


1

få trener.
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Hyggelig årsmøte 
Pors fotballgruppe

l

l
l
l

I' 
d 
( 

b 
o 
r 
i

i

s
1
<

(

Ski-cupen starter 
9 januar

Det er anmeldt 65 klubber til den 
nyopprettede hoppcupen og et lik
nende antall i langrenn. Fra Gren
land deltar Ørn, Pors, Odd og Skade 
i hopp og Ørn i langrenn. 1. runde 
skal holdes 9. januar, annen runde 
16. og 23. januar (muligens i forbin
delse med K.M.). Det er mulig det 
blir en cuprunde i N.M. også. Det 
foreligger ennå intet om oppsettin
gen, men komiteene som steller med 
cupen vil hele tiden ta hensyn til de 
geografiske forhold, det blir billigst 
og enklest, sier Forbundets kontor
sjef, Schirmer, til «Dagbladet».

Øivind H. Tollnes valgt til ny formann
Fotballgruppa har omlag 4000 kroner 

i overskudd i år
Pors fotballgruppe holdt i går 

et godt besøkt årsmøte i klubb
lokalet under ledelse av forman
nen Otto M a 1 m g r e n.

De forskjellige beretninger fra 
styret og de forskjellige utvalge
ne meldte om en god og kamprik 
sesong. Toppscorere for A-laget 
var Rolf Gunnerød med 17 mål, 
mens Rolf Askedalen har notert 
seg for 19 på de 11 småguttkam- 
pene han har vært med i. Klub
bens småguttlag har bare et ene
ste nederlag i løpet av de tre sis
te årene. Neste år rykker hele 10 
av småguttene opp i gutteklassen 
og det er Pors hensikt å stille med 
to guttelag i serien til sommeren.

Regnskapet vitnet om et godt 
økonomisk år. Overskuddet var 
vel 4000 kroner. Andelen fra Fot
ballforbundet for deltagelsen i 4. 
runde var på omlag 7000 kroner. 
Klubben er forøvrig godt økono
misk situert.

Vanskelig å
Under årsmøtet ble det reist 

spørsmål om trenersaken. For
mannen Otto Malmgren opplyste 
at det fra flere hold var ytret øn
ske om å få en trener utenom 
klubben. Styret hadde vært i kon
takt med 7 forskjellige' trenere, 
men alle hadde svart nei.

Rolf Askedalen hedres.
Under årsmøtet ble 13-åringen 

Rolf Askedalen overrakt Fot
ballforbundets ferdighetsmerke - 
gullballen - av juniroppmannen 
Helge Madsen. Askedalen er den 
eneste i landet som har tatt alle 
tre gradene på en og samme se
song. Utdelingen ble hilst med 
kraftig og velfortjent applaus. I 
denne unggutten har Pors et em
ne til en riktig stor-spiller, men 
det gjelder at han blir tatt godt 
vare på i årene framover.

Juniorutvalget utvides.
Etter forslag fra Juniorutvalget 

ble det vedtatt å utvide komiteen |h. 
fra 3 til 5 mann.

Valgene 
gikk hurtig og greit unna etter 
valgkomiteens innstilling. For
mannen Otto Malmgren, varafor
mannen Andreas Skilbred og sty-

Øivind II. Tollnes
Representanter til Fotballkret

sens ting i Porsgrunn onsdag 8. 
desember: Helge Madsen, Otto 
Malmgren og Øivind H. Tollnes, 
og til Fotballforbundets ting: For
mannen. Avisprotokollfører Arild 
Johansen.

ble enstemmig valgt til ny for
mann uten motkandidat. Styre
medlemmer ble Lars Hegna, Odd- 
vin Kristiansen (ny)t Olaf Han
sen og Frank Nilsen. Varamenn: 
Olaf Holtan og Trygve Thorsten- 
sen.

Oppmann for A-laget Per Dahl.
UK-medlemmer Gustav Gustav-, ... „
sen og Rolf Næss. B-og C.utvaln- Handba 6ruppa har ennå ikke Pla- 
Jacob Holtan, Sven Edin, Alf Jo- ” 
hansen og Arne Reinholt. Vara
mann Walter Richter. Junior UK: 
l^elge Madsen (formann), Arne 
Johansen, Kjell Østensen, Henry 
Hegna og Olaf Svendsen. Vara-

nene klare.
Redaksjonskomiteen legger i disse 

dager siste hand på manuskriptet om 
Pors historie, men det er ennå ikke 
fattet noe vedtak om det skal utgis 
beretning. ’

Pors-jubileet skal feires
Formannen i Pors hovedforening, 
Teksten, melder at hver’ en

kelt gruppe skal ha sitt eget jubile-1 
umsarrangement i anledning av 50 
års jubileet neste år. Skigruppen 
holder landsrenn og bandygruppen 
en turnering i vinter. Fotballgrup- 

remedlemet Asbjørn Kjellevold I pen har planer orn en stor turnering 
nektet bestemt gjenvalg. Den tid- 3~4 av landets fremste ]ag på
ligere kasserer Øivind H. Tollnes)listen. Datoene er ennå ikke fastsatt, 

men en håper å få arrangert det så 
nær opp til jubileumsdagen (25. 
mai) som mulig. Boksegruppen hol
der et stort utenbys boksestevne og 
her er man sikret en engelsk tropp 
på 10 mann. Turngruppen lager for
modentlig et mønstringsstevne. 
— — o 1 .
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Hederlig 1-3 mot veltrimmede Sandefjord
at Torbjornr

omgang

Lindstad
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de samme lag 
vant med

Pors til Stavern?
Pors har planer om å leie Stavern- 

banen til en kamp i nærmeste frem
tid. Motstanderen er ikke bestemt, 
men det kan tenkes at en ordner 
med en kamp mellom klubbens A- 
og B-lag. Kampen Pors—Sandefjord 
i Porsgrunn søndag må sannsynlig
vis utsettes.
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Pors Sapte 3—1 i 
kampen
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sjanser og uavgjort 
Kor

Pors/
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i trenings-

Såvel 1 B- som i A-kampen på en føyke tørr Sta vern ba ne i går var det lydelig at Torbjørn 
Svenssen & Co dro ganske vesentlig nytte av sitt trenlngsforsprang på porserne, som jo var utpå 

‘ ‘ ‘ - - j var Sandefjord
5—0. I A-kampen fikk 

med baklengssifrene 1—3

/f®
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ville ikke ba
gode IEnkelte ganger ble det vist 

takter under i 
lom Pers og Sandefjord i Stavern 
igår. Kampen som endte med 3-1 
scir til Sandefjord, var til å be
gynne med nokså jevn, med tilløp 
til oppfinnsomt løperspill hos beg
ge lag. Spesielt Havnas og Baust 
Berntsen (ex. Pors) skaffet Pcrs- 
forsvarct bryderi, men også Pors- 
løperne laget forvirring oppe 
Thorbjørn & co.

Kampens første mål kom etter 
ca. et kvarters spill.

ode
vært urimehg

r r*

1 for forsto gang i år — og slikt teller sterkt i begynnelsen. Men Ilke tydelig 
rekrutteringsmessig ligger godt an — B-lagof banket Pors’ ditto med 
Hovedserie-Iaget det adskillig hardere, seiv om Pors kan være fornøyd

j etter 2 X 40 minutter.
Kampen ble spilt i stort tempo 

praktisk talt hele tiden, og det 
må kreditteres porsernes kondi
sjon at laget faktisk bet bedre 
fra seg etter pausen. Svekkende 
var det også at Stenk vist måtte 
gå ut allerede midt i 1. omgang 
— Skifjeld rykket da ned på 
hans halfplass, mens 
(som hadde spilt B-kampen) 
måtte utpå igjen i angrepet.

Ex-porseren Thor Baust Bernt
sen scoret alle 3 
målene. Han skaffet sitt lag le-

par min. for pause. I 2. 
klarte Stenersen og Reinholt å 
holde sine bur rene.

Individuelle fabuleringer skal 
vi avholde oss fra. Bare konsta
tere at Bjørn Reinholt ga et me
get pålitelig inntrykk i mål, at 
forsvaret som helhet hadde påta
gelige plaserlngssvakheter — bl. 
a. med backene stadig helt på lin
je — winghalfene varierte frem
spillene for lite, og angrepsrek
ken var det for lite samlet plan 
over. Men det er jo alt sammen 
ting som ytterligere kamptrening 
kan rette på. Stag-banen er jo 
også så trang og gir så sterkt 
begrensede muligheter ikke minst 
for wingspill, at noe helt pålite
lig holdepunkt for en bedømmel
se gir en slik kamp ikke.

Sandefjord gir fortsatt inn
trykk av å skulle få et sterkt 
lag i år. Nå ble også dette laget 
redusert, idet Havnås hinket ut 
akkurat samtidig med Stenkvist. 
Og med gubben sjøl på center- 
backplassen er de karene ikke 
gode å score på.

Porserne fikk solid trening 
-og et vink om svakhetene

Hos Sandefjord så ved siden av 
Thorbjørn Svcnsen, også Fritzøc og 
Baust Berntsen ut til å være i god 
trim. Havnås viste også endel pent 
den stunden han var med.

si:

I en B-kamp mellom 
var Sandefjord sterkest og 
hele 5-0.

Etler dette kom Sandefjord sterkt 
treningskampen mel-1 igjen og hadde ct lite overtak resten 

av omgangen. Berntsen var stadig 
don farligste. Havnås ble skadd og 
gikk ut midt i omgangen sammen 
med Stenquist hos Pors. Stenquist 
ble erstattet av Leif Lindstad, som 
hadde spilt en B-kamp like før.

Etter ca. 30 min. ble Berntsen spilt 
fri og scoret fra kloss hold. Et par 

hos minutter før pause er han frampå 
igjen, og Sandefjord ledet 3-1.

I begynnelsen av 2. omgang hadde 
Venstre half begge lag sine

Fritzøc hos Sandefjord sendte en høy ••tadig 
ball foran Pors-buret og Baust Bernt- Gunnerød 
sen headet bakover og i mål. Men 1 
Sandefjord beholdt ikke ledelsen len
ge. Bare 3-4 min. senere la Pors’ 
venstre half Arnold Johansen en pen, 
flott ball inn til H. Holtan, som send
te den flott forbi Sandefjord-keepe- for dårlig plasert. — 
ren. i _

2. omgan 
sjanser. Sandefjord 

flest ved Berntsen og Pors ved
‘ og Johansen. Kreftene ble 

etterhvert mindre hos begge lag, men 
likevel var det stadig flere pene trekk 
fremme i angrepet. For Pors gled det 
ganske godt, og flere ganger var la
get ved å redusere, men skuddene var

■ 3-2, eller kan
skje uavgjort, ville vært det rime
ligste resultat.

Dette var Pors’ første kamp i år, 
og det er tydelig at forhåndstrenin- 
gen for de flestes vedkommende har 
vært drevet godt. Kondisjonen så 
ut til å være like god som hos San
defjord, som allerede har et par kam
per bak seg.

Hos Pors, som
lag, kan en ikke unnlate å nevne un
ge Arnold Johansen, som viste et for
nuftig vinghalfspill med presise av
leveringer. Alt i alt var det flere lys
punkter ved laget.

så
, også

Fra vår utsendte 
medarbeider |

deisen på ct pent nikk fra Gjert- 
sens frisparkinnlegg etter 14. 
min., mens Herman Holtan ord
net 1—1 et par min. senere som 
avslutning på et friskt angrep. 

Sandefjords- | Så var Baust’n der igjen etter 
28 min., og altså samme mann et
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Pors spilte med mange reserver

med 1-0
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Pors fotballgruppe ga 5000 
kroner til treningsbanen

Før kampen tok til overrakte Skiens 
ballklubb vakre blomster til Pors- 
kapteinen i anledning 50 års jubileet.

Corner.

%

%

%

%

o ar

—(ISkiens Ballkl.—Fors I
1 UCCIV

forholdsvis tam fore- 
Pors hadde overtaket 

det meste av kampen, men det. klik
ket på avslutningen. Klubben haddé 
adskillige sjanser, men det hjalp jo 
lite all den tid løperne ikke maktet 
å omsette dem i tellende resultater.

Pors mot Brevik 
tirsdag

Til 1. runde i jubileumseupen 
mot Brevik på Furulund møter 
Pors med dette laget: Arne Hal
vorsen, Trygve Kristiansen, O 
Skilbred, A. Stenkvist, D. Jensen, 
Arnold Johansen, O. Legernes, 
R. Gunnerød, H. Holtan, K. Ski- 
fjeld cg 0. Johansen. Reserver: 
B. Reinholt, Per Boye og Lind- 
stad.

til våren.
Pors fotballgruppe skjenket i 

går hovedforeningen 5000 kroner 
til treningsbaneanleggene.

Skoleidrettsplassen 
på Vestsiden.

Formannen i Pors arbeidsko- 
mite «Jeisen» Gundersen 
opplyser at den nye idrettsplas
sen ved Vestsidens skole nå er 
så å si ferdig. Den skal såes til 
våren og en regner med å kunne 
ta den i bruk for sommeridret- 
tens vedkommende i juni neste 
ar.

Forsvaret klarte seg stort sett bra, 
men scoringen burde avgjort vært 
unngått ved litt mer resolutt spill.

Skiens Ballklubb viste heller ikke 
noe særlig spill i sin debutkamp for 
året. Klubben valgte å prøve endel 
yngre krefter lørdag, mon etter pau
sen rykket seniorene Harry Balchen 
og Wilhelm Olsen atter inn pa laget. 
Den som kom best fra det var-Odd 
I.arsen og han sørget også for kam
pens eneste scoring.

Hos Pors likte vi best 17-årihgon 
Arnold Johansen. I ham har Pors et 
emne til en riktig stor-spillcr.

Dommeren L. Strømsvang, Sund- 
j ordet, virket, ikke sikker i offside- 
avgjørelsenc.

Pors-laget var fra mål og høyre: 
Bjørn Reinholt, Per Nilsen, O. Skil
bred, Tr. Kristiansen, D. Jensen, Arn
old Johansen, Rolf Reiersen, Per Tol- 
lefsen, Leif Lindstad, Per Boye og 
Øivind Johansen. Etter pausen gikk 
Herman Holtan og Enok Solstad inn 
istedetfor Per Boye og Reiersen.

Formarmen i I.F. Pors H. Tek- for høy. En vil derfor søke påny 
sten opplyser at man ikke kom
mer til å gå igang med arbeidet 
på den nye treningsbanen på Pors 
stadion før tidlig neste vår. Tak
ket være maskinkraften er det en 
forholdsvis kortsiktig affære å ta 
av matjorden, ordne med kompos
ten, de 2000 m dreneringsgrøfter 
og planeringen. Det er også pla
nen å flytte endel av fyllmassen 
mot tribunen. Alt vil kunne være 
ferdig i løpet av et par ukers tid. 
Det ble innhentet endel anbud i 
høst, men både Pors og forenin
gens konsulent fant at prisen var

Godt håp om

Til kampen mot Skiens BK på 
Vestsiden lørdag møtte Pors med 
et reservepreget lag, idet en saknet 
Arne Stenkvist, Odd Legernes R. 
Gunnerød, og Karl Skifjeid. Her
man Holtan spilte bare annen om
gang, Arne Halvorsen var reserve- 
burvokter denne gang. Resultatet 
var at Pors måtte finne seg i at 
«de grønne» dro avsted 
seir.
Dot var on 

stilling hvor
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Rolf Askedalen, Pors, 
får invitasjon fra 
Fotballforbundet

. Den unge Porseren Rolf Askedalen, 
I som har klart fordringene til Fotball- 
! forbundets gullball, er av forbundet 

; sammen med to andre gutter invitert 
til å overvære landskampen Norge— 
Ungarn i Oslo .8. mai. Men uheldig
vis for Askedalen, så blir han kon-1 
firmert den dagen, så noen Oslo-tur 
blir det ikke. Men han får sikkert en 
ny sjanse, forteller Jeisen Gundersen 
til vårt blad.

eiu.v - _

japaneren i lysegrå dress
__  c
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Pors til Arendal søndag
Pors har avtalt en kamp mot 

Grane i Arendal fk. søndag. Man 
regner med å kunne stille det 
sterkeste laget.

Lørdag spiller Pors B-lag og 
Tollnes en privat dyst.

•7F n i

Rolf Askedalen fikk 
landskamptur

Pors unge gullballvinner Rolf 
Askedalen er invitert av Fotballfor
bundet til å overvære landskampen 
mot Ungarn 8. mai. Det er lagt opp 
et interessant program for de 3 første 
gullballvinnerne i Norge. Askeda
len & Co. skal blant annet besøke 
Chat Noir under Oslo-turen. Rolf 
har svart ja takk til turen, idet han 
blir konfirmert i Skien i stedet.

Fotballkretsens 
jubileumscup

2. RUNDE TRUKKET

Fotballkretsen har foretatt 
loddtrekking for annen run
de i jubileumscupen tirsdag 
3. mai. Førstnevnte klubb har 
hjemmekamp:
Pors—Sund jordet
Skotfoss—Gjerpen

(eventuelt Tollnes) 
Gulsot møter vinneren av

Odd—Herkules.
Vinneren av Kragerø— 

spiller mot Eidanger.
Urædd—Skiens/Grane
Skiens Ballklubb har walk 

over.

wuu uonannesen, Herkules, 
Rund, Storm, Even Hansen, 
Odd Johannessen, r 
sen, Odd, Ragnar Larsen, 
ald Larsen, Odd

•’ Herkules.
Reserver: Olav Jamtvedt, Skiens 

Ballklubb, Arthur W. Nielsen, Her
kules, Yngvar Olsen, Storm og Odd 
Larsen, Skiens Ballklubb.

er uttatt slik fra

Porsgrunn: Arne Halvorsen, 
Kåre Odden, Brevik, Øistein Ander
son, Borg, Odd Jan Eriksen, Brevik, 
Isak Andersen, Borg, Per Odberg, 
Urædd, Odd Legernes, Pors, Rolf 

'Gunnerød, Pors, Arne Zimmermann. 
Urædd, Karl Skifjeld, Pors og Øivind 
Johannesen, Pors.

Reserver: Per Skilbred, Urædd, 
Trygve Kristiansen, Pors, Bjørn 
Bryntesen, Borg og Finn Samuelsen, 
Brevik.

Skien: Ewald Kihle, Odd, Magne 
Helland, Odd, Erling Lunde, Storm, 
Otto Johannesen, Herkules, Øivind 
~ , Even Hansen, Odd,

Odd, Per Jacob-
, Odd, Ro- 

og Arvid Gravklev,

mal til „xmwn oyversen,
Isen, Frank Christensen, __ ,

Pors, livar Herum, Odd Ødegård, Finn Sa
muelsen, Rolf Samuelsen, Odd Jan
Eriksen, Kåre Odden, Einar Eilertsen.

__ ■ opp med: Arne Halvor-
Trygve Kristiansen, Olav Skil-

.jsen, Dagfinn
Odd Legernes,

i Holtan, Per
-----  . C<

— hc

Pors - fee’’k

på Pors stadion fredag
Mange Odderc på Skiens-lagct

Grenland fotballkrets har ombe-i -
rammet bykampen Porsgrunn —
Skien til Pors stadion fredag 22. , r

10’ 
Denne kampen er det første arran- ° Z -•
gement i fotballkretsens 50 års ju- Pa A S I kveld r1
bileum. Det er sannsynlig at det 
blir returkamp i Skien senere i se
songen.
Lagene

høyre:

— w

Dansk lag mot Pors 
5. juli?

Start, Kristiansand, som far et 
dansk lag på besøk en av de første 
dagene i juli, har spurt Pors om 
de er interessert i en kamp mot det 

, samme laget i Porsgrunn 5. juli, I 
Pors har ennå ikke tatt standpunkt 

v til spørsmålet.

Pors far i kveld besøk av Brevik, 
og kampen blir don første på Pors 
stadion iår. Brevik har tatt ut dette 
laget: Mardon Syversen, Emil Søren-

Odd Nirisen, | Ivar Herum, r ’ ’ 
’ *_» — —

muelsen, Rolf Samuelsen, 
TT.-?1 —

Pors stiller 
sen, ____
bred, Arnold Johannes 
Jensen, Karl Skifjeld, C 
Rolf Gunnerød, Herman ZL.. 
Boye og Øivind Johannesen.
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Porsgrunns 4 3 seir i heldigste laget

Skien
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Her er kampens første mål på vei til maskene — Arne Hal
vorsen har reddet Odd Jolianscns skudd, men mutte kapitulere 

for Roald Larsens retur.

?«r; . ' • tr

r r

spill. Han mangler bare tempo og 
litt mer fasthet i tacklingene for 
å vokse opp i høy klasse!

Scoringene gikk slik:
1—0 etter 20 min. på et fint opp
trukket angrep på høyresiden, der 
Odd J. skiøt hvasst, Arne H. 
halvklarte, og Roald Larsen sat
te returen inn. 5 min. senere 
Porsgrunn 
Zimmer.

I •' •' .*1
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kampens første mål på vei til maskene —
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5 min.
1—1 på straff ved 

Etter 33 min. passet 
Holtan et indirekte frispark helt 
nede ved dodlinjen til nærmest 
udekte Gunnérud, som smart top
pet ballen i nettaket. Men for-1 
svarsoppdekningen var jo hår-' 
reisende. Pause. 7. min. ut i 2. 
omgang ordnet Odd Larsen 2—2 
på Gravklevs innlegg, men P. 
ok et til 3—2 og 4—2, begge gan
ger ved Zimmer, som kvikt ut- ( 
nyttet klossetheter i S-forsvaret. » 
8. min. for slutt reduserte Per J. 
til sluttsifrene 4—3 ved nærmest 
et one man show.

Birger Jansens fløyting fant vi. 
intet særlig å utsette på 7 -800 
tilskuere. W ««sel.

roter seg vekk i puslerier og 
stopper fremdriften. Videre viste 
disse til dels bra ting. Even 
Hansen (tross et par ulykkelige 
brølere, som dog sikkert må skri
ves på sesongdebutens konto’), 
Finn Iversen, Odd Johansen, Ro
ald Larsen — og hos Porsgrunn: 
Skifjeld og Zimmermann (for 
god sjanseutnyttelse), og vi nev
ner også Brevik-halfen Odd Jan 
Eriksen for sine velskolerte fram-

IU- '• -

fy W
' ■'%■■

•tø

Det som vil huskes aller best fra bykampøn i går kveld, er 
vel at vi frøs aile sammen. Bittert og inderlig. Ihvertfall alle vl 
som så på. Hvor kaldt det virkelig var skjønte vi imidlertid først 
for alvor da vi kom hjem og registrerte minus 2 på stokken uten
for vinduet. Dermed har vi allerede sagt en hel del om do to Ja
gene som hadde det varmere ute på banen. — Det ble et par for
andringer på begge lag: Porsgrunn måtte unnvære begge sine 

a

vrtngs, både Legenies og Øyvind Johansen, og angrepet så da slik 
ut fra høyre: Holtan, Gunnérud, Zimmermann, Finn Samuelsen 
og Skifjeld. På Skiens-laget manglet altså Ragnar Larsen, samt . 
Otto Johansen. De ble erstattet av henholdsvis Arthur Nielsen (i 
2. omgang Odd Larsen) og Finn Iversen.

Det ble en forestilling med 
ganske merkbare preg av vårens 
ubehjelpelighet over seg. Nåvel, 
noe særlig mer imponerende enn 
hva vi fikk se hadde vi kanskje 
heller ikke ventet — og endel 
glimt å kvikke seg opp på var 
det da innimellom. Men særlig 
tett mellom disse glimtene var 
det altså ikke fra noen av kan
tene. La oss imidlertid kredittere 
de fleste med at farten ble holdt 
ganske bra oppe gjennom store 
perioder, så fin trening ble det 
nok for aktørene.

Porsgrunn s-seiren 
«tvilsom» ?

Porsgrunnslaget vant altså 
4—3. Det kan sikkert tvistes om 
gevinsten var så helt fortjent — 
både fordi Skienslaget hadde en- ' • 
del mere av banespillet og fordi 
et par av P-scoringene var av det | 
lettkjøpte slaget. De kom imid
lertid etter grove svakheter — 
for ikke å si fadeser — i forsva
ret, og når P-laget så påpasselig 
utnyttet dem, er vi for vår del ik
ke villig til å strekke oss lenger 
enn til å hevde at den riktigste 
utgang på affæren vel ville vært 
uavgjort. Alt i alt var det ikke 
coarlio* fnriV ncxl 1 nå Ha liUrene. 
I : .løfte} poui
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et riktigere bilde av

etter spill og sjanser var det Skien 
som hadde fortjent denne ledelsen.
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Fotballforbundet har fastsatt 
kampene i 1. kvalifiserende runde 
av NM. Av de 87 kampene som 
skal spilles søndag 22. mai tar vi 
med — (Førstnevnte klubb har 
hjemmekamp):

Tønsbergkameratene—Urædd 
Runar—Herkules 
Langesund—Drangedal 
Brevik—Husøy/Foynland 
Tollnes—Kragerø 
Sund jordet—Borg 
Gjerpen—Skiens BK 

. Fossum—Nanset 
Skotfoss—Storm 
Rjukan—Skiens/Grane 
Stag—Sportsklubben 
Ulefoss—Gvaiv

I begynnelsen av 2. omgang sørget 
Skiens Arvid Gravklev for utlikning. 
Men etter 13 minutter lyktes det Ar- 
ne Zimmermann å score uten sjanse 
for Kihle. Målet kom etter en mis
forståelse i Skiens-forsvaret, som 
gjorde at han rolig kunne plasere 
ballen i buret. Nå fulgte farlige Ski- 
ens-angrep, men det var igjen Pors
grunn som økte til 4-2 ved Zimmer
mann etter at ballen først var gått i 
stanga. G minutter før slutt satte så 
Per Jacobsen punktum for målfesten 
ved å redusere til 4-3 på et praktfullt 
skudd.

I sin helhet ga kampen et noe blan
det inntrykk. Første omgang var slett 
ikke dårlig, mens det i den siste halv
del ble vist både-og. Porsgrunn kan 
takke Urædds gode Ame Zimmer
mann for seiren. Han besørget ikke 
mindre enn 3 av de 4 målene og ville 
unektelig ha greidd enda fler ved 
bedre hjelp i løperrekken. Karl Ski- 
fjeld glimtet mot slutten, mens Finn 
Samuelsen gjorde mye bra i første 
omgang. Rolf Gunnerød er en ut
merket tekniker, men avleveringene 
må bli langt bedre.

Forsvaret gikk stort sett bra sam
men med Øistein Andersen et hakk 
foran de øvrige. Arne Halvorsen i 
mål hadde en serie ypperlige rednin- 
ger. men virket litt utenfor av og til.

På Skiens-laget dominerte Odd- 
guttene. Per Jacobsen viste mye pent 
og lover bra. Even Hansen var sikker 
i halfrekken og i mål er Ewald Kihle 
den gamle gode.

Kampen må selvfølgelig sees i lys 
av tidspunktet. Derfor er det ingen 
grunn til å henge med hodet. Vel var 
det ingen stor kamp, men vi vil hel
ler ikke sortere den inn under dår
lig. UK var kanskje ikke så heldig 
med sammensetningen av Porsgrunns 
laget. En savnet fart og glid og gode 
avleveringer. — Men det er tidlig i 
sesongen — og vi kan tross alt være 
fornøyd med by-oppgjøret.

Birger Jahnsen, Tollnes, hadde in
gen vansker med dommerjobben.

A. K.

Arne Zimmermann som laget 3 mål 
for Porsgrunn.

Porsgrunn si® Sfc 3 (B Sl 4-3
Middels god kamp på Vestsiden igår. — Ame Zimmerman 

av Porsgrunns 4 mal
Atter en gang stakk Porsgrunn av med seiren i byoppgjøret med 

Skien. Det ble en målrik forestilling på Vestsiden igår hvor 6—700 men
nesker hadde innfunnet seg. Skien startet best og skaffet seg ledelsen et
ter 24 minutter, men Porsgrunn var heldig og utliknet på straffespark 
noen minutter etter.

Trass i de sju målene ble det ingen stor kamp. Første 
frisk, særlig viste Skiens-guttene gode takter. Porsgrunn kan 
enn fornøyd med resultatet. Uavgjort hadde gitt 
kampen.

Porsgrunn stilte opp uten Pors- 
karene Odd Legernes og Øivind Jo
hannessen. Finn Samuelsen, Brevik, 
og Herman Hoftan, Pors, gikk inn i 
deres sted. På Skiens-laget erstattet 
Arthur Nielsen, Herkules, Odds Rag
nar Larsen.

I første omgang fikk Skien til mye 
fikst. Spillet gled pent fra mann til 
mann, men det skortet på skytefer- 
digheten. Etter 24 min. nettet Roald 
Larsen etter et nydelig overlegg fra 
Odd Johannesen. Men bare fire mi
nutter senere sørget Arne Zimmer
mann for utlikning på straffespark, 
som ikke levnet Kihle i Skiens-buret 
en sjanse. Like etter ble det nok en 
gang syndet i Skiens-forsvaret, og 
Herman Holtan tok det indirekte fri
sparket fra fem-meteren, la over til 
Rolf Gunnerød, som dundret inn 
Porsgrunns annet mål. Med 2-1 til 
Porsgrunn gikk omgangen ut, men

tel wt -

at

HENRY ANDERSEN, OSLO,
slo Basse Hveem i et større speed- 

waystevne i København igår til inn
tekt for det danske frihetsfondet 
Nærmest disse kom dansken Ler'

■ Bech.

Odd har walk over i 1. kvalifise
rende runde

Lisleby—Gresvik, Kjelsås—Sa
gene, Sparta/Lierstrand—Dram
mens BK, Drafn — Slemmestad, 
Åssiden—Eiker, Solberg—Skiold, 
Skrim—Mjøndalen, Fossekallen—. 
Strømsgodset, Kongsberg—Birke
beineren, Sem — Slagen, Teie 
Holmestrand.

Blant de 70 hovedserie og lands- 
delsserielaga som har walk ovei 
er Odd, Pors og Snøgg.
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sen i 2. omgang) istedet for Karl Skifjeld
Pors hadde et godt overtak i 

første omgang og løperne skjøt 
også flittigere enn tidligere. — 
Klubben fikk ledelsen midt i før
ste omgang ved Rolf Gunnerøds 
scoring. Noen minutter etter for
serte Odd Legernes seg forbi 2-3 
Grane-spillere og scoret med et 
flott skudd helt oppe i vinkelen. 
Pors-halfen Arnold Johansen 
gjorde seg bemerket med pent 
spill og han bygde opp endel an
grep. Før pausen scoret han Pors’ 
3. mål fra 18—20 meters hold.

Pors åpnet også best i annen 
omgang. Rolf Gunnerød brillierte 
med noen driblingsserier. Under 
et. av angrepene slo han en ball 
bakover til Herman Holtan som 
scoret kontant fra 18-meteren. — 
Grane som tidligere hadde hatt 
endel spredte angrep, tok seg noe 
opp etter dette. Ytre venstre he
adet inn et overlegg fra høyre
siden. Spillet jevnet seg ut etter
hvert. Reiersen økte til 5-1 for 
Pors på en returball etter skudd 
av Legernes. Grane fikk sitt an-

Agderposten
om kampen

Arendals-avisen Agderposten, skri
ver blant annet om kampen:

«Porsgrunnslaget har jo i årene et-

A \ 
1

Kampen hadde samlet få til
skuere, og den ble aldri god. Pors 
hadde lett spill og laget lot heller 
ikke til å overanstrenge seg syn
derlig. Forsvaret hadde en enkel 
oppgave mot Sif’s «reduserte» lø- 
perrekke. Dagfinn Jensen virket 
sikker. Av løperne var Legernes 
avgjort den friskeste. Roald Rei
ersen var ikke ueffen som indre- 
ving.
SIF-forsvaret kjempet tappert og 
energisk for å demme opp for 
Pors-angrepene hele tiden. Hal
len Wahlstrøm var den som kom 
best fra det.

Hans Bøe, Gjerpen, hadde 
lett oppgave som dommer.

Pors hadde lett spill i annen I 
runde av kretsens jubileumscup | 
mot Sundjordet på Pors stadion 
igår. Klubben vant 8-0 etter 4 
scoringer i hver omgang. Sund
jordet spilte på defensiven hele 
kampen igjennom.

Pors møtte med Arne Halvor
sen som burvokter, Ove Austad 
som half istedet for Arnold Jo
hansen som var syk og Roald Rei
ersen på Gunnerøds plass. Ellers 
var det-vanlig lagoppstilling. — 

Sundjordet saknet Olaf Han
sen.

Både ballen og banen var sleip 
etter regnværet. Det tok litt tid 
før Pors kom igang med scorin
gene. Roald Reiersen noterte seg 
for det første målet med et pent 
skudd etter overlegg av Øivind 
Johansen. Senere scoret Legernes 
(2) og Herman Holtan. De to sis
te målene kom med korte mel
lomrom like før pausen.

I begynnelsen av 2. omgang la 
' Karl Skifjeld på til 5-0. Under et 
utspill fra Sundjordets mål snap
pet Herman Holtan til seg ballen 
og scoret lett. Før slutt kom det 
to nye Pors-mål ved Ove Austad 

, som skjøt flott fra 20 meters hold 
■ og Karl Skifjeld.

Pors leverte periodevis pent spill i privatkampen mot Grane 
på grusbanen i Arendal igår. Klubben ledet 3-0 ved pause og vant 
0*2. Pors spilte med Per Tollefsen og Enok Solstad (Roald Reier- 

og Øivind Johansen.
net mål etter misforståelse i Pors 
forsvaret. Pors og kampens siste 
mål kom på straffespark, Dagfinn 
Jensen satte ballen i nettet.

Hos Pors var Arnold Johansen 
best. Legernes arbeidet også godt. 
Forøvrig slapp alle mann for
holdsvis bra fra kampen. Gunne
rød overdrev driblingen og an
grepsspillet ville bli betydelig 
mer effektivt hvis han la ballen 
hurtigere fra seg. Det ser ul til 

er på

beste lag, og det innfridde da ogsa 
fullt ut i gårsdagens kamp. Gjestene 
overtok initiativet helt fra avspark 
og beholdt det praktisk talt hele 
kampen. Det er igrunnen merkelig 
når dor kommer et østlandslag på 
besøk og spiller mot et av våre lag. 
Det viser seg nesten alltid en mar
kant klasseforskjell. Vi så det tyde
lig i Grimstad forrige helg hvor Jervi 
ble utspill av Sarpsborg, og kanskje | 
onda mer tydelig kom det fram i 
gårsdagens kamp. Det våre spillere 
først av alt mangler er den kjappe 
starten, og evnen til å gå i ny po
sisjon når en har levert ballen. Og 
det viktigste av alt, la ballen gjøre 
arbeidet! Pors viste hvor lett disse 
skiftninger kan gjøres, og vel og mer
ke uten noe ovedrevent kraftforbruk:

Pa gjestenes lag festet vi oss først 
og fremst ved indre venstre som be
hersker nær sagt alle teknikkens fi
nesser. Og skyte kunne han også! — 
Men han var vel litt for glad i bal
len?

Senterhalf var en rolig og solid 
spiller som sjelden tillot Granes lø- 
perrekke a komme på skuddhold. — 
Ytre høyre var også blant de bedre. 
Alt i alt et godt og solid lag som vil 
gjerne ser igjen.»

Periodevis godt spill av

at Dagfinn Jensen 
marsj framover.

Hos Grane var målmannen god.
Høyre half var en riktig sliter. 1

Etter kampen hadde Grane ar
rangert en enkel tilstelning for 
sine gjester.

over Sundjordet
Defensivt spill av Sundjordet hele tiden

*
91
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Kampen her i kveld mellom 

Brevik og Pors ble ikke det man 
hadde ventet. Brevik stilte opp 
uten Finn Samuelsen som var 
syk, i stedet spilte J. F. Jacob
sen, hos Pors manglet Dagfin 
Jensen som kom for sent.

Kampen var temmelig jevn- 
spilt helt til Pors fikk i stand et 
meget bra oppløp som ble avslut
tet med en pen scoring av Le- 
gemes. Etter denne scoring til- 
rev Brevik seg spillet og hadde 
flere farlige sjanser, men sco
ring ble det ikke noe av. SA i 
det 32. minutt blir Brevik tildelt 
straffespark, men Ame Halvor
sen i Porsburet reddet mesterlig 
K. Oddens gode skudd. Etter det
te vekslet spillet og omgangen 
går ut med 1—0 til Pors.

2. omgang overtar Pors hele 
spillet, med enkelte spredte opp
løp for Brevik. Under et av Pors 
gode angrep 
stengt og der ------som R. Gunnerod setter inn. Et- godt.

I Vestlandske Tidcndcs referat, he
ter det at det var ingen ting å si på 
Pors 6—2-seir over Gråne. Etter 
vårt skjønn var det det mest vel- 
spillende Pors-lag vi har sett i Aren
dal. Laget er inne på det rette: | 
Kvikke pasninger og hurtige skift- 
ninger. Kort sagt var det «ballen 
som gjorde arbeidet». Det er slik det 
skal gjøres, — men med litt mere 
driv.

Vi likte best ‘indre venstre, Rolf 
Gunnerød. En ualminnelig fin spil
ler, en glimrende tekniker med stor 
forståelse, og han imponerte stort — 
på sin måte. Men hvor ble det av 
ham i annen omgang? Han tok seg 
en pause og var ikke med i det he
le tatt. Men man skal ikke slentre 
gjennom en kamp. Odd Legernes, 
bror av Freidigs landslagspiller, spil
te ypperlig som ytre høyre. Det var 
en fornøyelse å se den elegante må
ten .han tok ned* ballen .på. Og hans 
runninger og fremspill var av klasse. 
Vi likte også meget godt venstre 
half, Arnold Johansen. En fin spil
ler. Senterbacken Dagfinn Jensen, 
virket noe affektert, men bevares. En 
ypperlig stopper. Olav Skilbred er 
40 år. Vi har ikke sett ham bedre. 
Han spiller nok til han er femti!

[ ter dette var slaget for Brevik 
tapt, en lang ufarlig ball ble 
spilt frem som Øivind Johansen 
forfulgte og som Breviks keeper 
Syvertsen er alt for sent ute på, 
og Johansen pirker ballen i mål. 
Like etter er Holtan fremme og 
netter etter mye klabb og babb 
foran mål. Med 4—0 til Pors 
slutter kampen.

Hos Pors likte vi best Legernes 
med mange gode forseringer og 
gode skudd, likedan Øivind Jo
hansen på venstrevingen spilte 
en god kamp. I forsvaret var 
Arnold Johansen den beste med 
gode stopninger og fine opplegg. 
Ame Halvorsen i mål var også 
meget pålitelig. Hos Brevik var 
det forsvaret som bar dagens 
byrde, de som kom best fra det 
var Emil Sørensen og Ivar Her- 

_____  um. Av de øvrige er der ingen å 
Under* et av Pors I fremheve. a fblir Holtan ulovlig i Ca. 250 mennesker så kampen. 

■ blir dømt straffe, I Kr. Kjeldsen, Hel dømte kampen 
... . .— Goro.

Det ble ingen god kamp. Pors 
begynte best, men S. B. overtok 
spillet og var best i første om
gang. Etter et kvarters spill kom 
kampens eneste mål ved indre 
høyre Odd Larsen etter et godt 

, som Reinholdt i Pors- 
j noen sjanse på.

I 
t 
a 

a 
e sin gode half, Finn Iversen, : 

deltok i bykampen dagen for,• * 

2.

f
V B.s 

k skjøt

Pors-laget var dog sterkt redusert
I treningskampen på. Pors Sta

dion lørdag mellom Skiens Ball- 
“ | klubb og Pors stilte S. B. uten 

som 
> og prøvde ct par av sine unge spil-  

lere. Pors-laget var også sterkt skudd, J...
svekket, idet hverken Karl Ski- målet ikke hadde „ x._. 
fjeld, Rolf Gunnrud, H. Holtan S. B. spilte bra på banen 1 cnkcl- 
og O. Legernes stilte opp, men te perioder, men avsluttningene 
alle er på plass til kampen mot var svake. En kan vel ikke ven- 
Brevik onsdag. te stort mere, det var jo klubbens

Før kampen ble Pors’ kaptein første kamp i år.
------... .... . av S.B.-ledelsen på 1—0 etter før

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ste omgang var fortjent, men’et
ter annen omgang burde Pors 
hatt en pen seier. I denne om
gang foregikk spillet, mest på S. 
” ~ halvdel, og Porsspillerne 

både titt og ofte, men 
skuddene, var altfoi- svake. Her
mann Holtan, spilte annen om-

• gang, og han og Lindstad hadde
* mange gode skudd, men mål ble 

det ikke.
Bestemann hos S.B. var indre 

høyre, Odd Larsen, som bare spil
te første omgang, samt keeperen, 
Jamtvedt. I annen omgang spilte 
Harry Balchen og Wilhelm Olsen 
bra. Best hos Pors var Leif Lind
stad og Holtan i annen omgang, 
samt Arnold Johannesen.

Dommer var L. Strømsvåg, 
Sundjordet. Arci.

i ..n



Pors-Snøgg 3-0 på Notodden

høyre Tunberg

a

hadde

0-2
o na:

1-1

19- 12
20- 10
18- 17
19- 13 
13-13 
17-19 
12-22 
10-22

15
13
12
10
9
5
5 ’

5

en stor del 
Pors og dess-

0-3 
1-0
1- 2
2- 0 
2-1 
2-1 
2-1
4- 0 
0-2 
0-0 
2-2 
0-1
5- 0 
1-0

13
11
11
10
10
io!

9*
41

| Stillingen
Moss
Snøgg
Rapid
Ørn
Pors
Eik
Tønsb. Turn 
Askim

30-14 
18-16 
14-19 
24-25 
17-19 
13-16 
13-13 
13-20

1.

tung og sleip bane — Seiren var i 
største laget — Arne Halvorsen, Pors, var banens beste mann

er nå:
10 k.
10 k.
10 k.
10 k.
10 k.
10 k.
10 k.
10 k.

Keeper Arne Halvorsen 
var i praktslag lørdag.

Stillingen 
Sandefjord 
Larvik Turn 
Sarpsborg 
Skeid 
Asker 
Strømmen 
Ranheim 
Freidig

9 
10 
10
10
10
10 

9
16

Avdeling B:
Sarpsborg—Strømmen 

er nå:

Kampen ble delvis ødelagt av

HOVEDSERIEN
Avdeling A

Fram—Brann
Stillingen er 

Fredrikstad 
Fram 
Odd 
Lillestrøm 
Viking 
Brann 
Vålerengen 
Spa r ta

34—17 
22—15 
22—1 f 
21—2 
19— 
17-^ 
12-| 
1348

'•'•i'-

10 
8

10 
8 
9

10 
10

9
Landsdclsserien: 

Snøgg—Pors 
Moss—Askim 

I Eik—Rapid 
Gjøvik/Lyn—Raufoss 
Start—Grane 
Ålesund—Langcvåg 
Ålgård—Vard 
Varegg—Djerv 
N eset—Sverre 
Mødd—Clausenengen 
Brage—Steinkjer 
Donn—Flekkefjord 
Kristiansund—Sykkylven 
Djerv 1919—SIF 

I Verdal—Falkc-->
- -

-

Kampen mellom de to 50 års-jubilantene på Notodden lørdag tegnet 
til å bli riktig god, men da regnet begynte å strømme ned, mistet de 
fleste spillerne gnisten. Pors åpnet med et variert og godt spill 
og sjansene bød seg ganske snart. Bl. a. var Øivind Johansen på 7 8 
meter hold, men fikk ikke samlet seg, og den løse ballen ble lett 
fanget av Knatterud i Snøgg-buret. Bare minuttet etter løp c.b. 
Tveiten etter en løs ball, som Holtan hadde sendt forbi Knatterud 
ute i feltet, og reddet på streken.

Pors hadde taket på første halvdel 
av 1. omgang, og nesten midt i om
gangen scoret Legernes med et feien
de flott venstrebensskudd ute fra 
høyresiden. Nå satte det inn med et 
voldsomt regnvær, og regne silte ned 
resten av omgangen. Som følge av 
dette ble spillet atskillig dårligere. 
De siste 20 minutter av omgangen 
hadde Snøgg et overtak, men klarte 
ikke å score, takket være godt for
svarsspill hos Pors — med en opplagt 
keeper i Arne Halvorsen som siste 
skanse. Halvorsen hadde i denne pe
rioden flere fin-fine redninger, bl. a. 
et par gode skudd fra Ove Ødegård. 
Pause-resultatet 1—0 til Pors var 
heller i underkant — den gode Pors- 
åpningen tatt i betraktning.

I 2. omgang hadde Snøgg og Pors 
hver sine kortere perioder med far
lige visitter ved motstanderens mål. 
Snøggs sjanser var minst like farli
ge som Pors’, men Pors-løperne ut
nyttet dem bedre. Det var nå tydelig 
at den tunge banen tok både på kon
disjonen og humøret.

Pors’ 2. mål, som kom et stykke 
ut i annen omgang, ble satt inn av 
Karl Skifjeld. Det oppsto en misfor
ståelse mellom Tveiten og Knatte
rud i Snøgg-forsvaret. Skifjeld var 
raskt frempå og satte ballen rolig i 
rnål. Før Pors fikk sitt tredje mål, 
10 minutter før slutt, hadde Snøgg | 
bl. a. et indirekte frispark fra 7—8 
meter, men trass i to sjanser resul
terte det ikke i mål. Legernes var 
mannen også for den tredje goalen 
etter et presist gjennomlegg fra Ski
fjeld.

Seiren var fortjent, men vel i 
største laget etter Snøggs mange go
de sjanser i 2. omgang. At Snøgg ik
ke fikk mål skyldes for 
godt sikringsspill hos 
uten en sikker keeper.

Det var først og fremst.laginnsat
sen som skaffet Pors seiren. Alle som 
en gikk inn for kampen. Slik skal 
det gjøres! Det er kanskje ikke rett
ferdig å fremheve noen spesielt, men 
cn kan ikke unnlate å nevne 2 mann, 
Arne Halvorsen og Dagfinn Jensen.

Sjelden ser en sikrere keeperspill 
enn det Halvorsen viste lørdag, og 
hva Dagfinn Jensen angår, så ser det 
ut til at han går mot gamle høyder. 
Det sier vel nok.

Snøgg var ikke helt som ventet 
selv om de viste glimt. Mon tro ikke 
laget er bedre tjent med en Øde
gård som ikke går så mye med bal
len alene. Han «går» sine medspille
re ut av posisjon flere ganger. Han 
var likevel sammen med centerback

innsats fra begge sider. Regnværet 
må ta skylden for dette. Pors for
søkte med hell et konstruktivt bane
spill med presise pasninger, og det 
var ikke lenge før sjansene bød seg. 
Legernes åpnet scoringene med et! 
ypperlig skudd etter et flott oppløp. 
Under regnperioden hadde nok Snøgg 
de fleste sjansene, men guttene had
de ikke konsentrasjon i skuddøye- 
blikket. Pors-keeperen Arne Halvor
sen var meget god. I annen omgang 
hadde Pors mer ro over spillet. Mål 
nr. 2 var en direkte forsvarstabbe 
og nr. 3 burde vært annullert for 
offside. Hos Pors var Legernes rek- •

I kens beste mann. T forsvaret merket 
en seg • Arnold Johansen og back- 
paret Kristiansen—Skilbred.

«Telen»:
Det heldigste laget vant. Snøgg 

hadde innpå 70 prosent av spillet ‘ 
men manglet Pors’ flaks. Legerne 
første mål var flott, men mål. nr. 
var direkte forsvarstabbe og det ■ 
te kom ved offside. Keeper Hal' 
sen hos Pors var banens beste rrTveiten og ytre 

Snøggs beste.
All right dommer: 

Skiens-Grane.

c
NOTODDEN-KOMMENTARER.

«Teledølen»:
Kampen ble aldri det en 2 _

håpet — et friskt oppgjør med full

Rolf Hansen,
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På Porslaget le 
Legernes og Sk! 
kamp for ikke å s 
ne Halvorsen 1 m 
overbeviste igjen 
ten. Ove Ødegån 
Thunberg kom og 
hele.

Ca. &—700 til

ken var denne gang et sørgelig | T 
kapitel, det var så godt som ik- | ‘ 
ke samspill å se, og var det til-

Pors sikret seg en fortjent 3 
—0 seir over Snøgg i en me
get avgjørende kamp på 
gressbanen på Notodden i går 
etter god innsats og godt spilt 
Stillingen ved pause var 1—0. 
Dermed gikk Moss forbi Snøgg 
på tabellen og inntok leder
plass på bedre målavcrasje, 
men med samme poengsum 
som både Snøgg og Rapid.

de vårtet opp 
si- 

sparking på 
Vi noterer en stor 

Pors i det 10 min.

seg slått heie 3 - 0 j
1 

skuffende løperspill avSnøgg|:
Det var tung og vanskelig bane i Notodden lordag hvor Pors 

vant 3—0 over Snøgg. Det var de 20 første minuttene det ble vist 
fint fotballspill og det var det Pors som sto for. Det var i slutten 
av denne perioden at Pors scoret sitt første mål, hvor y.h. Le
gemer skyter pent i hjørnet etter opplegg på frispark.

Seiren burde ikke vært større da de andre to målene var 
lettkjøpte. Snøgg kjempet godt i slutten av første omgang og he
le annen, og det var en meget god keeper i Porsburet og dårlig 
utnyttelse av sjansene som hindret Snøgg å få mål. Det ble for 
mye enkeltprestasjoner og pusleri som ikke førte fram, aller 
minst på en så tung og vanskelig bane.

Nei, det var de første tjue mi
nuttene til Pors som kommer på 
plussiden, hvor 
med 7 og 8 trekk i slengen, 
den ble det mest 
begge sider, 
sjanse for 
hvor Holtan skyter forbi keeper 
Knatterud men Tveiten redder 
på målstreken.

I det 27. min, 
gård et av sine gode frispark fra 
20 m. som Halvorsen i Porsbu
ret såvidt får fistet over.

Annen omgang ble stort sett 
Snoggs og de hadde da fortjent 
mål, men det var ikke noe fres 
over avslutningene, og de få go
de skuddene som var tok keeper 
Halvorsen hånd om på en mes
terlig måte. Pors får sitt andre 
mål i det 62. min. etter en mis
forståelse mellom keeper Knat
terud og senterhalf Tveiten, og 
i.v. Skifjeld benytter anlednin
gen og setter ballen i tomt bur.• 
Det 3. kommer etter 79. min. ved 
y.h. Legernes. Linjedommeren 
vinker for offside, noe som det 
også for oss ser ut til å være, 
men dommeren tar ikke hensyn 
til sin hjelper og dommer mål. 
Etter dette ser det ut til at den 
hittil gode dommer mister noe 
av taket på kampen. Begge lags 
venstrehalfer blir utvist, den ene 
visstnok for munnbruk, den an
dre for hardt spill, men det måt
te kunne klare seg med en ad-. 
varsel.

Laget til Pors virket uhyre 
jevnt uten noen direkte svake 
punkter. I forsvaret viste keeper 
Halvorsen et overbevisende godt 
spill både i feltet og mellom sten
gene, ellers var senterhalf Dag
finn Jensen god. Løperekken vis
te at den kunne spille fikst og 
godt, med y.h. Legernes og i.v. 
Skifjeld som de beste.

Snøggs lag var ikke på vanlig 
hoyde, forsvaret spilte famlende 
og nølende i første omgang. I 
annen ble de mer kontante, men 
det var for mange svake avleve
ringer. Centerhalf Tveiten var 
forsvarets bestemann. Løperrek-

I 0 til PORS på Notodden
To utvisninger i kampens hete

Pors hadde overtaket de før
ste 20 minuttene og et par far
lige skudd kunne gjerne resul
tert i mål og i det 20. minutt 
scoret Odd Legernes flott. Midt 
1 1. omgang begynte det å plask- 
regne og banen ble svært tung.

Nå tok Snøgg føringen 
angrep _o _

for ofte åpnin- 
. annen omgang byttet 

Enggravslia og Røtvold plass.
Etter 17 minutter scoret så 

Karl Skifjeld mål nr. 2 for Pors 
og 1 det 37. minutt, la Herman 
Holtan på til tre et’ter en mls- 

. forståelse 1 Snøgg-forsvaret.
Kampen bød også på drama- 

scener. Fem minutter 
slutt blåste dommeren 

Rolf Hansen, Skiens-Grane, 
som forøvrig kom meget godt 
fra kampen, frispark for Pors. 
Snøggs Odd Juliussen spar
ket ballen demonstrativt vekk 
etter at dommeren hadde 
fløytet og dommeren ba ham 
forlate banen. Like etter ble 
Porsgutten Ove Austad ogsa 
utvist.

ke samspill å se, og var det til
løp ble det ødelagt av upresise 
pasninger. Hver og en slet hardt, 
men det ble for det meste hver 
for seg. Det må nok noe annet i ' 
til skal det bli tellende rosulta- 1 
ter.

Dommer var Pvolf Hansen, . I 
Grane, som var god Helt til det I | 
var 10 min. igjen av kampen.

Rolf. Å

n

Vi

£rt i mai og i det 20. minutt
OWÅVV o---------- --

1 1. omgang begynte det å plask- 
regne og L.. ’ ’* ------*

Nå tok Snøgg føringen og 
angrep raskt og farlig. I for
svaret ble det “ 
ger. I u_
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en enkelt kamp beløp seg til 38 
vciiynncuc renn i 

andre idrettslag landskjente bakken.

og de sportslige resultate- 
men det gikk

i

Scholl s svikt- 
såler brukes 
nu av tusener 

og atter tuse
ner. De føres i 
flere typer for 
voksne og barn 

og koster kr. 3- 
og 3,35 pr. par 

Borncsåler fro kr. 1.80

EN MY ÅNDELIG VÅR 
- ELLER EN ISTID?

Oslo: Den kjente engelske for
fatteren Charles Morgan talte ny- oppgave særlig er å hjelpe enhver til 

«Freedom selvstendighet og frihet for indivi- 
and the Artist» — friheten og kunst- dualiteten. Han karakteriserte 

Norsk- tid som frostens tidsalder og sa 
fremtiden vil vise om det er en ny 

eller en istid som

5 - ___ _ rj 
Thorleif y
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kerne d^ 
brakkwN 
ovr- 
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året.
Pors var kretsens
fremste hoppklubb

Det er først og fremst 
hoppklubb at Pors har hevdet

H

en 
ble banen tatt i bruk 7. mai°det 
året. Fra nå av fikk man også 
inn noe entre på kampene. Det 
fortelles at rekordinntekten for

ijeke med det å være.
i består i at den kan 

mennesket, mykne 
til stadig å stille seg 

n v«.rf •— aften.

••Å
”, t
. i v

Hansen, Peder Olsen, Johs Weber, i 
Realfsen, Gustaf Johnsen, og nederst:

Edvin Larsen.

samme året fikk man leid et 
ganske stort areal av Mathias 
Oisholt på Grønland. Etter at 
den nødvendige planering 
var foretatt og gjerdet satt

■ -A* 

ff

5-1-1920. ANOfttAS HliS.fcH

Pors har 28 Grenlands- 
mesterskap i bandy

I februar 1935 ble det ved
tatt å begynne med bandy. 1 
alt har Pors sikret seg 28 Gren- 
landsmesterskap. Klubben har 
også deltatt i Norges- og ho
vedserien. Den nye skøytebanen 
på treningsbanen ved Vestsiden 
skole, med det flotte lysanleg
get, vil sikkert føre til at ban- 
dysporten får gode utviklings
muligheter.

Turn, damegruppe og 
håndball

Porserne har aldri gått av 
veien for å ta opp nye sports- 
grener på sitt program. 1946 
gikk man inn for turn og i fjor 
holdt foreningen sitt første sto
re turnstevne.

Håndballen har forholdsvis 
beskjeden tilslutning ennå, men 
det vil nok rette seg når bane
forholdene blir bedre. Vi skal 
heller ikke glemme den ener
giske damegruppe som har 
støttet godt opp om foreningens 
økonomi de siste årene.

Skihyttc?
Pors har vært interessert i å 

få reist egen skihytte, og det 
er også avsatt endel midler til 
hyttefondét, men arbeidet med 
denne saken er stillet i bero pa 
grunn av de mange andre store 
oppgavene en har å aibet e 
med.

Da 
Banen P?

Pors (Lyn) 
å kjempe

I •

1905 - 25. mai

Anareas Nilsens apningshopp i RugtvedtkoUen 5. januar 1920.

program. I dag kan en trygt si 
at Pors er en av landets mest 
aktive bokseklubber enda om 
man intet lokale har til å hol
de stevner i. Bjarne Olsen er 
den mest kjente av de aktive 
boksere. Han har vært NM og 
har deltatt på landslaget 10 
ganger. Johs. Bjørnflaten ble 
NM for junior i lett tungvekt, 
mens Gunnar Brynjulfsen var 
med i en ungdomslandskamp 
mot Danmark.

seg over 
isens menn hersker, er uforenlig 
med frihet, sa han. Motsetningen 
mellom det å være og det bare å 
eksistere, er det kunstens sak å lø
se. Menneskene nøler overfor byr
den av den frie tankes valg og sø
ker å komme unda ansvaret ved å 
flykte inn i massebevegelser som le
der til uniformering i sjelelige kon
sentrasjonsleire.

Lenin 
den kunne 
han mente 
Kunstens .

* \ */’

$

Pors hovedstyre i jubileumsåret: Foran fra venstre: Molla Hegna (damegruppen), Odd Lien (sekretær), Rolf 
Nygaard (varaformann), Halvor Teksten (formann), John Kjprholt (kasserer) og Anna Evensen (turngrup- 
pen). — Bakerst fra venstre: Erling Olsen (bandy), Øivind II. Tollnes (fotball), Bjarne Olsen (boksegruppa), 
Torfinn Weber (håndball), Asbjørn Kjellevold (1. varamann) og Einar Røed (skigruppen).

åndelig vår
avløse den.

Materialismen, slik som den viser
store deler av verden, hvor

oveM> de fo|,. 
år

gravet seg ned i banen. Tribu
nene ble revet og lagret, men 
så kom en ildebrann og den øde
la alt. Bølgeblikkgjerdet og 
garderobehuset forsvant og 
samme vei gikk det med klub
bens materiell. Men heldigvis 
ble Pors arkiv berget. Det er 
helt intakt, bortsett fra en sty
reprotokoll fra de første årene.

Etter store anstrengelser fikk 
en ordnet med ny tribune, gar
derobe og gjerde, mens grasba- 
nen bie reparert sommeren 
1945. Den skal tas opp når den 
planlagte treningsbanen 
Stadion blir ferdig.

Også den gamle banen 
Grønland, som en nyttet 
treningsbane ble ødelagt av tys- 

•de en rekke 
“'ar seinere 

ne og la- 
len.
1 prer
' •et seg 
lyktige 
ige av

. • >

r ■■
• < J' ■ 

t-.: .

først og fremst gi 
for, ?r fullføringen av Uen> « 
banen ved Vestsiden sk^fe gV i 
den planlagte utv^n^ / 
Stadion. Areajet tH utw b)g t 

stor trening^ 

for fri' 
Det ef 
bu?eDf

. er bji juviaev. i-uio aV
-ressert i relS1^iean-

* ckhall og'
Vestsiden skole og . 

J^tøre endel dug .e 
Lepunale fore^/d]emS' 

Sitt eget mea i VV

GÅ PÅ «PUTER»
DE OGSÅ!

.......... ...........

Nielsen, Alfred Melby 
---- AH Jacobsen, Halfdan

Gunnerius Olsen,

Fotballaget 1910, øverst fra venstre: Tellef
- > midtre rekke: 

Realfsen, Gustaf Johnsen, og nederst; johan Rinker,

sn *-s..

Skiløpere fra Danmark og Is
land har også hoppet i Rug- 
tvedtkollen. I løpet av de siste 
35 år har bakken stadig blitt 
modernisert og utbygd. Uten
om den store dugnaden som er 
gjort kan en regne med at det 
er anvendt mellom 80,000 . og 
100,000 kroner på Hugtvedtkol- 
len. Bakkerekorden er på 65,5 
meter og den innehas av Arne 
Ellingsen, Nordre Sande.

Scholl’» svikhålei 
or lagot av skum 
lafex. Glir ikke 

i skoen. Leite og 
ficcrende. Spor 

offer Scholfs

I denne måned er det 50 år si
den den populære og livskraf
tige idrettsforeningen Pors, el- 
I^r Lyn som den til å begynne 
med het, ble stiftet etter ini
tiativ av Karl Tranberg og Karl 
Andersen. Stiftelsesdagen er 
25. mai. men jubileumsfesten 
skal holdes lørdag 21. mai.

Vi hadde nylig et intervju i 
vart blad med den første for
mannen, Karl Tranberg, om 
starten^og de vanskene en had
de til å begynne med. Det før
ste styre bestod foruten av for
mannen, Tranberg, av Karl An
dersen, kasserer og Albert Zim- 
mermann, varaformann og se
kretær.

Tidligere hadde det vært fle
re gutte- eller juniorklubber på 
Vestsiden, men på ettervinte
ren 1905 ble spørsmålet om å 
stifte en ny klubb reist. Tanken 
fenget straks blant «Vessia»s 
12—16 åringer, men betenke
lighetene var store. En hadde 
ingen midler til å skaffe det al
ler nødvendigste utstyr — bane 
og fotball — men det ble alli
kevel til at man klemte i vei. 
Av materiell hadde en faktisk 
ikke annet enn en filletull, 
målband, sykkelpumpe etc.

I den første tiden var det ba
re fotball guttene tok opp. Man 
fikk leid et mindre areal i As- 
kedaien til bane. Var

]<u mm og banciforholcierie
slette i disse trengselens år, så 
var det ingen grunn til å klage 

på interessen, og det gikk hel
ler ikke så svært lang tiden før 
man kunne notere de første 
seirene.

Noe seinere kom også ski
sporten og friidretten med på 
foreningens program. De før
ste skirenn ble holdt i Lille 
Åmot og i småbakkene ved 
Rugtvedt.

Det første merkeåret 
1910 ble litt av et merkeår 

for foreningen. Da flyttet man 
skirennene til Vabakkem_og

Foreningen har i årenes løp 
vokst seg sterk både innad og 
utad. I NM i fotball har Pors 
vært en fryktet motstander. 
Pors har slått seg fram til 
kvartfinalen en gang og ni gan
ger til 4. runde. De to siste åre-

a 
A’ 
■i

i

f 3 /O 
k i L WTw

p< 
£or ; 
adm. 
medlemmene huv da hatt tg 
XÅWvx-sxjevx? Ym. v.N\
xxexjxYQv \ Gxvcx lorXAwAvAtåsa aX. ' 
KvxstQn B-avVh Hahw Tok- 
sten beggti ev hedret med Fot
ballkretsens høyeste utmerkel
se — gullmerket. Barth har 
også vært formann i TelemarV 
Idrettskrets etter frigjøringen 
Aksel Fjeld ble på siste tin 
innvalgt som styremedlem 
Norges Skiforbund, og dertil e 
han f. t. formann i Grenlan 
Skikrets. Olav Christofferse: 
er formann i bandykretsen o* 
Jørgen Kleven i Boksekretsen 
Det er mange kjente porsen 
som har nedlagt et kjempear- 
beid for klubben sin, men det 
ville føre for langt 
fram navnene her 
høve.

Følgende har vært formenn i 
foreningen: Karl Tranberg, 
Karl Andersen, Albert Zim- 
mermann, Alfred Melby, Jo
han Rinker, Christian Ander
sen, Joh. H. Eriksen, William 
Olsen, Leonh. Ås, N. D. Juul, 
J. R. Dolva, Einar Braarud, 
Ingvald Urfjeld, C. Hugo We
ber, Einar Wierud, Finn Kling- 
berg, Halvor Teksten, Kristen 
Barth, Karl Malmgren, Half
dan Realfsen og Odd Lien. _• 

Klubben har ett æresmedlem 
i live: Halfdan Realfsen. o 
mann er hedret med Pors for
tjenstmedalje: Christian 
dersen, Halfdan ReaUsen, ^nor- 
leif Aasland, Halfdan EKvedt, 
C. Hugo Weber og - 
Grotnæss. ,

Porserne har aldri vær 
for å gjøre dugnad enda o 
teressen her som i andre 
har dabbet noe av i de siste a 
ne. Blant de oPP<av5 jnn

banen ved Vestsiden sk^e 
den Plan??*.!

innser ska. de* 
pafafelt^ed grasbanen, 

Xett og håndballbane, 
nesa sannsynlig at tr. 
vil bl^^videt. Pors 
ster, 
gym 
legg 
lov< 
deF

fors fikk sitt stadion
Grønland ble tatt 

i b7uk i 19!0, og her holdt man 
til helt til det nye flotte 
dion-anlegget på Tollnes 
innviet sommeren 1936 med en 

. kamp nwt, Mjøndalen 
.^dspre^denten, Bja^e ^1 

dsen, holdt åpning^æn- 
' meget Iyst J 1°

* «hi ' * •» “

9 * •
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ne er klubben blitt stoppet av 
NM Viking Og skeid i 4. runde.

Også på landslaget
„ Pors-spillerne vært med. 
Karl Skifjeld har vært ytre 
venstre j 6 kamper, mens Ak
sel Fjeld, Leif Lindstad, Olav 
Skilbred, Frank Og Erling Ol
sen har spilt på B-landslaget. 
Arnold Johansen har vært med 
på juniorlandslaget. x Porserne 
har også vært flittig benyttet 
pa kretslaget.

I etterkrigsårene har Pors 
hatt en usedvanlig stor og fyl
dig junioravdeling som har sik
ret seg mange KM. Pors var i 
fjor en foregangsklubb når det 
gjelder antall gutter i alderen 
12—16 år som tok Forbundets 
ferdighetsmerke. I 1953 spilte 
juniorlaget seg fram til semifi
nalen i Østlandsmesterskapet. 
Her fikk de sitt eneste tap det

f I

V' r’ *
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seg på ski. I de siste årene før 
krigen .var Pors kretsens frem
ste med 23 aktive deltakere. 
Per Johansen og Halvdan Hau- 
kedal er premiers både i NM 
og i Holmenkollen. Pors kjen
te stilhopper i 20-årene, An
dreas Nilsen, har også deltatt i 
en rekke store renn, og han har 
vunnet mange premier. Det var 
forøvrig ham som var den før
ste som satt utfor, da Rugtvedt- 
kollen ble innviet. Skigruppen 
har vunnet mange lagspokaler i 
årenes løp.

Pors en av landets mest 
aktive i boksing

1934 ble det vedtatt å ta 
med boksing på foreningens

i ■

•- C f

Chr. Andersen er verd å nev- 
i nes. De vanskelige treningsfor- 
i holdene for fri-idrettsfolkene 
i førte -111. a* YV^essen dabbet 
• av, og i 19^8 ble det vedtatt å 

, Hans oppløse gruppen.
En landskjent skibakke

Fra 1920 av kan det spores 
en sterk fi emgang i de sports
lige resu tåtene i fotball og på 
ski. Til det siste bidrog ikke 
minst Rugtvedtkollen, som ble 
tatt i bruk i 1920. Grunnen til 

•bakken ble innkjøpt for 2000 
kroner, men til gjengjeld fikk 
en nytte tømmeret en hogg i 
bakken til stolper og dragere i 
stillaset og hoppet.

Seinere er det holdt en rekke 
vellykkede renn i den nå så 

Det gjæ- 
veste av disse var selvsagt Nor
gesmesterskapet Og uttakings- 
rennet for de olympiske vinter- 
leker i 1952. Rennet ble en stor 
suksess med prikkfritt arran
gement og et overskudd på 
30,000 kroner. Amerikanske og 
sveitsiske olympia-farere prø- 
vehoppet bakken foran rennet.

,, i

•
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kroner....
Som alle . 

hadde selvfølgelig 
sine store vansker 
med 
ne varierte sterkt, 
da smått om senn fremover.

Inn i Fotballforbundet
Høsten 1913 ble det vedtatt å 

søke om å bli opptatt i Norges 
Fotballforbund. Søknaden ble 
innvilget under forutsetning av 
at navnet ble endret,' fordi For
bundet hadde flere klubber som 
het Lyn. Navnespørsmålet 
vakte selvfølgelig stor disku
sjon, men løsningen ble den at 
man tok den første stavelsen i 
by navnet. To år seinere ble 
klubben B-kretsmester og sik
ret seg samme året retten til å 
spille i A-klassen ved å slå 
Sandefjords Ballklubb 4—1 i 
kvalifiseringskampen.

Som rimelig er hadde Pors 
vansker for å hevde seg de før
ste årene blant mer rutinerte 
Jag som Odel. LJi-n-dd, i’Tgm ■•t; 
JUarvik Turn, 'men kllibbén for
svarte iethvertfall sin plass i 
A-klassen.

.1919 ble foreningen delt opp 
i grupper for fotball, ski og 
fri-idrett. Formennene i disse 
grupper dannet sammen med 
to andre tillitsmenn hovedsty
ret i foreningen.

Fri-idretten
hadde en tid mange gode re

presentanter. Trygve Kristen- 
sen vant således både B.ørsesjø- 
løpet flere ganger og han ble 
også KM i terrengløp. Også 
brødrene Dolva, N. D. Juul og

Morgan understreket at kunstens

fryktet musikken fordi 
beta den hensynsløshet 
at hans oppgave krevde. 

Kunstens funksjon er nettopp å hin
dre denne kulden i å bre seg, sa Mor
gan. Den skal ikke fortelle hva man 
skal forestille seg, men den skal 
sette enhver i stand til å skape sine 
egne forestillinger^

Som eksempel pa de farer de mo
derne fremskritt fører med seg, 
neVntee Xaafa2ueiivXen mulighet 

ZT S.“ •*-2 i j « ; vår tid ført med seg 

tatt av å ha» - 
Kunstens verdi : 
gjennomstrøinjne 
det og få d

r>
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en pen redning i denne omgang. 
Pors på sin side hadde sine sjan
ser. Vi noterte at Moss-målman- 
nen måtte slippe et skudd, men 
så strakk han seg det beste han 
kunne og fikk snappet ballen til 
seg like før Stenkvits skulle pir
ke ballen i nettet. Senere hadde 
Pors en ny anledning, men det 
ble bare til et løst skudd fra kort 
hold. Ove Austad hadde ellers en 
ball like over Moss-liggeren.

Alt i alt var nok de fleste skuf-

' -

J

^ilr ipB
v 5

Stillingen etter 11. runde er: 
poeng 

15 
15 
14 
11 
10 

9 
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Pors og Moss delte poeng
Pors utliknet på straffespark 2 min. før slutt

Landsdelsseriekampen på Vestsiden i går mellom Pors og Moss 
sluttet uavgjort 1-1. Pors brente et straffespark i begynnelsen av 
kampen, mens Moss tok ledelsen midt i annen omgang. Pors ut

likning kom først 2 min. før slutt på straffespark. Ytre høyre Odd 
Legernes forfulgte i stor fart et framlegg da han ble «rent i senk» 
av Moss’ målmann. Pors-gutten ble båret bevisstløs ut av banen, 
men han kom til seg noen minutter etterpå. Legernes ble under
søkt på Porsgrunns lutherske sykehus etterpå, 
hjem etter noen timers forløp. Det ser i----
noe mén av det kraftige sammenstøtet.

Det var sterk vind, med enkelte 
haggelbyger og regn, men solen 
var også framme under en god 
del av kampen. Pors hadde vind 
og sol mot seg i første omgang. 
Laget kom best i gang og allerede 
etter 7 min. ble Øivind Johannes
sen tacklet stygt av Moss senter- 
back inne i feltet. Dagfinn Jensen 
tok straffesparket, men traff ikke 
ballen ordentlig og det ble bare 
til et løst skudd rett på målman
nen. Ellers tar vi med at Moss 
indre venstre Schulstock hadde 
et fikst skudd ) ^ors’ tverrligger 
etter en corner, x ors beste sjanse 
hadde Odd Legernes, da han ble 
spilt gjennom Moss-f or svaret men 
det ble bare et løst skudd rett på 
målmannen. Pors hadde overtaket 
før pausen. • •

I annen omgang dabbet Pors 
adskillig av og det så faktisk ut 
som om spillerne ikke likte seg i 
medvinden. Moss overtok bane
spillet, men skudd var det ytterst 
smått bevendt med. Trygve Been, 
scoret først et mål som ble un
derkjent for offside, men senere 
skaffet han sitt lag ledelsen ved 
å sette ballen i Pors-nettet fra 
kort hold. Arne Halvorsen hadde fet over Pors’ innsats igår. Dette

ÉKm .. .
ARNOLD JOHANSEN, 

Pors’ lovende høyre half.

- - o , men 
ikke ut til at han har fått

falia

■

Da Pors og Moss delte 
poeng

I Moss Avis referat fra den uav- 
gjorte landsdelsseriekampen Pors— 
Moss leser^ vi: «Spillmessig sett var 
den høyst middels-, Moss hadde for
del av vinden i 1. omgang, men side- 
halfene fikk ikke tak på midtbane- 
spillet. Løperrekken var ikke i hu
mør og skuffet stort. Pors fikk hel
ler ikke mye ut av kampen. Omgan
gen var svært tam og intetsigende. 
Det rettet seg betrakelig i annen om
gang med vinden i mot, Moss fikk nå 
et godt overtak i spill og hadde fle
re pene sjanser, Pors’ utlikning kom 
på et straffespark etter et sammen
støt mellom Torgersen og y. h. Leger
nes. Et resultat Pors sikkert var mer 
enn fornøyd med etter Moss klare 
overtak i 2. omgang.

åW
pil 
X;

___________ __ __ ___________________________________________ «

ballen, men fikk3<Xpptt dTn ‘ *' °mSaag' M^ma
Moss venstre half, Bjørn VenStre

skyldes delvis de mange upresise 
avleveringene og at spillerne var 
altfor passive og lot seg dekke 
istedet for å løpe i posisjon. 17- 
åringen Arnold Johansen var den 
som kom best fra kampen. Det 
så ut til at han bestrebet seg til 
det ytterste for å levere riktige 
framlegg. I ham har Pors et evne 
til en riktig storspiller. Det indre 
Pors-forsvaret overbeviste ikke 
og flere av spillerne var svært 
usikre i begynnelsen. Av løperne 
var Karl Skifjeld den som slapp 
likest fra det, mens de øvrige var 
mer eller mindre utafor igår.

Moss viste endel prøver på godt 
banespill, da særlig etter pausen. 
Flere av løperne ødela sjansen 
ved å ligge alt for langt framme 
og resultatet var avblåsing for 
offside. Ikke minst var det tilfel
le med Trygve Been. Lagets beste 
mann var venstre halfen Bjørn 
Hansen. I det hardt-spillende in
dre forsvaret var senterbacken ’ 
Inge Asheim best. Han fikk enj 
advarsel i begynnelsen av kam
pen, etter det tok han det noe 
«lugnere». — Teknikeren Schul
stock likte vi best av løperne. Yt
re høyre var meget rask og på
gående. — Been er neppe noen 
landslagskandidat etter det han 
viste denne gang. Målmannen 
fikk sterk kritikk blant publikum 
for «nedleggingen» av Legernes 
like før slutt. Han bør være langt 
mer varsom med den slags på
gang i framtiden, ellers kan det 
seg like før Stenkvist skulle pir- 
måte.

Arne Skjærum, Grane, slapp 
stort sett bra fra dommerjobben. 
Det var dog en del avgjørelser vi 
ikke var enig med ham i. Han 
hadde forøvrig god assistanse av 
linjedommerne Sverre Halvorsen 
og Havenstrøm.

UP*
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uret i 2.
Bjørn Hansen,

Herma,, Holtan,
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£'
med Skiens Ball-|v ■hatt ' .

klubb, .ocm KiuDDen er allikevel 
favoritt og bør sikre ,:io ^vvC1

1 den lokale jubileu

’ knepen favoritt i om-l, 
r" *. runde mot Herku-/

I Pors b
I Ved 
ta i går  .
over Hei etter 1—0 ledelse • 
~" _j var Leif Lindstad.

og Per Boye.

LFotballkalenderj
HOVEDSERIEN: Fram—Spar- 

<> ta 1—0, Brann—Lillestrøm 2—0, 
< Fredrikstad—Odd 4—1, VIF—

Viking 1—2, Freidig—Skeid 1—3, 
Sandefjord—Asker 3—1, Sarps
borg—Larvik Turn 3—2, Strøm
men—Ranheim 1—2.LANDSDELSSERIEN: Askim 
—Eik 0—3, Rapid—Ørn 3—1,

..oj Turn—Snøgg 1—3,
I Pors—Moss 1—1, Lyn—Hamar 

2—2. Kapp—Frigg 
. 2—1,

■Vestfossen 5—1, Grane 
-2, Flekkefjord— 
0, Start—Jerv 0—1,

Ålesund 2—1, 

Clausenengen 
å, Sverre—
 '—Neset 5—1, 

 Verdal 2—1.
1. DIVISJON: Brevik—Storm 

---- - 4—1, Borg—• 
5—4, Kragerø—

Stag iv-x, Skiens Ballklubb— 
Herkules 2—3, USF—Urædd 0— 

— u - i 5, Fossum—Drangedal 1—1,
andre siden | Sportsklubben—Rjukan 2—6.

mot Ballklubben 
i dag

_ cupkamp mellom Pors 
og Skiens Ballklubb omfattes 
med stor interesse etter Pors’ sto
re innsats på Notodden sist lør
dag. — Pors har imidlertid alltid I 
hatt vansker ’ ----- j,
klubb, men klubben er allikevel t 
favoritt og bør sikre seg retten til . 
4. runde i den lokale jubileums- 
cupen.

Odd er .... 
kampen fra 1. 
les.

/EN 10. MAI 1955

•-7-
'•

Pors 
Skien 
begge 
hvorav Cvv r guttene har tre seire 
i målaverasje,I en treningskamp 
sen vant Herkules <

Pors delte poengene
i gemes f&r en skulder 1 mellom
gulvet og ble bevisstløs båret ut 
av banen. Dagfinn Jensen sco
rer på et selvfølgelig straffe- 

I spark, og med 1—1 blåses kam
pen av.Trygve Been raget langt over

■ alle de andre mossingene. Han 
  • teknisk god og me

get farlig foran mål. Han var 
en nokså enslig svale 1 Mosse- 
angrepet. Halfrekken var sterk 
og arbeidssom.Pors skuffet endel. Sklfjeld 

' arbeidet godt 1 rekken, man lå 
stadig litt langt tilbake. Leger- 
nes var nok atter engang an
grepets beste. Pors vil få mye 

■Jf glede av sin unge winghalf Arn- 
old Johannessen.Dommer Skjærum, Skiens- 

h? Grane, var både god og myndig, 
«d men ved et par avgjørelser er 

det grunn til å sette spørsmåls- 
tegn. Grico.

w
r ■ %. <

••.- •. i •

i' >. • • < J i • 
• • •, • •

. ______

Pors-spilleren Karl Skifjeld hopperTil høyre står en av Moss forsvarere klar til å
(Foto:

Moss er intet lett lag å spi’le svar. Etter 7 minutters spill ble 
mot. De gul/svarte visir gang Øyvind Johannesen ‘ ‘ 
på gang at hardheten settes 16 meteren. Dommi 
i høysetet, og dermed forrin- Grane, blåser først 
ges kampens kvalitet. Pors men ombestemmer &c6 - hadde nok fortjent begge po- ballen flyttes inn på straffe- i_2'5’ Sem Borre 
engene i scrieoppgjøret på merket. Dagfinn Jensen setter Hnin-ipstrand " ‘ 
Vestsiden i går. Hjemmelagets *_ ni keener. Hjemme- sta<T jo—1første omgang var utvilsomt laget - «’

det som smakte mest av fot- * ■ 
ball, men når det man?ler så 
meget på avslutningene som 
det gjorde i går, —.ere. ler ikke noe rart at resultatet 
uteblir. Hadde Pors l sitt straffe i 1. omgang, kun 
ne kampen utvilsomt fått et 
annet utfall.Pors mangler den rette gni

sten på hjemmebane. I l 
de : " *•
de L 
for stor

— Herkules 
2-1

[ Ved seriekampen i . 
jpa Gimsøy i fiår vant Pors 
,'2—1 over Herkules, som fikk sitt mal 
like før slutt.

Best på Pors-laget var Finn Erik A 
Dolva, Svein Barth og Vidar Kristi
ansen og halfrekken hos Herkules.

I

w

I har fart, er
nokså ensli 

---------•

1—3,

Sørfjell

i n n. | Va r”d—U1 f 2— 
—- ” .

en treningsk.- . ' 
vant Pors sterke B-lag

,sc. Scorere ' 
Reiersen, Erling Olsen < 
Dertil var det et selvmål.

As- 
•> />. ... •••

.0

I Kameratene

I Raufoss—

Mossekecperen. I AIK Lund 5—1

hw
# i

| Tønsbergs 
Pors—'

Geithus—Gjøvik/Lyn
" "■nå-1 i

0—2, Flekkefjord-
A

til a gripe inn. Vara—un x.- 2, Nærbø—Djerv 
: Roald Haraldsen.) 1919 0_4t Rollon—Ålesund 2—1, 

Sykkylven—Hødd 1—2, Lange- 
‘^rs spiU ble vås—Molde 1—1, C: ----- ----

. hektet ved Kristiansund 1—3,
. Dommer Skjærum, Kvik 0—1, Steinkjer 

for frispark, Rosenberg— 
 ombestemmer seg — og "”’TC'T^v 

ballen flyttes inn på straffe- j 5 merket. Dagfinn _ . »
ballen rett på keeper. Hjemme- 

\ holdt overtaket omgan- ■ 
gen ut, men Trygve Been og 
Schulstock på den r viser at de er farlige for ethvert 

det hel- forsvar.------ Etter pause ble kampen om 
scoret på poengene atskillig tammere.

- Spillet ble altfor oppstykket og 
masete. Upresise avleveringer og 
sentringer i ingenmanns and 

o... skjemmet begge lags spill. Mos-
1 pa njcx — går tok singene brukte unødig mye
initiativet fra avspark, men hardhet. Etter 10 min. spill sco- 
blå/svarte løperne viste alt- ret Trygve Been, men målet ble 

respekt for gjestens for annulert for offside. Gjestene 
-------------------------overtok mer og mer av spillet, 

uten å overbevise, og i det 23. 
min. ble Bjen spilt pent fri og 
sendte ballen presist 1 hjørnet 
uten sjanse for keeper Halvor
sen.Like før slutt forfølger Leger- ' 
nes en ball. Keeper rykket ut 
for å møte, og velger å stoppe 
mannen istedenfor ballen. Le- %
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Det strakk jo ikke langt. Vi måtte 
derfor spleise til den første fotbal
len. Den måtte vi være veldig var
som med, den ble lappet og stelt 
med på beste måte. Det ble nedlagt 
forbud mot at guttene hadde sko- 
bpsparere under støvlene. Et stort 
øyeblikk var det da 5—6 av guttene 
troppet opp med egne fotballstøv- 
les....

— Hvordan var det med fotballen 
på Vestsiden i den tida?

— Tidligere hadde man blant an- 
net hatt Vestsidens Fotballklubb som 
spilte på Tollnes, men da en ikke 
fikk fornyet kontrakten med grunn
eieren gikk klubben i oppløsning. 
Så hadde vi Moldhaugen Fotball-

llpd

• -

kamper på Vestsiden i går 
A

Frams gutter slo Pors-guttene 5—0, mens Pors vant ju- 7

Wedel Havenstrøm, Tollnes, dømi 
begge kampene.

Karl Tranberg, den første forman
nen i idrettsforeningen Pors.

Den første formannen og
trekk fra de første årene.

I denne måned er det 50 år siden 
idrettsforeningen Pors, eller Lyn som 
den til å begynne med het, ble 
stiftet. Lite ante vel disse unge gut
tene at de dengang la grunnlaget 
for den nå så livskraftige forening. 
Nå foran jubileet har vi bedt fore
ningens første formann, Karl T r a n- 
b e r g, fortelle litt om starten:

— I 1905 drev guttene på «Vessia» 
og spilte fotball med en filletull i 
gatene på Grønland, men så fant vi 
ut at vi ville ha vår egen klubb, si
er Tranberg. Stiftelsen fant sted på 
låven i Askedalen, og det møtte fram 
20—30 gutter i alderen 12 til 16 år.

— Hvor holdt klubben til i be
gynnelsen?

— Vi begynte straks å se oss om 
etter en høvelig plass. Det ble til at 
vi «slo oss ned» i Askedalen. Area
let var ikke stort, 60—70 meter langt 
og 40 meter bredt. Vi gjorde avtale 
med grunneieren Mørch i Askedalen 
om 12 kroner i årlig leie. Guttene 
stjal seg forresten til å ta vekk noen 
mindre trær og busker for at banen 
skulle bli mest mulig anvendelig.

— Hvem var mod i det første sty
ret?

— Jeg ble valgt til formann, Karl 
Anderssen til kasserer og Albert 
Zimmermann til sekretær og vise
formann. Seinere kom Karl Jensen 
og Christian Andersen også med. 
Karl Andersen har oppholdt seg i 
Amerika i omlag 30 år nå, mens Jen
sen er død.

Guttene måtte ikke ha sko- 
besparere.

— Hvordan klarte dere utgifte-

niorkampen etter straffesparkkonkurranse
Pors møtte Fram, Larvik i to 

morsomme kamper på Pors stadion 
igår. — Frams guttelag imponerte 
stort og vant hele 5-0, mens Pors- 
erne vant juniorkampen etter straf- 
fesparkkonkurranse. Før kampene 
tok til ble Pors overrakt en pen 
pokal med blomster fra Fram.

Juniorkampen begynte lovende 
for Pors, som allerede etter 5 minut
ter nettet pent ved Arild Johannesen 
etter et perfekt overlegg fra Åge 
Lund. Fram hadde også endel gode 
sjanser til å utligne i første omgang, 
men Pors-keeperen holdt buret rent.

Fram overtok det meste av midt- 
banespillet i 2. omgang, men Pors- 
forsvaret kjempet tappert og holdt 
stillingen helt til to minutter før full 
tid, da scoringen kom etter klynge 
foran Pors’ mål. I den etterfølgende 
straffesparkkonkurransen måtte det 
to omganger til, og her vant Pors et
ter at Fram skjøt et skudd i stolpen.

På det jevne Fram-laget må det 
plusses for senterfcack Bjørn Larsen 
og venstre half Knut Lerdal, mens 
forsvaret med kepper Roger Falck og 
senterback Svein Bart var de beste 
hos Pors. Videre leverte Arild Johan
nesen og Per Heidal bra spill i rek
ken.

Frams guttelag tok initiativet helt 
fra avspark. Særlig i 1. omgang var 
det en fornøyelse å se hvordan disse 
guttene gikk inn for å spille riktig 
fotball. Laget scoret med jevne mel
lomrom hele 5 ganger.

Etter kampene ble de to seirende 
lag overrakt hver sin pene porselens- 
urne av formannen i Pors fotball- 
gruppe.

men da som nå var det å ty til ut
lodninger for å holde det hele gå
ende, sier Tranberg.

Albert Zimmermann for
teller.

Vi har også vekslet noen ord med 
Pors’ første sekretær, Albert Z i m- 
m e r m a n n, og han sier også at 
starten for den nye klubben var 
trang og meget beskjeden. Noen 
midler å rutte med hadde disse un
ge guttene ikke, men det var da i 
ethvert fall en som hadde et mål- 
band. Og ellers var det flere av gut
tene som kom med andre 
som man kunne nytte.

— Av drivende krefter fra 
første tiden vil jeg nevne 
Weber og Christian Andersen. Hen
sikten med klubben var . først og 
fremst den at mange av guttene 
gjerne ville ha litt mosjon i orga
niserte former. Sammenslutningen 
med Moldhaugen Fotballklubb førte 
hurtig til at interessen for den nye 
gutteklubben ble større.
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VestsidenVelspilt kamp på
men 2

Rolf

Høivik
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men med he-

1—1 på regntung bane

På Askims lag var keeper god og

igår innbød ikke til godt spill. I
Halvorsen sikker iHos Pors var
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Landsdelsserien

at de behersket den sleipe banen 
ganske godt. Men det ble bare med 
denne omgangen.
Allerede etter 5 minutter var Kri

stiansen så uheldig — tilsynelatende 
ufrivillig — å handse inne i straffe
feltet. Straffesparket ga 1-0 til As
kim. Men Pors førte an i spillet et
ter dette, og kort tid etter utliknet 

perfekt gjennomlegg fra' 
■* 1 X P f i —omqr.pA

nå overtok 
og presset 

en tid sterkt ved Eiks mål uten 
at det lykkes å få mål. Det var 
derfor helt ufortjent da Eik fikk 
mål nr. 2 etter 10 min. ved en 
grov tabbe i forsvaret. Pors gikk 
atter til omgrep og etter 15 min. 
lyktes det for Gunnerud. Det så 
ut til at Eik skulle få begge po- 

første ^engene, men 5 min. før slutt fikk 
er det 

sine to 
en opplagt

25—19
35—19
25— 17
23— 25
26— 26
24— 29
15—29
14—14 9

i Askim. — Porserne burde ha vunnet pa 
bedre 1. omgang

som vanlig.
StUingen

Snøgg
Rapid
Moss
Pors
Eik
Ørn
Tønsberg Turn
Askim

og«r,
vunnet

øvrige var ganske jevne, men ikke 

i landsdelsserien er nå:

Den gjennombløte banen i Askim |i_adde ^orV^e.-f,^^et Askim- heldig/dessuten spilte indre høyre 
ben var stadig i veien. Askims spred-

mål, Jensen god som senterback. De

Pors måtte dele poeng med Askim
- - - O •sin

Etter dette 
sporadiske

0-0 
1—0 
0—1
9__ 9

25—19
35—19 
25—17
23—25
2G—2G
21—28
15—29
1-1—24

Øiv. Johannessen karret ballen i 
mål, atter ved Holtans gode for
arbeide Sluttresultatet var nok 
rettferdig etter spillet. Pors spil
te ikke så godt i annen omgang 
som Eik i første, men de hadde 
mange flere og farlige sjanser 
enn Eik. Eik imponerte stort i 
første omgang med sitt flotte 
spill, men det ble for ineffektivt 
foran mål. Best på Eiks lag i går 
var Ame Høivik. som også var 
banens beste spiller, begge half
backene og centerback Dag Hen
riksen var meget gode. Eik 
manglet Natland og Stensholt i 
går, men res. var gode erstattere.

Pors som manglet Odd Leger- 
nes i går, fikk ikke tak på bane
spillet, da halfene ikke fulgte 
nok med i angrep, og derfor fikk 
ikke løperne den støtten som de 
skulle hatt i går. Best hos Pors 
var igjen Dagfinn Jensen, som 
spilte en god kamp. Tr. Kristian
sen begynte svakt, men spilte 
seg opp etter hvert. Olav Skil- 
bred var direkte svak i går, og

Det ble poengdeling i serie
kampen på Vestsiden i går, etter hjemmelaget spillet, 
en god og tildels jevn kamp ved 
slutt-tid. Eik vant målvalget og 
fikk den kraftige vinden i ryg
gen i første omgang. Etter at 
Eik-kapteinen hadde overrakt 
Pors-kapteinen blomster, ble spil
let satt i gang og Eik overtok 
banespillet med en gang. Det 
spill Eik leverte i ’ den 
halvtimen på Pors i går, 
sjelden å se. Anført av 
gode halfbacker og 
Ame Høivik gikk spillet fra 
mann til mann, og i denne halv
timen ble Porsforsvarel spilt helt 
ut. Eik spilte seg gang på gang 
helt fram til 16 m., men der så 
det ut som det stoppet for Eik. 
Hadde skyteferdigheten stått i 
forhold til banespillet, så kunne 
det blitt mange mål på Pors i 
første omgang. Nå ble det med 
ett mål føi- pause, flott satt inn 
av indre høyre, Halvorsen, som 
forresten fikk god tid til a sco
re.

Pors hadde flere farlige sjan
ser i første omgang, og det kun
ne gjerne blitt både ett og to 
mål, men løperne var uheldig 
med skuddene. Således var Hol
tan to ganger igjennom Eiks for
svar, men han fikk ikke klem på 
skuddene sine. Etter spillet i før
ste omgang, var det ikke ufor
tjent at Eik ledet 1—0.

I annen omgang fikk Pors for-

*

Stillingen i landsdelsserien er 
Rapid 
Moss 
Snøgg 
Pors 
Eik 
Ørn 
Askim 
Tønsberg Turn

11....25-16....15
15
14
12
11
10

9
8

Glimrende Eik-åpning — 
del av vinden, og

2 rettferdig
han blir altfor sen. I angrepet 
kom Gunnerud og Holtan best 
fra det. L-seriedebutanten R. Rei- 
ersen på y. h. viste lovende tak
ter og han blir en bra kar for 
Pors.

God dommer: 
Grane.

Pors og Eik delte poeng
Stort sett fair avgjørelse på Vestsiden i 

dre avslutninger burde Pors ha

og scoret. Etter dette hadde 
bare noen sporadiske angrep. 

Dens førte an, og flere ganger var 
agsn nær utlikning. Det lyktes imid- 

:id ikke før 5 minutter før full

Rapid—Moss
Ørn—Snøgg
Tønsb. Turn—Askim
Pors—Eik

Rapid 
Moss 
Snøgg 
Pors 
Eik ' 
Ørn 
Askim 
Tønsb. Turn

Det var Eik som åpnet best i den betydningsfulle kampen på 
Vestsiden igår, men allerede etter 5 minutter hadde Pors en god scorings- 
sjanse ved senterforward Holtan, som skjøt Aøst utenfor. Før kvarte
ret var gått, sto Eiks senterforward alene med Halvorsen i Pors-buet, 
men mål ble det ikke. Pors-forsvaret hadde stoppet helt opp, da de 
mente at Eik-spilleren var off-side. Spill til fløyten går, Porsere! Straks 
etter dro Eiks høyreside godt opp, og indre høyre Tore Halvorsen av
sluttet med et flott skudd opp i vinkelen.

I Vel halvveis i omgangen fikk 
iPors mer og mer tak på spillet, i 
|det byr seg flere sjanser ved Ski- 
gjeld og Holtan, men skuddene er 
Kor dårlige. Også Eik yppet seg i lø
ftet av omgangen, men felles for 
jfegge lag var dårlige avslutninger. 
LAIlerede fra avspark i 2. omgang

Pors hånd om spillet, men det 
W Eik som la på til 2—0 ved sen- 
Wforward Roberg. Pors mistet 
Tidlertid ikke motet, og kort etter 

Holtan en stikker til Gunnerød, 
n gled pent igjennom Eik-forsva-

tid, da Øivind Johansen forfulgte 
og et langt innlegg, snappet opp ballen I

foran bena på to Eik-forsvarere og 
nettet.

Eik kan være fornøyd med 2—2 
og 1 poeng. Pors’ overtak i annen 
omgang burde ha gitt laget 2 poeng 
denne gang, men avslutningene var 
for dårlige. '

Hos Eik spilte Dag Henriksen støtt 
og godt som senterback, og i løper- 
rekken var Høivik . og Halvorsen 
drivkreftene. Særlig Høivik viste 
mye pent.

Pors’ beste var senterback Dag
finn Jensen samt Gunnerød og Ski- 
fjeld. Unge Reiser på ytre høyre kan 
nok Pors få glede av i fremtiden.

- - a - -

, gode sjanser ved 
Holtan og Gunnerød, men

første omgang viste imidlertid Pors le oppiøp i denne omgangen var helt 
ufarlige, og en Pors-ledelse på 2 mål 
hadde vært passende.

I 2. omgang dabbet spillet adskillig 
av Askim satte inn med lange bal
ler som ga farlige målsjanser og der
med et overtak. Pors hadde en kort 
periode i denne omgangen og et par 
gode sjanser — igjen ved Holtan og 
Gunnerød.

Alt i alt burde vel Pors ha vunnet 
på sitt bedre spill i 1. omgang, men 
dnt or n&_engaag målene _s.om teller.
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Kurset for kretstrenerne som 
skulle vært holdt under Ragnar 
Pedersens ledelse på Urædds 
Stadion igår ble avlyst på grunn 
av regnværet.
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kedalen (t.v.), Ivar Olsen, Nils Jørgen Olsen, Leif Christensen og Arvid Johannesen sine fer
digheter for kurslederen Ragnar Pedersen. (Foto Roald Haraldsen).

gode tilbud til Porsangriperne 
før pause. Porserne dominerte 
omgangen fullstendig.

Efter pause mistet guttene in-
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li a vunnet i Askim
Pors hadde fortjent seieren på 

en velspilt 1. omgang i Askim i 
går. At resultatet ble uavgjort 
1—1 skyldes nok at laget ramlet 
helt av lasset efter pause. Da 
skortet det både på kondisjon og 
først og fremst seiersvilje. Ba
nen var uhyre vanskelig — søkk- 
tung og grønnsepeglatt.

I kampens begynnelse handset 
Trygve Kristiansen nokså uskyl- | 
dig inne i straffesonen, — og 
ballen suste inn på straffespar
ket. Straks efter hadde Pors’ ven
streside et nydelig angrep, Gun- 
n’erød legger en pen pasning inn 
til Holtan som lett scorer, en der-

Ki

Været og forholdene var 
langt annet enn ideelle da 
Grenlands juniorlcdere skul
le møtes til kurs på Grane- 
banen onsdag ettermiddag. 
Men at det hele var så skralt 
at lederne uteble i så stor 
grad som tilfellet var, var me
get skuffende.
Nå, de som Ikke skydde regn 

eller vete fikk i alle fall fullt 
utbytte av kurset, som ble ut
merket ledet av Fotballforbun
dets sjeftrener, Ragnar Peder
sen.

En del av Pors mest lovende 
rekrutter med «Gull-gutten> 
Rolf Askedalen i spissen demon
strerte de enkelte øvelser for 
Ferdighetsmerket, og ga . de 
fremmøtte et godt innblikk i 
hva det kreves for å oppnå de 
ettertraktede merkene.

Etter de praktiske prøvene ute 
på banen samlet forbundstrene- 
ren deltagerne i Granes hygge
lige klubblokale, og gjorde nær
mere rede for hensikten med i 
Ferdighetsmerkene, og kom 

‘ med mange gode råd og vink til i 
■ lederne. <

■— Ferdighetsmerket er noe | 
av det viktigste Fotballfor
bundet har satt ut livet, sa i 
Pedersen, som rettet en sterk'

' *■' Ste

Ferdsgheismertet noe av det vttgste 
som Fottefforbundet har satt ut 5 Ovet

/

5i ?

--------r

^.9

s 
t
4 c
I 
c 
i 
g 
f 

med ble det, — tross, en mengde «
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teressen, og det ble forsvaret som ( 
måtte ta støyten. Askim hadde et 
overtak, men fikk aldri noe vir
kelig spill til. Og med 1—1 og 
poengdeling ebbet kampen ut.

Pors hadde sine beste i Dag
finn Jensen og Arne Halvorsen
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appell til alle om å gå fullt inn 
for arbeidet i sine klubber. 
Som en ekstra gest fra For
bundets side hadde Pedersen 
med seg siste nummer av Fot
ball, som dermegang innehol
der meget interessant stoff 
om Ferdighetsmerket.
Kurset som var ytterst verdi

fullt for deltagerne ble avslut
tet med en hyggelig prat rundt 
kaffebordet. SIXTEN
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Det gjelder å ha best mulig tilslag på ballen. Her demonstrerer de unge porserne Rolf As

r®

F wf 
plil 

S.j.:xzfeB^W
. .. •. • ■•• • •. ••. •

4

f I

n

I
*

I

i

o
»K

>

X

*• . • ^^9



jiibilciini

I

er Gunnar

r

Urædd
i

(

1

1905 1955
1

I

Mf------
/

li

»■ 

l

I

1
1 
k

W. 
med

en
Otto
opp

a

tele-

—-

Porsernew 50 års

vårsesongens siste lands- 
pka™- Tønsberg la

morgen har|a 
v 
k 

ansen, A.|s

Pors til final 
i jubileums-cupen 

møter vinneren Odd/Kragerø 
semifinalen

Landsddlsserien

Pors — Tønsberg Turn 
spiller på Pors stadion 1. pinsedag kl. 16. 
Entre kr. 2. og 0.50.
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R. ^.uiHierød. O. Legernes, 
Skifjeld og 0. Johansen. Reser
ver: B. Reinholt, P. Nilsen og R : Reiersen.

Kampens dommer 
Andersen, Ulefoss.
w
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Jørgen Kleven overrakte 
film som norsk-amerikaneren 
Wensel (Spacék) hadde tatt 
under N.M.-rennet i Porsgrunn 1952.

Til festen innløp det telegrammer 
fra Per -Bryhne, I.F. Snøgg, los El
lingsen, Norges Handballforbund, 
Grenland Håndballkrets, Sverre 
Winther Pedersen, Urædd, Gcjrpen 
I.F., I.F. Borg, Odds Ballklubb, Ørn 
(Horten), Vålerengen, Grenland 
Fotballkrets, Porsgrunns Oriente- 
ringslag, I.F. Odd, Langesund I.F., 
Herøya I.F., Ragnar Pedersen, Pors
grunns kommune, Emil Øvald, Claus 
Høivind Gruber, William Hansen, 
Edvard Kaalstad, Einar Ellefsen, 
I.F. Fram, Poseidon, Telemark Bok- 
sekrets, Bjørn Jensen, William Ol
sen, Skeid, Varden, Brevik I.L., Ski- 
ens B.K.s fotballgruppe og I.F. Ørn 
(Gjerpen).

Formannen Teksten hyllet stif
terne og overrakte vakre blomster 
til den første formannen Karl Tran- 
berg og Halfdan Realfsen.

H. Realfsen talte til slutt for 
Pors-damene.

Pors-laget mot 
Tønsberg Turn

Til 
d.elsseriekamp mot 
Turn på Vestsiden i r _ ____
Pors endret litt på lagsoppstillin-1 
gen. Den blir fra mål og høyre:| 
A. Halvorsen, T. Kristici.^,., n.p 
Stenkvist. — O. Austad, D. Jen-| 
sen, A. Johansen. — H. Holtan,! 
R. Gunnerød, O. Legernes, K.l

P‘ * og 0. Johansen.
1 - • •

Det kom flere gaver og en masse 
grammer til jubilanten

Idrettsforeningen Pors, marker-
I

te 50 års dagen med en enkel men 
hyggelig sammenkomst i klubb
lokalet igår. Det var stort frem
møte av damer og herrer. Blant 
de innbudte såes formannen i Te
lemark Idrettskrets Trygve Vas- 
botten, styremedlemmet Trygve 
Solem og sekretæren Ernst 
Lund. En del av stifterne 

\

den første formannen Karl Tran- 
berg, Halfdan Realfsen og frue, 
Alfred Melby og frue og August 
Dyrendahl i spissen var også til 
stede. Til festen innløp det en lang 
rekke telegrammer og flere ga
ver.
Hovedforeningens formann Hal

vor Teksten ønsket de omlag 100 
damer og herrer vel møtt til den
ne enkle tilstelningen på stiftelses- 
dagen. Porserne hadde valgt å mar
kere jubileet på denne måten, mens 
selve jubileumsfesten er utsatt til 
høsten.

Idrettskretsens formann Trygve 
V a s b o 11 e n hyllet Pors i en an- 
slående tale og ønsket til lykke med 
50 års jubileet. Han pointerte sterkt 
at det alltid hadde hersket et godt 
samarbeide mellom Idrettskretsen 
og Pors. Vasbotten la til at norsk 
idrett burde gå langt sterkere inn 
for å organisere barne- og ung- 
domsidretten på en riktigere og 
mer fordelaktig måte. I så tilfelle 
har man mye å lære av finnene. Til 
slutt overrakte han en flott porse- 
lensurne fra Idrettskretsen til jubi
lanten. Den bar .følgende inskrip
sjon: «I.F. Pors 1905—1955, fra Te
lemark Idrettskrets».

Formannen Teksten takket for 
den vakre gaven.

Kristen Barth fortalte en del 
sprette trekk fra Pors’ 50 årige virke 
for idrettens fremme. 'Han dvelte 
sterkt ved stifterne hvorav mange 
fremdeles er i live. De satte verket 
i gang og organiserte det hele, og 
disse menn vil vi minnes i dag. Det 
ble utbrakt 3x3 hurra for de til
stedeværende av stifterne.



avslutningene

hadde samme Gunnerud vcert me-

Bak /

første

fikk trøstemå-

Sauvik(

kigun
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*Pors avslutie
5_2 over TT ryddet bort d 

uten

overøevi

Al>endais 
A.

31 min. 
idag spilte i. v. 
Pors øket til 4—0.

Vårsesongen dermed gjennomført
Etter at det allerede for motet Pors—Tonsberg Turn på 

Vestsiden var kjent at Frums nedrykking var et faktum, var 
porseme seg bevisst at de for alle tilfellers skyld måtte ha med 
seg begge poengene. De klarte det også. Hjemmelaget satset 
sterkt i en kraftig offensiv, og allerede etter 3 min. hadde Ski- 
fjeld ordnet 1—0. Etter 10 min. forserte Austad fint, og hans 
harde hjorneskudd ga 2—0. Begge lag spilte nå periodevis fin 
fotball, og også TT oppet seg tU flere farlige sjanser, dog uten 
at det ble mål av det.

•

Halvorsen i Pors-buret hadde sjanser bli spolert. Pors og banens 
flere bra redninger. Pors hadde beste spiller var nok uten tvil 
mest av føringen og av sjansene, Gunnerud. Det var en fryd å se 
men skuddene strøk enten over ham i denne kampen, han skapte 
eller utenfor. TT reduserte på gang på gang farlige sjanser, og 
straffespark, innsatt av c.f. som 
fintet ut Ame Halvorsen, etter 28 re heldig med skuddene, ville det 
min., mens Skifjeld etter en iher- blitt mange mål for Pors. “ 
dlg torserlng gjennom TT-forsva- seg hadde han to mann som ikke 
ret la på til 3—1 bare et par 
min. før pause.
. \ 2. ^omgangs første kvarter | spilte vel sin beste kamp i år 

i rlngssjanser, men skuddene

- —

serte til 5—2 ved i.h. — det siste 
målet burde vært unngått, men 
den ellers så gode Halvorsen feil- 
regnet.

Kampen ble ganske god og un 
derholdende, og det kunne gjerne I 
» • • ■ • - -

I er sjelden å se så mange opplagte

• Tippe-terien
1 sommer vil strekke seg fra 12. 

juni, som blir siste kamudag — 
og så startes det igjen med kamp
dagen 7. august. Høstsesongen av
sluttes med kampdagen 17. de
sember.

Man fikk etter kampen
‘ M ___ er

et for godt lag til at det igjen 
må gå ned i 1. divisjon, men la
get består av bare unge spillere, 
så det kommer nok sterkere igjen.

Gleden var selvsagt stor for 
Pors' klare seier og at laget be- 

, holdt sin plass i Landsdel sserien. 
Det så jo mørkt ut ved seriens 
begynnelse, men nå har Pors 

Igått ut av vårens seriekamper 
I uten tap. Arei.

skralle. Selv for åpent mål skjøt 
de utenfor. Midt i omgangen sco
ret Rolf Gunnerød nr. 4 — et rik
tig «Gunnerødmål» som bare han 
kan, og Herman Holtan la på til 
5 etter flott framlegg fra Gunne- 
rød. Forinnen hadde Turn fått 
sitt nr. 2 etter sommel i Pors- 
forsvaret.

Hos Pors leverte det indre for
svar med Arne Halvorsen i spis
sen en god kamp. Arne Stenkvist 
blir sikkert en god etterfølger for 
Olaf Skilbred. Ove Austad og 
Arnold Johansen hadde godt tak 
på midtbanespillet, men kan godt 
levere litt kjappere fra seg. Rolf 
Gunnarød var en god nr. 1 i rek
ka. Tar riktignok sine pauser, le
ker litt sisten med seg sjøl og 
andre, men spurter når han skal, 
gode framlegg og flotte skudd. De 
strøk to utenfor i går som like 
godt kunne gått rett i «nota».

ytterligere

Kamp nr. 39 

Sørfjell—Pors 
1—6

Den intense varme får ta skylden 
for at det bare var møtt frem ca. 
200 tilskuere til denne rundekampen, 
som ble preget av stor fart. Hjemme
laget begynte lovende, men løperek- 
ken var ineffektiv og det ble Pors 
indre høyre som skaffet gjestene le
delsen i 20. min. da han headet hai
len i mål etter hjørnespark. Etter 

scoret Karl Skifjeld som 
Før pause hadde 

Like før pause 
hadde imidlertid Sørfjell fått seg til-1 
delt straffespark, men til trass for 
hele tre forsøk, idet de fikk omspark 
på Pors-keeperens bevegelse, lykkedes 
det ikke Sørfjell å få ballen i mål, 
og da får en forsone seg med kjens- 
gjerningene. Skuddferdigheter er for! 
dårlig.

I 2. omgang scoret Pors
■ --

2 mål, mens Sørfjeld 
let ved Sigridsnes.

Dommer var Arnt11 bk.

spark i 2. omgang. Av de øvrige 
var Skifjeld den likeste.

Turn puslet ofte pent ute på 
banen, men var svært ineffektive. 
lekka ble for lett, best var ven- 

i tresiden. Det indre forsvar og 
keeper var usikre. Høyre half var 
god. . .

Gunnar Andersen, Ulefoss, 
god og myndig dommer.

Vikar. •
Sluttresultatet av landsdelsserien: 

Rapid 27—20 19 pts.
i Snøgg 27—19 17 pts.
Moss 36—22 15 pts.
Pors 28—27 15 pts.
Ørn 27—29 14 pts.
Eik 28—28 13 pts.
Askim 16—31 10 pts.
Tønsberg Turn 14—29 9 pts.

•-------- — - - - - - _ ________________________________

|Pors slo Tønsberg1 Tnrn 5-2 
! Porserne lå stort over i første omgang

'f
Pors vant fortjent 5—2 over 

Tønsberg Turn på Vestsiden 1. 
pinsedag. Allerede etter et 
kvarter var stillingen 2—0 for 
Porserne som herjet fælt med 
et usikkert Turnforsvar. Det 
var Ove Austad og Karl Ski
fjeld som scoret. Den første 
halvtimen var helt og holdent 
Pors’s, og Turn kan være glad 
at det ikke ble flere mal.
Det siste kvarter tok Turn seg 

litt opp og hadde to hvasse skudd 
som Arne Halvorsen reddet yp
perlig. Derimot måtte han kapi
tulere for et elegant straffespark 
som Turns ytre høyre satte inn. 
Like før omgangens slutt øket 
Skifjeld til 3 etterat Turns cen- 
terback hadde servert ham ballen 
«på fat».

Turn oppet seg endel i 2. om-|^MU t,— —............ ........gang, men avslutningene Var’Herman Ho,tan ble hemmet av et

4
i
1
Vj

lå langt etter, nemlig Dagfinn 
Jensen og Ove Austad. Den siste

hadde Pors nær sagt utallige sco- god både 1 forsvar og angrep, 
rlngssjanser, men skuddene fra Arne Halvorsen var, bortsett fra 
Holtan og Gunnerud gikk over el- det andre målet, god i mål. Ame 
ler utenfor, to av dem smalt i Stenkvist spilte venstre back i 
overliggeren. Pors øket dog med sten for Olaf Skilbred, og han 
2 mål i denne omgangen ved Gun- kom godt fra det. Ved siden av

Gunnerud var Karl Skifjeld best i_ .... . 1Gperrekken

Bestemann hos T.T. var indre 
venstro Svein Wollert, centerback 

. Svein Jacsson og venstre back 
. Skrede. 7

blitt flere mål°for begge^ag^Det sonda® det inntrykk at T.T.
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|og slutt-sifrene lød på 6-1
I Det var faktisk den stekende varmen som var porsemes far- 
|gste motstander i 1. rundekampen mot Sorfjcll nede hos den si- 
c i. går. Banen ligger nede i cn gryte, og her var atmosfæren 
It tropisk. Imidlertid hadde Pors resultatet og kampen under 
.itroll hele tiden — idet 2—0 ledelsen var ordnet allerede etter 

|1 5 min. spill. Sifrene ble oket til 4—0 for pause. I 2. omgang 
p tempoet slått atskillig ned, men seiren sluttet med 6—1.

landets fremste
Bantam:

Fjærvekt: Thor
Dagfinn Næss,'

I

blir Haakon Winther, 
blir en englender og 
dsdommere fra Oslo.

I

i 
t • 
r
!•: <

i gå«

A

fluevekt til tungvekt:
J. Guthbert, A. Dev-
G. Martin, P. Jones,
B. Wales, R. Redrup ,

intt
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;ors-seiren var

Det engelske bokselandslaget 
til Pors jubileumsstevne

nemlig 
fjoll, 
laget.

runde i NM i fotball 
holdes søndag

Larvik Turn onsdag 8. juni! — 
5 Grenlandslag til 2. runde ?

Av de øvrige kampene tar vi med: 
Fredrikstad—Tune (spilles onsdag 8. 
juni). Sparta—Grei, Greåker—Bor
gen. Selbak — Åsen, Moss — Drø- 
bak/Frogn, Askim—Lisleby. Asker— 
Bjørkelangen/Sand, Lyn, Oslo,—Gjø
vik Sportsklubb. Sandaker—Rapid, 
Stabæk/Sterling—Lillestrøm. Strøm
men—Ski. Lillestrøm/Fram—Våler
engen. Grue/Skotterud—Frigg. Vang 
-Skeid. Mjøndalen—Sarpsborg. Stein
berg — Sem. Drammens BK.— Ørn. 
Drafn—Eiker. Eik—Grane. Tønsberg 
Turn — Solberg. Stag — Sandefjord, 
Jerv, Grimstad — Nedens. Viking — 
Vidar. Fana/Trane—Brann.

!•
i

I
.1. - ■

Stor kamp

Fotballforbundet har igår satt opp| 
1. ordinære runde i NM for de 128 ] 
lag som gjenstår. Ingen har walk 
over denne gang. Av kampene tar vi 
med (førstnevnte lag har hjemme

kamp):
Urædd—BrevikBorg—Larvik Turn "S
(spilles onsdag 8. juni) 
Sørfjell—Pors
Langesund—Herkules

. Odd—Rjukan 
Storm—Ulefoss 
Fram—Kragerø 
Kongsberg—Snøgg

i

Sorfjcll misset et straffespark, • 
som forøvrig ble eksekvert hele, 
3 ganger — første gang ble skud- ' 
det satt utenfor, de to neste gan- ( 
gene reddet Ame Halvorsen fint. : 
Pors spilte periodevis godt og > 
flytende og med god skuddeffekt> 
— at laget i andre perioder sank | 
langt under middels får nok var- J 
men ta mye av skylden for. Det 
var imidlertid som nevnt mye po- 

I sitivt å glede seg over, særlig i 
.1. omgang.

I I forsvaret slapp Stenkvist at- 
I ter utmerket fra det på back- 
I plassen, og Dagfinn Jensen spilte , 
I seg stort opp etter en noe usikker { 
start. Derimot overbeviste ikke i 
winghalfene, som bare i enkelte I 
perioder hadde rette taket på 

I midtbanespillet. Lagets og banens 
beste spiller var Rolf Gunnerud, 
som boltret seg som fisken i van-

I net og avgjort spilte en stor 
kamp. Han scoret også 2 finfine 
goaler, den ene på heading. De 
øvrige ble satt inn av Skifjeld 2, 
Holtan og Øyv. Johansen.

Sørfjell var ujevnt, men perio
devis ikke ufarlig med sine friske 
rush. Laget hadde imidlertid bare

II spiller av helt god kvalitet, 
innei^wingen Reidar Stole-

som også spiller på krets-

Søndag formiddag arrangerer 
Porserne båttur utover fjorden for 
dc engelske gjestene og andre inn
budte. Om kvelden blir det holdt 
en enkel tilstelning for gjestene i 
klubblokalet.

6 landslagsfolk forsterker Pors-Iaget
Pors’ boksegruppe setter alt inn 

på å lage et verdig jubileumsstev
ne søndag 12. juni. Det engelske 
bokselandslaget skal bo i Skien un
der oppholdet her borte.

Pors-laget blir forsterket med cn 
rekke av landets fremste aktive. 
Oppstillingen blir: Bantam: Rolf 
Marthinsen, Oslo. 
Skarnes. Lettvekt: 
Bergen-Sparta. Lett welter: 
Høgsten, Trondheim. Welter: Leif 
«Baggis» Hansen, Oslo. Lett mel
lomvekt: Oddvar Skilbred. Mellom
vekt: Rolf Haug. Lett tungvekt: 
Bjarne Lingaas, Kristiansand. Tung
vekt: Bjarne Olsen.

Hvem som skal representere Pors 
i fluevekt er ennå ikke avgjort. 
Porseren Rolf Haug er plaget av 
en skulderskade f. t., hvis han ikke 

•J 

kan stille opp, blir han erstatte’ 
■ ! I ■■ 1 ~ I

åberg, Trondheim, 
ce laget får følgende

1



Stor seier for Pors i Eydehavn
vansker
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Holtan til 2—0 etter et pent gjen- 
nomlegg fra «Stubben».

Pors overtok nå hele ledelsen, 
og etter snaue halvtimen la Hol
tan på til 3—0 etter et pent spill 
i angrepet. Like før pause kom 
mål nr. 4 ved Karl Ski f j eld.

Sørfjeld hadde 3 meget gode 
sjanser til å redusere, men misset 
dem alle. Pors pådro seg nemlig 
straffespark. 3 ganger ble det tatt 
De to første gangene sto Arne 
Halvorsen ikke stille, og da dom
meren endelig var fornøyd, red
det Arne flott. Sørfjells reduser
ing kom først etter et par minut
ter i annen omgang.

Pors hadde nå en slapp perio
de, og Sørfjell yppet seg, men 
greidde ikke å score. Bl. a. red
det Stenquist ved et høve ballen 
på mållinjen.

Etter ca. en halv time frisknet 
Pors til igjen, og Gunnerød økte 
snart til 5—1. Like etter fulgte 
Øivind et langt innlegg fra Rolf 
Gunnerød, og 6—1 var et faktum. 
Pors hadde flere gode sjanser,

Slo Sørfjell 6—/ uten større
Pors hadde ingen vansker med Sørfjell i 1. runde-kampen i 
Eydehamn i går, og resultatet ble da også hele 6—1. Med 
bedre utnyttelse av sjansene, kunne resultatet godt ha vært 
større. Kampen begynte noe oppjaget, men Pors hadde sine 
slappe perioder, da Sørfjell yppet seg, men uten at det bie 

resultat av det.
Pors fikk sitt første mål alle

rede etter 8 minutter. Karl Ski- 
fjeld tok et corner fra venstre 
som Gunnerød headet pent i mål. 
Mindre enn et minutt senere økte

men ytterligere økning ble det 
ikke.

Sørfjells desidert beste var in
dre høyre Reidar Stølefjell. Det 
unge backparet, tvillingene Mo
land spilte også ganske godt.

Hos Pors bør keeper Arne Hal
vorsen fremheves i forsvaret, of 
i angrepet leverte Gunnerød er 
fin-fin kamp.

Det ble tap 
for Pors

og Grané.
STAG SLO GRANE 4—1
OG EIK—PORS 1—0.

Både Pors og Grane tapte sin 
utekamper igår. De var forøvrig 
av mindre betydning unntatt for 
Stag. Grane stilte med flere re
server.

På gressbanen i Tønsberg 
let Pors Skifjeld. Eik var for
tjent 1—0 etter scoring 3 min. ut 
i 2. omg., men Pors spilte seg 1 
denne omgangen godt opp og had
de en rekke farlige chanser som 
nær hadde gitt uavgjort.

Urædd
Langesund

Bry ne/Buøy—V ard. 
Djerv 1919—Viking. 
Stavanger I.F.—Ålgård. 
Djerv—Varegg (spilles 16/6). 
Brann—Hødd.
Ålesund—Langevåg. 
Clausenengen—Molde. 
Nessegutten—Rosenborg. 
Ranheim—Sverre.
Freidig—K. F. K.
Brage—Kvik/Tryggkameratene.

Harde motstandere 
for Urædd og Langesunc 
Pors — Mjøndalen, Snøgg —

Larvik Turn —
Norges Fotballforbund har satt 

opp 2. runde i cupmesterskapet. 
Hvor intet annet er nevnt, spilles 
kampene søndag 19. juni. Først
nevnte klubb er arrangør.

Pors—Mjøndalen.
Snøgg—Urædd.
Larvik Turn—Langesund (spil
les 17/6).
Nedenes—Odd.
Storm—Vestfossen.

De øvrige kamper fikk følgende
i sammensetning:
I Sparta—Aurskog.
I Lisleby—Fram.
I Drøbak/Frogn—Fredrikstad.

Vålerengen—Nordnes.
Skeid—Eik.
Frigg—Drammens B.K.
Strømmen—Hamar I.L.116/6).

I Lillestrøm—Selbak.
I Kapp—Sandaker.
1 Hamarkameratene—Greåker 
, Gjøvik-Lyn—J •

Drafn—Geithus
Sem—Asker.
Tønsberg Turn—Lyn.
Sandefjord—Spartacus.

i Ulf/Don—Nasrbø.
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Arne Stenkvist, Pors, forsøker å hindre en Strommen-spillers skudd. — 
Oddbjørn Oddaker (lengst til høyre).
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Strømmen spilte med reserver for ute på banen, men det klikket rett 
ofte på avslutningen — skuddene — 
for løperne. Reservene i forsvaret 
virket ikke sikre. Halfen Ulsnes likte 
vi. godt. Lagets beste spiller var in
dre høyre Jan Tangen. Ytre høyre 
Tyskerud var også frisk og stadig 
på farten. Leif Olsen i senter viste
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Etter kampen uttalte en av Strøm- 
men-lederne at det ikke var noe å 
si på Pors-seiren, da spillerne klar-

• mange prøver på sin «fotballkunnen», te å utnytte sjansene bedre.
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men han tok vel lange 
kampen.

Dommeren Trygve Dahlgren, 
Uiædd, kom stort sett godt fra kam-1 
pen, selv om det var enkelte avgjø- 
ielser som gikk gjestene i mot. Etter 
Strømmen-spillerens uttalelse i slut
ten av kampen var det dessverre in
gen vei forbi utvisningen.

Etter kampen overrakte Pors-for
mannen 0. T o 11 n e s en porselens- 
urne med inskripsjon til Strømmens 
kaptein.
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egen jubileumskamp
å ha. ledet 3—0 9 min. før slutt
gode Romerikslaget
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Strømmen satte seg i stor respekt 
n.cd sitt sikre kombinasjonsspill det 
ii rste kvarteret. Porserne hadde øy
ensynlig vanskelig for å komme rik
tig i gang. Strømmens spill førte 
imidlertid ikke til noe resultat. Iste- 
det ble det Pors som tok seg godt 
opp. Etter 23 minutter la Øivind Jo
hansen inn en høy corner foran 
Strømmen-buret og 40-åringen Leif 
Lindstad lot ikke den sjansen gå fra 
seg, idet han headdet ballen pent i 
nettet. Stillingen var uforandret ved 
pausen.

' Vellykket oppvisning
I pausen ga 5 Pors-gutter 

Askedalen, Svein Nilsen, Odd Bach, 
Nils Jørgen Olsen og Øystein 
Barth en oppvisning på øvelse
ne, til ferdighetsmerket for gutter. I 
gullballvinneren Rolf Askedalen har 
Pors et emne til en teknisk -stor-" 
spiller.

v Pors øker til d—u
Pors hadde initiativet de første 

min. av 2. omgang, men så kom en 
ny Strømmen-periode hvor en faktisk 
satt og ventet på utlikningen. I ste
det ble det Pors som på et kvikt 
oppløp, la på til 2—0. Øivind Johan- 
sens overlegg havnet hos Odd Leger- 
nes som headdet mot buret, her var 
Rolf Gunnerød (Stubben) frampå 
og endret retningen på ballen med 
helen og dermed var Strømmens bur-, 
vokter satt ut av spill. 7 min. seinere 
var det klart for 3—0 til Pors. Her
man Holtan fikk et pent framlegg: 
som han fanget opp. Det ble en flott 
scoring fra 16 meters hold.

Strømmen ga seg ikke
’Nå trodde alle at Pors-seiren var 

sikker og det holdt også, men Strøm- 
mqns sterke avslutning de siste 10 
minutter var bemerkelsesverdig. Ar- 
r.e Halvorsen ble lurt av en høy lob-. 
beball ute i feltet. Arne Stenkvist 
så ingen npnpn sjanse enn å bokse 1 
ballen over tverrliggeren. Straffe
sparket ekspederte Jan Tangen i net
tet. Arne Halvorsen var borte i bal-1 
lerf med'hendene, men forgjeves. Li
keretter ble dommeren nødt til å vise 
ut en Strømmen-spiller for uhøvisk | 
talp. Ytre høyre Tyskerud i-cduscrtc i 
til 3—2 noen minutter seinere. IJke ] 
før fløyten gikk for full tid var detl 
bare med nød og neppe Arne Ilnl-I 
vofsen fikk reddet et farlig Strøm I 
men-skudd. Gjestene hadde ellernl 
blant annet et r.kudd i den ene Por.i ■ 
stolpen, men Pora pft idn aide hadde! 
ogåå sine muligheter. 1

Sterk rors-hniNidM I
Enda om Pora hadde nln -dumme,. I 

peiiodor lørdag sft var innaataen mør 
re pnn vanlig. Når seiren gikk III Ju I 
bilanten så skyldes det først «>M I 
fremst at løperne bedro forstod å ul- ll 
nytte sjansene. Burvoktcren A mol 
Halvorsen var god, men han virket|l 
litt utafor på Strømmens 2. acoring. I 
Arne Stenkvist kom bra fra ^an'‘’yn’ I 
mens 19-firingen Oddbjørn Oddaker | 
ikke fant plasseringen på den uvante ■ 
plassen. Dagfinn Jensen arbeidet! 
cnJrgisk hele tiden. Dut samme var! 
tilfellet med vinghalfene Arnold Jo-■ 
hansen og Ove Austad. Rolf Gunn>o-1 
rød (Stubben) var i prima slag Mi I 
dag og han leverte en av sine allei I 
br^te kamper. De øvrige løperne kom I 
ikke opp til vanlig nivii. Reserven | 
l.hidtthMl vi«to bra .i'H’'d'-, men lum| 

var for limeuixn. É

Htnmmivu !••«<'< 
b.bnlul... flbømm* •« »•'

bxhHPfellH l-H-o..:!.......

Pors 50 års jubileumskamp mot det ;
Strømmen på «Vessia» lørdag sluttet med 3—2 seir til vertene. 
Porserne ledet 3—0 9 min. før slutt, men Strømmens sterke 
sluttoffensiv var nær ved å lykkes.

Tradisjonen tro ble det imidlertid et nytt 1 måls nederlag 
for Strømmen. Det var en god kamp med mye pent banespill, 
da særlig fra Strømmens side. Gjestenes avslutning på angre
pene var dog forbausende svak.

Det utrygge været og det seine tidspunktet for kampen var 
sikkert årsaken til det forholdsvis beskjedne publikumsfram
møtet — bare 600 betalende. Pors-spillerne møtte for anlednin
gen i helt nye drakter.
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landslags-reserve-keeperen Egner, 
backene Sten Svendsen og Thor Han
sen1 og senterbacken Tømte. Pors 
på sin side saknet kapteinen Karl 
Skifjeld og dertil ble 19-åringen Odd
bjørn Oddaker prøvet som høyre 
back.

Før kampen tok til overrakte 
Strømmens .kaptein Jan Tangen 
cn vakker pokal til 50 års jubilantens 
kaptein, Odd Legernes. Pokalen bar 
Strømmens klubbmerke øverst på 
lokket og inskripsjonen 1905 25.—5. 
1955. Pors-formannen, 0. T o 11 n e s 
overrakte de to lags spillere, reserve
ne. dommeren Trygve Dahlgren og 
linjedommerne Reidar Aas Halvor- 

Urædd og Nils-Eriksen, Eidan
ger. hvert sitt 
med inskripsjonen: 
pen 12.—6.—1955 Strømmen — Pors,> 
og Pors-merket.
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Strømmenover

mon heldigvis
»*

o

*

*

I

1

l

I I 

‘.I

ga
God og

0

som var reserve på landslaget i 
helgen, og sin gode senterback, 
Tomte. Pors manglet Karl Ski
fjeld. Leif Lindstad spilte i stedet. 
O. Oddaker spilte back, ellers var 
let vanlig lagoppstilling.

Kampen ble både god og spen
nende, meci mange og farlige 
sjanser for begge lag. Strommen 
kom best i gang og leverte et 
kvarters spill, som er noe av det 
beste som ei* levert her borte i år, 
men så gikk Strommen trott etter 
den harde åpningen og Pors over
tok en del av banespillet. I det 
22. minutt headet Lindstad inn 
Pors’ første mål etter corner.

Strommen var et sympatisk 
Jag. Det var synd at vi skulle 
fått utvisning i slutten av kam
pen, den landskjente Leif Olsen 
måtte forlate banen 8 minutter 
før slutt, slikt skulle ikke fore
komme i en vennskapskamp. ' i

Strømmens lag besto av harde |. dermed ble det.
God dommer var Trygve Dahl- 

gren. Arei. Arne Halvorsen har rykket ut og blir passert, 
gikk det godt.

Pors beste kamp i år

Karl Skifjeld, Pors 
vil legge opp iår

RBW-W ow*

■
Karl Skifjeld.

_ ------------------------- -- ---------------------------- — - 1

I og kjappe karer. Bestemann varl 
uten tvil høyre half G. Ull snes,1

— Det var Bolton Wanderers på 
Odds stadion i 1939. Vi tapte 5—1, 
men jeg scoret kampens første mål, 
la han til.

spennende ju bileumskamp med et 
trist minus: Leif Olsen utvist

I en god jubileumskamp på 
'Vestsiden i går slo Pors—Strom
men 3—2. For kampen begynte 
stilte begge lag på midten av 
banen og samtlige spillere og 
dommer og Unjemenn ble pre
sentert og overrakt hver sin 
minnegave av Pors-formannen. 
Pors fikk dessuten cn vakker 
pokal av Strommen med in
skripsjon.

■ Strommen manglet 2 av sine 
beste spillere, keeper Arne Egner

Han spilte sin 25. kretslagskamp i går
Den 35-årige porseren Karl Ski

fjeld spilte igår sin 25. kretslags
kamp for Grenland og i den anled
ning vil han bli overrakt kretsens 
statuett seinere på året.

«Jeisen» Gundersen, Pors, topper 
listen over kretslags-spillerne med 
26 kamper, men det er høyst sann-

1 synlig at Skifjeld passerer ham i lø
pet av sesongen. Kanskje når han 
30-tallet før året er omme. Skifjeld 
har dertil spilt 6 landskamper.

Skifjeld forteller at han har tre
net svært energisk foran denne se
songen, som han tror blir den siste 
som aktiv. Det kan være nok nå, si
er han til en av våre medarbeidere.

— Hvem var motstanderen i de- 
butkampen på kretslaget?

som var don drivende gjennom 
hele kampen. — Keeperen Stcn- 
sleth hadde mange fine rednin- 
ger, og senterback J. Jensen var 
meget god. I løperrekken var yt
re høyre.Bj. Tyskerud både god 
og farlig! Strømmens gode indre 
trio, Tangen, Olsen og Vangen, 
var også gode, men de kom aldri 
på skuddhold.

Pors leverte vel sin beste 
kamp i dr, og atter en gang var 
det Rolf Gunnerud som var be
stemann. Det var en fryd, å se 
ham i den kampen, lekende lett 
rundet han fle motspillere og 
leverte ballen til medspillere, 
som var i god posisjon. Lind
stad som spilte i stedet for Karl 
Skifjeld, har nok ikke sagt sitt 
siste ord på fotballbanen. Hans 
mange flotte baller til sinc med
spillere er et kapitel for seg.
I forsvaret var Arne Stenkvist 

som venstre back bestemann, — 
tett fulgt av A. Johannesen og 
Dagfinn Jensen. Pors ledet 1—0 
ved halvtid, Lindstad fikk ballen 
på hodet etter corner fra ven
stre. I annen omgang scoret Gun
nerud forbi flere mann, og legger 
en flott ball til Holtan som sky
ter hardt i mål. 3—0 var nok 
hard kost for Strommen. 7 min. 
før slutt fikk Strømmen straf
fespark etter hands, som Jan 
Tangen satte hardt i mål, uten 
sjanse for A. Halvorsen. 2 min. 
for slutt gikk Bj. Tyskerud inn 
med Strømmens annet mål, og



Vestfold slo Grenlandl
2-1 i en tam kamp

1

å ta 
med

Grenland stilte med 0. 
stedet for 
«Dilla» 
det for 
Hansen 
Austad,

Allerede etter 5 minutter var stil
lingen 1—0 for Vestfold. Arne Høi-. 
vik fikk stå i fred og sjonglere litt 
og så smalt det uten sjanse for 
Ewald Kihle. 2 minutter etter var 
Gutu alene med Kihle, men skjøt 
langt utenfor og i det 14. min. red
det Kihle helt ypperlig med høyre' 
hånd et skudd fra Høivik. Grenland t 
hadde enkelte visitter, . men helt 
tannløse, bortsett fra to skudd uten
for fra «Dilla». I det 20. minutt var 
Gutu igjen for åpent mål, men skud
det ble til innkast på motsatt side.

Allerede etter 2 minutter var stil-' 
lingen 1—1 etter pause. Zimmermann 
la til Karl Skifjeld, men fikk ballen 
tilbake og derfra gikk den til «Dil
la» som dundret i veg. Grenland 
kviknet til etter scoringen og over
tok spillet, men i det 8. minutt øket 
Ljostveit til 2—1 etter ypperlig for
arbeide av Høivik. Grenlandsforsva- \ 
ret ble spilt helt ut ved dette høve. 
Like etter hadde Ljostveit en ball 
i stolpen og så noterte vi et godt 
skråskudd fra Ove Austad som Tor
bjørn Hansen reddet pent. Zimmer
mann spilte så «Dilla» igjennom, men 
Torbjørn Svendsen fikk klaret opp | 
i siste liten. Vestfold beholdt taket 
i banespillet, men alt som het skudd 
uteble. 2 ganger driblet Høivik seg 

'fram til dødlinjen, men overleggene 
ble lagt en meter for langt tilbake. 
Og så gikk P. Aas Gundersruds fløy
te, hvilket vi tror det fåtallige pub
likum likte best av alt. Det var for 
kaldt for en så tam forestilling.

Vikar.

Rund i 
Arthur W. Nielsen og 

Fredriksen, Kragerø, i ste- 
Per Jacobsen, Odd. Even I 
gikk ut ved pause og Ove1 
Pors, kom inn. I

I

G av Grenlandslaga var represen
tert på laget og samtlige 10 banespil- 
lore viste oss Grenlands-fotballens 
svakheter. Dårlige avleveringer, 
holdt for lenge på ballen og altfor 
lite i bevegelse. Kihle hadde to flot
te en hånds redninger, men virket 
svært usikker i feltet, men det var 
heller ikke lett bak et så svaktspil- 
lende forsvar. Alle 3 backs spilte 
stadig på linje. Det var så å si aldri 
tanke på å få adresse på utspillene, 
det var bare å måke ballen vekk og 
ofte var det store åpninger. Rund 
var den som kom likest fra det på 
sin forholdsvis gode 2. omgang. Dag
finn Nielsen var best av halfs, men 
neglisjerte altfor ofte forsvarsspil
let og det resulterte i at Karl Ski
fjeld stadig måtte ned å hjelpe til' 
og det influerte selvsagt på «jubi
lantens innsats. Når dertil kom at 
Rolf Gunnerød og Odd Legernes var 
helt under båten, så fikk de to gjen
værende «senterforwards» Zim- i 
mermann og «Dilla» Fredriksen en! 
utakknemlig oppgave. De ble for ’ 
det meste alene, begge hadde van-1 
skeligheter med å finne plaseringen,! 
men de greide iallfall en scoring i' 
fellesskap.

For liten bevegelse og svake avleveringer 
på Grenlands-laget 

.<*

Det ble Vestfold soirf igjen tok 
Grenlands skalp i jubiløumskrcts- 
lagskampen på Odds Stadion igår 
aftes. 2—1 til gjestene var et flat
terende resultat for Grenland, som 
leverte en svak kamp. For 
Vestfold først så stilte de 
Torbjørn Hansen, Ørn i mål. Det 
indre forsvar og hal f rekken 
annonsert, 
fra høyre: 
berg Turn, Arne Høivik, Eik, 
Ljostveit, Larvik Turn, Havnas og 
Gutu, Sandefjord. Backen Dreng 
gikk ut allerede etter et par mi
nutter og ble erstattet av reserve. 
Vestfold-laget. var langt mere 

samspilt og langt raskere enn Gren- 
landslaget. Kombinasjonene gikk pent 
ute på banen, forsvarsspillerne var 
med på å bygge opp, men løperne 
overdrev samspillet foran mål. Det 
ble skutt så altfor lite. Utenom mai
lene var det bare 4 skudd mellom 
stengene og ett i treverket. Vi likte 
best landslagskjempen Thorbjørn 
Svendsen, begge sidehalfs samt Gu
tu, Ljostveit og Høivik i rekka. Gu
tu var svært uheldig foran mål, 
men ellers meget god. Dertil kom at 
han spilte på uvant plass. Torbjørn 
Hansen i mål tok pent det lille som 
kom. Grenlands mål sto han bare 
og så på, men han hadde i grunnen 
ikke annet å gjøre, for «Dilla» Fred- 
riksens skudd var av de sjeldne.

som 
mens løperrekken var 
Vollert Nielsen, Tøns- 

Arne Høivik,
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Porsernes seir var gledelig, 
men laget må nok yte en ganske 
arinen innsats hvis det skal gjøre 
seg håp om å overleve 3. runde.
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de så at ytre venstre Vasskog 
så mange pene tilbud.’ 

Dimmeren Rolf Hansen. Ski-i 
var bestemt og'god.CD O 

oppgave hadde
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Arne Halvorsen f ister 
gående Mjøndalhall

< b u re t
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Mjøndalens r 0

Pors sikret seg retten til 3. runde ved å ski Mjøndalen 1—0 på «Ves- 
sia» i går, men sannelig holdt det hårdt mot det Cd sinc tider velspii- 
lende Buskerud-Iaget. De unge etterfølgere eiter Gubbe & Co. saknet 
ikke scoringssjanser, men skuddene var det ytterst smått bevendt med. 
Selv såkalte opplagte målsjanser klarte ikke løperne å c.msctte i tel
lende resultater. Om lag 2000 tilskuere overvar kampen. .

Pors åpnet friskt 'de første 5 < 
minuttene, men så tok Buskerud-' 

luven fra! telen hos sp 
ved sitt gede banespill, pausen og de 

vslutnmgene sted ikke i ciåriig 
og sv 

nntrykket v 
ter pausen. Ame Halvorsen vir
ket ikke helt pålitelig, men red
det pent ved enkelte høve. Dag
finn Jensen var best av backene. 
Pidehalfcne Arnold Johansen og 
Ove Austad slet tappert, men det 
klikket på adressen på avleverin
gene. Av løperne oppvartet .Rolf 
Gunnerod med flere gode skudd 
cg endel fikse detaljer, men han 
tok vel lange pauser av og tik 
Karl Skifjeld hang godt i og han 
hjalp ti! i forsvaret som ekstra 
sikring i siste halvdel av 2. om
gang. Alle de øvrige var mer el
ler mindre utafor i går.

Mjøndalen har ført cn beskje
den tilværelse de siste årene, men 
gårsdagens Jag, som forøvrig var 
det samme som satte Sarpsborg 
F. K. utafor i første runde, var 
særs lovende. Det er mange un
ge spillere på laget og guttene 
vil nok også gå målbevist inn for 
ii få rettet på den svake avslut
ningen på angrepsspillet, 1 for
svaret likte vi best scnterbacken misbrukte 
Auli, halfen- Dahlin var det og
så mye fotball i. Av løperne 
indre venstre S;
Formo de beste. Mjøndal-lederne han forøvrig ikke.

A 
f

en nær- 
over Pors-

I

• : ■ :

• •

• • •

' f
-1

S Pors-skiuld
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Vi tur h .p.e kli bl.cn hadde cn av 
sino svake dager i går. Ncrvø.å- 

i Uerne var stor før 
3t ga seg uttrykk i 

immenheng mellom rek- 
•r.ke avleveringer. Hel

år noe bedre el-
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spillerne etterhvert 
Forserne 
rnen avslutningene stod ikke i 
forhold til dette. Riktignok fikkkenc 
Ame Halvorsen noen få baller og 1 c’s‘i 
den ene av disse måtte han strek-, 
ke seg til det ytterste for å få 
slått over. Fors-løperne fikk 
heller ikke til noe synderlig spill.

Etter pausen var det atter 
Pors som åpnet best og etter 5 
minutter ble lage! tilkjent fri
spark for obstruksjon ved Mjøn- 
dal-buret. Ballen ble lagt til Rolf 
(Stubben) Gunnerød som dundret 
den inn i nettet like under tverr- 
liggeren. Gunnerød hadde etter
på et kjempeflott skudd på di- 

. ickten, men det havnet dessver
re like over. Den ballen hadde 
fortjent cn bedre skjebne. Seine
re hadde Øivind Johansen et 
friskt skudd med helen mens han 
stod med ryggen mot buret og det 
var bare såvidt Mjøndal-keepe- 
ren fikk avverget målet. Mjøn
dalen på sin side hadde flere 
sjanser hvorav et frispark smalt 
i' stolpen og seinere- satte ytre 
venstre Vasskog ballen i den an
dre stolpen fra 1 meters hold. 
Samme spiller misset ellers flere 
store sjanser.
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Rolf Gunnerøds frispark suser inn i Mjøndalen-maskenc. (Foto: Haraldsen)
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Pors tok offensiven fra av
spark, men etterhvert fikk Mjøn
dalen mer ro over spillet og 
overtok. Et frispark fra 20 m. 
fistet Arne Halvorsen nydelig 
over. Gjestene spiller seg gang 
på gang frem til Pors’ forsvars- 
sone. men avslutningene mang
let. Møt omgangens slutt spiller 
Pors seg litt opp, men vi noterer 
at omgangen slutter med et 
hardt Mjøndalen-skudd like over 
tverrliggeren.

7 min. spill etter pause scorer 
Pors det avgjørende mål. Rolf 
Gunnerød blir stengt inne i for
svarsfeltet. og Rolf Hansen blå
ser av for obstruksjon. Gunne- 
røds skudd suser som en pro- 
jektil opp i nett-taket fra 10 
meters hold. Et par minutter et
ter har Mjøndalen den samme 
sjansen, men ballen stryker 
stangen. Et helspark fra Gunne
rød blir flott reddet av Mjøn- 
dalens keeper. Vi noterer et par 
farlige sjanser til de brune og 
at «Stubben» skyter hardt over.

Da det var 10 min. igjen av 
kampen trekker Pors ned i for- 
svar, og avslutningen arter seg 
som et ensidig Mjøndalen-press 
men hjemmelagets forsvar rity 
stormen av, — og Pors er klar 
for 3. runde.

Hjemmelagets vant på sitt 
forsvar. Det spilte gjennom 
hele kampen med klart hode 
og brøt de farlige Mjøndalen- 
angrepene på en effektiv måte

> /
, •

| Best var vel Arne Halvorsen 
som hadde en meget stor dag i 
mål, men hverken Dagfinn 
Jensen, Trygve Kristiansen og 
Arne Stenquist lå langt etter. 
Half ene fikk ikke riktig kon
takt med rekken og heller ik
ke ordentlig tak over midt- 
L?.u< SPJffatv. mer»- ti) dores ro^ 
må sies at de hele tiden slet 
appert. I angrepet var nok 
Rolf Gunnerød den mest posi
tive med Karl Skifjeld kloss ( 
etter.
Mjøndalen vil vi nok høre mer 

fra. Det unge laget har store i 
muligheter, og det var en sann |
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men «Brantrejrae» kjempet til siste minutt 
God innsais fra hjemmelagets forsvar

Pors hadde faktisk større 
vanskeligheter- med Mjønda- 
lens unge mannskap enn man 
hadde ventet Det var faktisk 
bruntrøyene som gjennom me
steparten av kampen var de 
toneangivende. Hadde de hatt 
samme grepet på avslutninge
ne som de hadde på banespil
let, er det stor sannsynlighet 
for at Porseme hadde vært 
ferdig med rundedansen for 
denne gang. Kampen var cup- 
preget og spennende til siste 
minutt. Hjemmelagets angrep 
skuffet, mens forsvaret besto 
prøven.

-r?

. ••••

fryd å se bruntrøyene når de 
fikk spillet riktig til å gli. Med 
en rask skytler i angrepet er 
det vel tvilsomt om Pors hadde 
vunnet. Forsvaret var sterkt med 
c.h. Egil Aulie som bestemann 
og Bjørn Bakken og Svein Sand 
nes som de to gode backs.

I angrepet likt vi best den 
kraftige og velspillende i.v. Si
gurd Hansen. Og halfene greid
de bedre enn sine motstandere på 
de samme plasser å få tak over 
midtbanespillet-.
Rolf Hansen, Grane, dømt'' bra.G 9 o.
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lag, så de ca. 2000 tilskuere rei
ste nok skuffet hjem. Det var 
mange tilreisende fra Mjøndalen, 
men det var ikke noen virkelig 
rundestemning på tribunene i går.

Rolf Hansen, Grane, var me
get god dommer. Ar ei.
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Kamp nr. 83

Pors—Mjøndalen 
1—0 >

I

At rundekampen mellom Pors og 
Mjøndalen ble av så god kvalitet 
skyldes først og fremst gjestene. Det;. 
var lett å forstå at dette laget hadde. 
maktet å sette Sarpsborg utenfor il 
cupen, og det var uflaks og en god 
Pors-keeper som var skyld i at laget

• f
denne gang måtte se seg slått.

Mjøndalen var nemlig toneangiven
de i spill gjennom to omganger. Det 
er i høy grad et lag man kan bygge 
på i fremtiden.

Kampen var 50 minutter gammel da 
Pors scoret matchens eneste mål — 
etter indirekte frispark. Laget hadde 
sine absolutte bestemann i målman
nen Ame Halvorsen. Ellers spilte gut
tene meget jevnt

3000 tilskuere overvar matchen.
Hclfred.

Vel var det Pors-kecpercn som hadde mest å sid i på Vestsiden i går, men hans kollega i 21jon~ 
dalen-goalen hadde da litt d stri med han også, og her bokser han ut et skudd fra Skifjeld, mens 

en av backene følger spent med.
I

Mjøndalen var bedre
i alt — unntatt å score mål
’Hjemmelaget gikk videre med heldig 1-0

Pors var heldig i 2. runde- liH “ -----
kampen mot Mjøndalen i går på

i Pors stadion. Det hadde vel ikke
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vært noe å si på om Mjøndalen 
hadde vunnet kampen, og gått vi
dere til 3. runde, — de brune 
overrasket stort og hadde meste
parten av spillet i begge omgan
ger. Det laget som Mjøndalen har 
nå, er meget godt og det spiller 
god fotball. I går var de brune 
både uheldige og dårlige foran 
mål, laget hadde flere gode sjan
ser, men det fikk ikke ballen in
nenfor. Den beste sjansen hadde 
vel Mjøndalen etter 12 min.s spill 
i første omg., på et indirekte fri
spark som Ame Halvorsen slo til 
corner.

Mjøndalen hadde flere meget 
gode spillere, og best i går var 
uten tvil høyre half, Ørnulf Dah- 
lin, som behersket store deler av 
midtbanen. God var også senter- 
back Egil Aulie, og i løperrekken 
var det høyresiden Asbj. Kristian
sen og indre høyre J. Olsen, som 
skapte mange farlige sjanser ved 
Pors’ mål.

Pors3 lag i går var ikke meget 
å skrive om. Det var vel den dår
ligste kamp det har levert i år — 
riktignok slet forsvaret godt un
der Mjøndalens sterke perioder, 
men som helhet var det ikke sam- 

. menheng mellom rekkene i går, 
og Pors må nok levere langt be
dre spill enn i går. I forsvaret 
var Arne Halvorsen god i mål, 
Arne Stenkvist god som back og 
Dagf. Jensen var vel bestemann. 
I løperrekken var Karl Skifjeld 
nr. 1, uten at han kom opp mot 
sitt beste. Gunnerud hadde meget 
pent, men han var ikke så god' 
som han pleiet’ ~ hans mål etter 
5 min. i annen omgang på fri
spark var meget pent. Samme 
Gunnerud var nær ved å score ett

* mål til i annen omgang, da han 
’ en møljo foran mål spiller bal- i 
len bakover med holen, mon kee- » 
Per reddet. >
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4 grenlandslag til 3. 
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St@™ tat? g@d sjcm&e - Urædds røe mindre
Man kan vel si at nettopp 2. runde — den går sorn kjent av stabelen nå i 

helgen — har vært den mest kritiske gjennom mange år for klubbene fra vårt 
distrikt. Da skilles gjerne klinten fra hveten for alvor, og som regel må det «væ
re noe» ved et lag om det skal slippe igjennom til 3. runde. I år har forøvrig Fot
ballforbundet regissert en smule om på Cupen, idet 3. runde er lagt før sommer
ferien, og det blir bare en ukes pause mellom disse to rundene. Når en ser bort fra

1

1

Skifjeld spiller 
sin kamp nr. 25 
på kretslagef*

r.. .

Pors herrer slo Kragerø I. 
damer slo

. -i • . • ’Det seirende Pors*-] age t var- 
Rolf «Stubben» Gunnerpd, Er- 
Jling Olsen, Kjell Mørch, Kjell 
Nilsen, Per Nilsen, Bjørn And- 
vig, Rolf Hansen, Thor Bjørn 
Andersen, Gunnar Aasland og 
^.rild Johannessen.

Karl Skifjeld.
Porscren Karl Skifjeld bur få 

en ekstra liten hyldest når han, 
i kveld deltar på krctslaget. Han 
feirer nemlig litt av et «.gull- 
klokke-jubileum», idet han spiller 
sin interkretskamp nr. 25. Stati
stikken toppes av Jeisen Gunder
sen, som har 26.

Men i løpet av sesongen reiser 
nok Skifjeld forbi og vil overta 
ledelsen.

rors, Snøgg, Odd som gåt 
til 3. runde fra Grenland/ØTS

noen sensasjon fra Langesunds side i Larvik og også kalkulerer med Urædd-neder- 
lag på Notodden, er det faktisk bare Odd alene som ligger an til hjemmekamp i 3. 
runde neste søndag.

Pors — pass opp!
Normalt bor Pors relativt glatt 

jumpe en runde opp med hjem
mebane og 1. divisjonslaget Mjøn
dalen som motstander. Vel er

( disse bruntrøyene i framgang 
»igjen og har fått spilt inn en 
rekke unge lovende folk — og 
laget fikk en ekstra nimbus over

! seg etterat det satte Sarpsborg 
utenfor i 1. runde — men mjøn- 
dølingenes resultater på borte
baner viser at det ennå mangler 
atskillig på rutine og stabilitet. 
Det er på hjemmebane de i lik
het med så mange andre har sin 
force. Men gjestene kommer sik
kert med en bra porsjon selvtil
lit, og vi tror porserne selv er 
obs på at denne gang gjelder det 
å koble ut all form for under
vurdering! Dermed regner vi med 
å «få inn» Pors.

erOs?- i

tff1 Bil Ml
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Etter helgens 2. runde 
ballcupcn er fremdeles to 
striktels damelag og to 
med i dansen. Det er damene 
ens BK og Borg og herrelagene til 
Pors og Herkules.

Pors—Kragerø herrer 9—6
Po.us vant noe overraskende 

9—6 over Kragerø IF i en vel
spilt, jevn og spennende kamp i 
Kragerø lørdag. Seiren var helt 
fortjent, da Pors utnyttet sjan
sene mye bedre enn Kragerø. *i

De første* 10—15 minuttene 
av kampen var det Kragerø som 
hadde initiativet; de ledet 2—0 
og 3—1, men etterhvert overtok 
Por.l, og pauseresultatet 4—4 
kan sies å være ganske rettfer-! 
dig.

I annen omgang var det Pors 
som tok initiativet, og pket gan
ske snart til 5—4. Kragerø utlik
net, men et par minutter etter 
var stillingen 6—6 etter 2 raske 
scoringer, først ved Pors. De 
siste 10 minutter var det igrun- 
nen ingen tvil om hvor seiren 
ville gå. Pors hadde stadig over
taket, og øket med jevne mel
lomrom til 9—6-

Målscorerne for Pors var Per 
Nilsen (3), Andvik (2), Arild 
Johannessen. Thor Bjørn Ander
sen, Kjell Mørch og Rolf Han
sen.

Det vil ikke være riktig å 
fremheve noen av spillerne, alle 
sammen gikk inn for oppgaven, 
og det var vel først og fremst 
det som ga grunnlaget for seie
ren. Med slik innsats i seriekam
pene framover, tror vi ikke Pors 
har noen grunn til å frykte for 
nedrykking i 2- divisjon.

Meget god dommer var Finn 
Halvorsen, Skiens Ballklubb.
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z Etter å ha sett en rekke av 
reservelagene i aksjon i serien 
kan vi trygt slå fast etter å ha 
sett gårsdagens finale mellom 
de to avdelingsvinnerne Pors og 
Herkules, at Pors har de beste 
reservene. Det betyr en styrke 
for klubben som er meget bety
delig i førstelagets harde serie. 
Pors kan se framtida trygt i mø
te, og myten om at Pors har 
et aldersspøkelse å kjempe med. 
kan man uten videre slå i hjel.

Pors vant denne første fina
len lett med 6—1, etter å ha 
hatt ledelse på 2—0 etter noen 
få minutters spill. Siden gikk 
det jevnt og trutt og det var 
stadig god sammenheng i rek
kene. En voldsom vind odela< 
dessverre mye av kampen, men

...

k

i morgen
Den andre finalekampen om mes 

terskapet i 1. reservelagsserie mel 
lom Pors og Herkules holdes p; 
Vestsiden i morgen. Da Pors vant dei 
første kampen G-l er det neppe sjan 
ser for at Gimsøy-laget har noe 
muligheter for å ta igjen dette foi 
spranget i morgendagens kamp. 
. . ............................. .......................................... ...............................

Sandefjord
Porsgrunn søndag

“t

Pors har best reservei
Overlegen 6—1 seir 0 første finnlen

Fotballforbundet har satt opp 3. 
runde i NM i fotball, som skal 
spilles fk. søndag. Førstnevnte lag 
har hjemmekamp:

Pors—Sandefjord
Odd—Drafn
Asker—Storm
Larvik Turn—Snøgg

De øvrige 12 kamper blir mel
lom:

Tl/Uir • Hwi

h

i Storm

Odd skal mréte Drafn i
/

har utekamp mot Asker

Finale nr. 2 
bor bli lett jobb for Pors.

mo.

I" r 
• *

; r

fra venstre: Roald Reierscn, Jan Dolva, Bjørn Reinholt, Ame W choft, Asbjørn Korsaasen. Bak 
fra venstre: Per Boye, Oddbjørn Oddaker, Ivar Kristiansen, Per Klissen, Olaf Skilbred, Enok Sol-

■>.-r J

I • ' •

V X- V*
1

■ ■

Fred ri kstad—G j øv ik-Ly n 
Lisleby—Vålerengen 
Lyn—Frigg
Ham ar kameratene—Skeid
Kapp—Brage
Ålgård—Brann
Viking—Donn-Nærbø

(dato senere) 
Varegg—Buøy.
Langevåg—Strømmen.

I Molde—Lillestrøm »
Rosenborg—Sparta

I Sverre—Freidig

Pors' finalelag, knipset av vår fotograf umiddelbart før kampen på Herkules i går kveld — foran 
fra venstre: Roald Reierscn, Jan Dolva, Bjørn Reinholt, Ame Wchott, Asbjørn Korsaasen. D.S.

stad. — Leif Lindstad skulle vært med, men var forhindret fra å spille i går.
likevel maktet porserne å lagei” 
mye fint. Men så tellet også la-| 
get rutinerte folk som Olaf 
Skilbred, Bjørn Reinholdt, Per 
Boye og Ivar Kristiansen.

Men det gledelige var at re
kruttene viste så mye fin for
ståelse og god teft av det rik
tige. Uten en solid siste skanse
1 Rolf Tellefsen hos Herkules 
hadde nok seiren vært atskillig 
større.

Målene ble satt inn av Odd
aker 3 (ett på straff), Per Boye
2 (ett på straff) og Ivar Kri
stiansen.

Strømsvaag fra Sundjordet 
var meget god dommer.

Arwil.
går onsdag og

c — Pors c 
1—0

1 Den andre finalen i 2. reservelags- 
. serie mellom Pors og Storm ble holdt 

på Vestsiden i går. Storm vant kam
pen 1-0 etter å ha ligget over før 

11 pausen, mens Pors var best i siste 
omgang. Pors brente blant annet et 
straffespark. Dertil var Storm-kee- 
peren Tore Simonsen meget god.

Bøe, Gjerpen, dømte.
Det må nå-, holdes en 3. kamp mel

lom'disse, da lagene> har en seier 
hver, mens målaverasjen er 3-3, idel 
Pors vant kampen i Skien 3-2. Om
kampen blir formodentlig spilt ti 
uken.

i*-' ' ,
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To nye fotballmesterskap til Pors
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Pors stadion skal utvides
r.
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sprangbaner, men disse arbeider blir 
neppe satt i gang i år.
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I dag setter Pors i gang utvidelses- 
arbeidet på Stadion. Det er en bull- 
dozer-eier som har tatt på seg arbei
det med å fjerne matjordlaget på den 

I vordende treningsbanen. Han skal 
dertil grovplanere arealet, lage grøf
ter og bringe matjorden tilbake på 
plass. Det er muligheter for at dette 
arbeide kan være ferdig i løpet av 
14 dagers tid.

Porserne selv skal utføre endel 
dugnadsarbeide med grøftene, legge 
rørene, fylle igjen grøftene og fin- 
planere banen.

Treningsbanen blir på 100 x 60 me
ter, den skal ligge på nordre siden av 
Stadion og parallellt med banen. Ba. 
nen skal ha et slitegrassdekke. Man 
regner med at banen skal kunne tas 

j bruk på høstparten. Gjerdet rundt 
/ Stadion skal også flyttes så trenings

banen kommer på innsiden.
I neste etappe har Pors planer c 

anlegg av håndball- og løpe- •

seriekampen.
Fotballkretsens styre godtok i mø- 

går Pors’ protest og dermed 
slipper man å spille en ny finale
kamp. De to klubbene vant som 
kjent hver sin finale-kamp.

Det forlyder at Storm vil appel
lere avgjørelsen til Fotballforbun
det.

J 
r
<
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Grasmatta på Stadion skal repare-< 
res i sommerferien så den kan pre
sentere seg i best mulig stand ti: 
høstens seriekamper.

I dag tar arbeidet til på den nye treningsbanen

A

Pors vant også 2. rcservelags- 
serie.

3 Pors har protestert på at Storm har 
•ttet en spiller i de to finalekam-

Klubben vant både l.og 2. reservelagsserie
Den andre finalekampen om mes-1 per om mesterskapet i 2. reservelags- 

terskapet i 1. reservelagsserie ble serie, som ikke var spilleklar, da han 
holdt på Vestsiden i går. Pors var | deltok på klubbens A-lag i den siste 
helt ovenpå og Herkules 4-0 neder
lag kunne lett vært større. Det var 
Per Boye, som scoret 2 mål hvorav | te i 
et på straffespark, mens Oddbjørn 
Oddaker og Enok Solstad laget de øv
rige målene.

I På det seirende lag var Bjørn 
Reinholt sikker og god i buret, mens 
Oddbjørn Oddaker og Per Boye og
så kom godt fra det. Oddaker ble ska
det i slutten av 1. omgang og gikk ut, 
mens Svend Hansen kom inn i ste
det.

Herkules beste var Tore Johansen 
og Tellefsen. Da den oppsatte dom
mer Rolf Hansen, Grane ikke møtte 
ble lagene enige om å bruke Møller, 

[Herkules i stedet. Han kom godt fra 
jobben.

Pors seirende lag i går var fra mål 
og høyre: B. Reinholt, Jan Dolva, 
Per Nilsen, Asbj. Koj?sen, Arnc 
Weholt, Olav Skilbred, Roald Rei- 
ersen, O. Oddaker, (Svend Hansen), 
Ivar Kristiansen, Per Boye og Enok 
Solstad. Pors vant som kjent 6-1 i I 
den første finalekampen i Skien.

—r — 1.

Pors rundelag mot 
Sandefjord

Pors UK har tatt ut dette laget 
til søndagens 3. rundekamp mot 
Sandefjords Ballklubb på Vest
siden fra mål og høyre: Arne Hal
vorsen, T. Kristiansen, A. Sten- 
kvist, O. Austad, D. Jensen, Arn
old Johansen, 0. Johansen, R. 
Gunnerød, H. Holtan, K. Skifjeld, 
og Per Boye. Reserver: B. Rein
holt, Oddbjørn Oddaker og O. Le- 
gernes.

Nils Eriksen, Eidanger og Arve 
Sfokstad, Odd, skal være linje
dommere.

Cupmesterskapets
- SANDEFJORDS BALLKLUBB 

spiller på Pors stadion sendag kl. 17

Entre kr. 2.50 og 0.50. Billettene gjelder over hele banen.
I entreen er inkludert 25 øre til vanføresaken.



4-2 til Sandefjord i
hard dramatisk ka°g mp
Travel dag for dommer Andersen, USF
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upstemning som aldri før på Vestsiden
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og fikk frispark. Noen hektiske 
sekunder for Pors-angriperne!

I annen omgang ble det for

&a

Bir?

rens tre porseme Gunnerød og Skifjeld. Til høyre Thorbjørn Svensseu 
Liggende keeperen Thor Stenersen som ser langt etter ballen.

Foto Haraldsen,

: • • i ■■■•

Det var cupstemning som aldri før på Vestsiden i går. 
Spenning og dramatikk, hissige gemytter og artige opptrinn og 
episoder var det nok av i den fartsfylte og cup-pre^ede, men ikke 
velspilte kampen hvor Sandefjord sikret seg 4. runderett med 
4—2 seir. Seiren var fortjent — porseme var ikke fullt så hissige 
og proppet med innsatsvilje som i tidligere storoppgjør og ved 
bedre utnyttelse av sjanser og mer effektivitet i angrepet gikk 
kampen i favør av gjestene. Matchen var hard — somme tider 
for hard — og vi gad vite hvor mange ganger Gunnar Ander
sens fløyte gikk for om mulig å dempe gemyttene. 3—3500 men
nesker så kampen.

Stille på tribunene.
Det var dødsstllle på tribune

ne de første minuttene. Spillet 
bolget frem og tilbake uten au 
noe skjedde. Respekten for sin 
mer berømte motstandere var 
-for stor og angrip, holdt seg i 
'^god avstand fra landslags- 
\Svenssen. — Sandefjords Gun- 
iixiar Guthu løsnet på spennin- 
l gen med et hvasst skudd som 
] strøk like utenfor stolpen og ik

ke lenge etter var samme far
lige herremann frempå Igjen et 
ter fin forsering, men uten re
sultat.

«Lusemålet» —
Og så i det 31. minutt kom 
itet. Center Trygve Tangen 
øt gjennom og det løse skud

det som kom burde keeper Ar- 
he Halvorsen avgjort avverget 
Ballen trillet mellom benene 
^nans og såvidt over målstreken. 
fNi minutter senere øket Rag

nar Hvidsten på et vakkert. 
• ømeskudd. Det hadde ikke 
, 'vorsen sjanse til å redde! 
'otraks før pause blir Pors til
lit indirekte frispark innenfor 
-meteren, men 1 virvaret for- 
i Sandefjord-buret ble Thor- 
øm Svenssen spent overendo

•
&&

i» li wi 
i®

!

■ ■

Karl Skifjeld reduserte for 
en halv time ved 

klabb og babb 1 støvføyka foran 
Et- | Sandefjord-buret.

«Stakkars dommer».
Gunnar Andersen hadde siett 
ingen lott dag, hvilket en ung 
fotballentusiast foran oss og
så ga uttrykk for i kampens 
hete. «Stakkars dommer», sa 
han. Det står ikke til å be
nekte at Sandefjordingene 
spilte megot hardt og for ik
ke å snakke om flere uregle
menterte påfunn som kunne 
vært unngått. «Knokkel- og 

(Forts. 5. side).
____________________________________________________________
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alvor dramatisk. Etter bare to L „ 
minutter fikk Pors Indirekte Pors etter 
frispark og Sandefjord-forsva- 
rerne stilte selvsagt mur. . 
terat dommeren hadde gitt 
tegn til at frisparket kunne tas 
oppsto det diskusjon blant san
defjordingene da Skifjeld ville 
true muren til å trekke lenger 
tilbake. Mens dette pågikk tok 
porseme saken i egen hånd og 
dundret løs på målet — Ove 
Austad var sist nær ballen før 
den havnet 1 nettet. Det «kokte 
over» for sandefjordingene og 
dommer Andersen måtte gjen 
nomgå litt av hvert.

To straff på to minutter.
Etter 10 minutter handset en 

Pors-forsvarer og straffespar
ket som selveste Thorbjørn 
tok seg av reddet imidlertid 
Halvorsen. Han sto ikke stille 
og det andre forsøket satte Tryg 
ve Tangen i nettet. Minuttet et
ter skjedde det pånytt noe 
ureglementert i Porsforsvaret 
og atter var det Tangen som 
besørget ballen i nettet — den- 
negang vakrere enn. første 
gang.

gWliES!13®

11»
'SESS

Pors annet mål. “ 
og Yngve Karlsen.
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Kamp nr. 104

Pors—Sandefjord
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_ __ Scorereu
spHte Ove Austad løper mot midten, mens Sandefjord-forsvarerne pro-

■■■

Porsgrunn, søndag.
Det ble en dramatisk rundekamp 

mellom Pors og Sandefjord. Matchen 
ble spilt i typisk cupstil og bød på to 
straffespark til Sandefjord. Det ble 
imidlertid en kvikk og god forestilling 
som ga publikum bra valuta.

Sandefjord var klart det beste laget 
og seiren var fortjent, men vertene 
bød kamp til siste minutt. Det var 
forst og fremst i pasningsspillet Sande
fjord var sine motstandere overlegne;

1. omgang ga oss mye pent spill, men 
det var derimot ikke så mange farlige 
sjansene utenom de to som resulterte 
i mål for gjestene. Sandefjord scoret 
nemlig i omgangens 17. og 39. minutt;

Pors reduserte til 1—2 i 2. omgangs 
beynnnelse etter frispark. Denne av
gjørelsen ga støtet til en langt fris
kere match og i det 54. og 56. minutt 
fikk Sandefjord straffespark. Det før
ste for hands og det andre for tack- 
ling. Thorbjørn Svenssen misset før
ste gang, men keeperen hadde ikke 
slått rolig — og Trygve Tangen satte 
ballen i nettet ved *omsparket*. Sam
me mann var også eksekutør var 
straffespark nr. 2.

I matcheins 75. minutt reduserte så 
Pors til 2—4.

Hos Sandefjord spilte Tor Stenersen 
en god match som målmann. Thor
bjørn Svenssen leverte suverent spill 
og Ragnar Hvidsten var utmerket på 
sin plass, tross forsiktighet etter ska
den.

Hos Pors fremhever vi først og 
fremst den unge Arnolf Johansens sto
re innsats gjennom to omganger. Ove 
Austad slet også godt. I rekken var 
Øivind Johannessen og Karl Skifjeld 
de beste.

Gunnar Andersen, Ulefoss, var dom
mer. Han mistet til sine tider litt av 
taket på kampen.

3500 tilskuere overvar matchen.
Helfredi

'Win 
pl»
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1 Cupstemning
rekken er det vanskelig å frem
heve noen spesielle. Kampen 
ble for oppstykket til at det 
kunne bli noe s p 1'11 av det.

Johno.
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Forts. fra 4. side.

bein>-spillcrcn Yngve 
sen (venstre back) 
kanskje den som pådro 
flest frispark. Gunnar 
dersen, USF delte ut flere ad- ‘ 
varsler og hadde som nevnt 
sin fulle hyre med å holde 
gemyttene i ro. Han var god 
i den vanskelige kampen.

Flere skudd på mål —
Begge forward-kjedene var 

svært så beskjedne med mål- 
skudd. For begge lag telte vi 
fire skudd på mål. Av cornere 
hadde Pors tre, Sandefjord in
gen.

I et hardtsplllende Sandefjord 
forsvar spilte Thorbjørn Svens
sen i Stor stil. Han var like 
sikker og behersket enten han 
tilintetgjorde Porsangrepene 
ved tilbakespill til keeper eller 
lange utspill fremover. Yngve 
Karlsen tok ut rett som det var 
og gjorde i det hele et nokså 
dårlig inntrykk 1 dobbelt betyd
ning. I angrepet viste Hvidsten 
bra saker uten å overbevise, 
mens ytre venstre Gunnar Gu- 
thu og centeren Trygve Tangen 
var de beste med gode fighter- 
egenskaper og riktig teft. Spe
sielt likte vi Guthu, — en rask 
ung herremann med et godt 
løpesett, innsats og tæl.

Ujevnt Porslag
Det tok tid før porserne kom 

ordentlig igang. I forsvaret spil
te Dagfinn Jensen godt og på 
høyrebackplassen kjempet Ar- 
ne Stenkvist energisk og godt 
mot Guthu. Han kom fra 
meget bra. Ove Austad 
seg opp etter pause og i løper-
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det Episoden ved Sandcfjordburet straks i annen omgang.

testerer høylydt. Til venstre Yngve Karlsen.
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Hadde Pors unngått to straffespark og vist noe mer effektivitet for
an motstanderens mål, ville laget hatt gode sjanser ti! å delta i cupens 
4. runde. I stedet ble det Sandefjord som trakk det lengst? stråel. San
defjord var langt fra det «bøse» laget vi hadde ventet, mer. 4—2 seiren 
var likevel fortjent — om enn i største laget. Ca. 3500 tilskuere overvar 
kampen, som ble ført i et oppjaget, cupprcget tempo. Det hanglet da og
så formelig med frispark.
Sandefjord åpnet sterkest og pres

set hardt på i de første minuttene. 
Ballen gikk flott fra mann til mann, 
og sjansene var ikke få. Men enten 
ble de somlet bort, eller så red Pors- 
forsvaret stormen av, og det gikk der
for hele 32 minutter før Sandefjord 
fikk hull på byllen. Scnterløperen 
Trygve Tangen snappet til seg bal
len og ekspederte den bak stengene 
etter et forholdsvis løst skudd. Dette 
rnålet burde den ellers så gode keeper 
Arne Halvorsen ha avverket, men 
han slang seg for tidlig. 8 minutter 
senere kom Sandefjords mål nr. 2 ved 
indre venstre Ragnar Hvidsten etter 
et pent kombinasjonsspill, og skud
det var uten sjanser for Halvorsen. 
Like før slutt fikk Pors ct frispark, 
som hadde fortjent en bedre skjebne 
enn å bli sløst bort.

Sandefjord lå stort over i denne 
omgangen og 2—0 ledelsen ved pau
se var helt fortjent. Torbjørn Svens- 
sen og hans drabanter var mye ras
kere på ballen og sentringene hadde 
tydelige adresser. Porserne på sin si
de hadde en typisk tendens til å spil
le i luker, og adressene var det så 
som så med.

{ i«feX
■ fc

Manene frispark på Vestsiden, i. 
s l raffespark på

iM

ite
•: ■ • y . •_< ,■i

De to som sørget for Sandefjords mål 
Til venstre Tangen (3) og Ragnar 
Hvidsten (1). De var sitt lags beste 

spillere.

Annen omgang var ikke gammel 
før Pors fikk frispark ved 16-mete- 
ren. Sandefjord stilte mur, og «Stub
benes skudd traff en av Sandefjord- 
torsvarerne og skvatt ut på banen

• X-

Sande
f

igjen der Ove Austad var påpasselig 
fremme og sendte don i nettet. Ettei 
aenne oppmuntringen fikk Porserne 
tydeligvis blod på tann og overtol 
for en stor del føringen.

Men så kom kalddusjen! Etter 1 
minutters spill fikk Sandefjord stra. 
fesoark — etter var mening noe uret 
ferdig. Torbjørn Svendsen tok dc 
og Halvorsen fanget lett opp det for
holdsvis løse skuddet. Men Halvor
sen stod ikke stille, og Tangen, som 
tok omsparket, levnet ham ingen 
sjanse. Minuttet var knapt gatt før 
Sandefjord igjen fikk straffespark. 
Og også denne gangen måtte Hal
vorsen kapitulere overfor Tangens 
skudd.

Selv etter denne styrten lot ikke 
Porserne til å tape humøret. De 
fightet innbitt, og bortsett fra enkel
te- perioder, lå de over hele omgan
gen ut. Men som sagt, det skortet på 
gode avslutninger, og først i det 30. 
minutt lyktes det Karl Skifjeld å sco
re etter en del klabb og babb oppe 
ved Sandefjordburet.

De beste hos Sandefjord var in
dre venstre Hvidsten og senterløpe- 
ren Tangen. Torbjørn Svenssen var 
stø og sikker, men briljerte ikke som 
vanlig.

Hos Pors var Ove Austad og beg
ge sidehalfene gode, og Karl Skifjeld 
ser ut til å ha funnet melodien igjen.

Dommeren, Gunnar Andersen, 
Ulefoss, hadde en meget travel dag, 
og han måtte gi flere advarsler til 
spillerne.
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ga seg ikke. Lillen Johnsen hea- 
inn nr. 3 og så sluttet Dilla
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laget det besto utav det i den 
sterke varmen. Kampen var mor- 
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Pors’ bestemann i går var Per

c

1 
s.
s
k
K
o\ 
ki 
rr

s
*

i’
I >

y

Bilkø
a«k’si

1 1 Hltaøeo sorøngB roiil Å <□*

?<• ?>*'*►•
. ■ '<

1

• -r*

»

5' ■*; 
' ; g
. >

z.I SbvX. ’. .vXa •»•■-> • *■

R
;•

sz.,k . .-■•>.

Sl

v;-.

lir'..,...

"-okode til bygrensen ved Bjørn- 
i slertrafikken

fe’S.

7^7*- 4:
■■■&

ÆW
..• - . ••

Z--
.<•

•-W

Etter kampen pa Pors Stadion 
i går strakte bilkøen seg helt over 
brua nesten til Porsgrunns bygrense 
ved Bjørndalcn. Køen gikk rundt he
le kvartalet ved torget på Vestsiden 
— Brugata* Vcstregate, Klyvegata. 
Kirkegata og hele Kirkegata opp
over forbi kirken og Vemmerveien. 
Bildet viser endel av bilkøen ved 
Bøhmers hus i Kirkegata straks før 
Bjørndalen. Midt oppi rushet b'e det 
naturligvis brustopp, og i tillegg til 
alle bilene fra Pors Stadion kom bi
lene fra travkjøringen pa Kloster- 
skogen. Hvor mange hundre biler som 

/ ,

• • ■ *.t'
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''sgrannsbriia
Vestsidens bn

— Brustopp midt opp
passene brua i den timen rushet sto 
på er ikke godt a si, men få var det 

Maken har man aldri opplevd 
Porsgrunnsbrua før. — Detic 

burde brukomiteen og lavbrufolkene 
i bystyret ha sett. Det var rene an
skuelsesundervisningen i ulempene 
ved lavbrua. Eiere utenbys bilister 
spurte om de var aldeles fra vettet 
lier i Porsgrunn sem vil byrge en ny 
lavbru. Og hvordan har man så tenkt 
seg å oppkreve bompengene i slike 
tilfeller? Selvsagt hører dette til 
unntagelsene, meh det viser hva som 
kan inntreffe.
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Underholdende kamp:;
Pors—Kragerø 4
Kragerø tok igjen 3
De 300 tilskuere som så Pors—lo..

Kragerø på Urædds stadion i går I det i _
fikk se en kamp som lå et par av_ined uavgjort kamp, 
streker over vanlig cferiefotball». - --------------------- - ----- --
Kampen ble ganske underholden- hvert å utsette på spillet, men de 

" a. de manere mål. og

Pors skulle underholdnin

Boye, og det skal bli vanskelig 
å jekke ham ut av laget hvis for
men holder seg. Skilfjeld og Jen
sen kom vanlig godt fra det

Kragerø y. h. Arvid Jensen var 
god. Likeledes Lillen Johnsen og 
så Dilla.

de p. g. a. de mange mål, 
flere kom etter bra forarbeid.

Det så ut som om 
vinne en solid seier da de fikk 
en ledelse på 3—0. Først på straf
fe ved Dagfinn Jensen, så øket 
Borg flott til 2 og 3. Dilla hadde 
hittil ikke vært heldig, men så 
våknet han til dåd og reduserte 
for ett av målene før pause. — 
I begynnelsen av kampen spilte 

[Pors med godt driv — det beve
gelige spillet skaffet mange åp
ninger og skuddene kom villig 
vekk. — De siste 10 min kom 
Kragerø sterkt og viste godt 
spill.

Det begynte i 2. omgang som 
det sluttet i forsto. Dilla reduser
te ti 2—3 slik bare han kan det. 
Han driblet av alle som forsøkte 
å stoppe, og avsluttet sitt raid 
med scoring. — Skifjeld øket til 
4—2 etter at Bjerka hadde halv- 
klart Boyes kanon. Alen Kragerø 
. - _ - - --------- -  . _ I
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Pors—Tollnes 8—3

til-

Moss

r

Kleiva i

t

Vikar.

Pors spilte med 7 reserver, 
men slo Storm 5-1

1.
som

selvmål
Et

kondisjonen

' tiden han var med. Ellers var Avne i 
jStenkvist, senterbacken Per Nilsen |t 
og Karl Skifjeld de beste. Porserne 
må nok vise ganske andre takter i 
kampen i landsdelsserien mot 
søndag.

Tollnes-spillerne var svært 
Igiske sa lenge kondisjonen 
I

ryggen i 
omgang, men det var Tollnes, 
begynte mest energisk. Laget kjølte 
i veg med lange, drivende baller, og 
det hadde også flere gode scorings- 
sjanser under presset den første ti
den. Etter en halv time lyktes det 
senterløperen William Limi å score,

sc til Pors.
etterat Pors hadde utliknet og etter 
hvert fikk porserne bedre og bedre 
tak pa banespillet. Løperne skjøt 
flittig, men retningen var ikke all
tid som den skulle være.

Etter pausen øket Karl Skifjeld

Pors saknet Dagfinn Jensen, Ar
nold Johansen, Ame Halvorsen og 
Øivind Johansen ved kampen på 
Tollnes-graset igår kveld, men klub- 
men vant allikevel 8—3 over Toll
nes. Innsatsen fra Porserne var langt 
mer beskjeden dennegang enn 
feilet var mot Storm.

Pors hadde solen i

Pors og Langesund møttes i går til 
cm treningskamp i stekende sol og 
vindstille på grasbanen i Langesund 
igar. Pors saknet Stenkvist, Skifjeld, 
Legernes, 0. Johansen og Holtan. — 
Gunnerød som har en skulderskade 
var svært forsiktig hele tiden. LIF 
pa sin side hadde med de hjemvendte 
-Nonni.-> Svendsen, Odd Roald Peder
sen og Leif Stangvik igjen.

Pors tok fra begynnelsen hånd om 
spillet, men løperne skuffet stort 
foran mål. Ut i omgangen greide LIF 
å spille seg fram til et par angrep 
som burde ha resultert i mål. Stil
lingen ved pausen var 0-0.

Tempoet i annen omgang var til 
i sine tider sterkt feriepreget. Etter 20 
min. scoret Per Boye med et prakt- 
skudd som Bostrøm ingen sjanse had
de til å ta. Like før slutt la Lind- 
stad på til 2-0.

Senterbacken Dagfinn Jensen var 
Pors og banens beste. Likeledes likte

Godt spill
Til privatkampen mot Storm på 

Kleiva i går motte Pors bare med 
fire ordinære A-spillere: Trygve 
Kristiansen, Ove Austad. Rolf 
Gunnerød og Karl Skifjeld. Klub
ben leverte allikevel en god inn
sats og spillet gled til sine tider 
meget pent. Sluttresultatet ble 
5-1 til Pors eiter 2-1 ledelse ved 
pausen. • 
Storm, som hadde noen få reser

ver, åpnet med stor fart og sikret 
seg 1-0 ledelse etter klyngespill. 
Karl Skifjeld utliknet like etter, 
mens Per Boye sørget for 2-1 ledeL måtte han overlate plassen 

Kampen jevnet seg ut serven Korsaasen da han 
kraftig smell i

Storm skuffet endel erter den 
klare seiren over Herkules nylig.

Sverre Halvorsen, Odd. var dom
mer.

encr- 
holdt.

Den unge senterløperen William Li- ’ 
mi viser god fremgang og han er 
særs lovende. Av de øvrige nevner 
vi senterbacken Thorbjørn Svend
sen, venstre back Bjørn Johansen og 
venstre half Ingolf Braathen. Mål
mannen var uheldig ved flere høve 
og burde avverget et par av Pors- 
scoringene. Kjemper Tollnes like 
energisk i seriekampene, bør det bh 
atskillige poeng i høst. I den første 
kampen skal Tollnes møte Sundjor- 
det på. Frednes-banen torsdag.

Olav Skilbred, Pors, var dommer.
- - d - - d.

o av porserne pa
til 4-1, 
avsluttet 
kunne 
større, r

endel sjanser, men de 
tellende resultat.

Pors klare seir i går tyder på at 
Pors har godt med reservespiliere. 
«Stubbenx» Gunnerød spilte meget 
godt og han sendte stadig ballen 
hurigere fra seg enn vanlig. Karl 
Skifjeld var den som kom nærmest 
ham. Senterbacken Per Nilsen slapp 
også bra fra kampen. Ove Austad 
slet energisk, men i annen omgang 

til re- 
Korsaasen da han fikk et 

skinneleggen.
endel

men fire minutter seinere ledet Pors I, 
2—1 etter at Karl Skifjeld og Rolf 
Gunnerød hadde satt hver sin ball ir 
nettet. Tollnes hadde faktisk for- ‘ 
tjent a ha ledelsen ved pausen.

I annen omgang øket Pors til -1--1 | 
ved Gunnerød og Herman Holtan. Å 
Limi scoret så for Tollnes; mens en 

under 
nytt

Pors — Langesund 2 — 0
Besse målene kom i siste omgang

vi godt høyre back Oddaker, og høy
re half Arnold Johannessen. Venstre
siden var sterkest i angrepet.

LIF skiftet ut endel spillere. Kee
perne Holm og Bostrøm hadde flere 
sikre redninger. Av de øvrige likte 
vi 1. omgangs backpar og senterbac
ken Brogeland. Halfene J. Årstad og 
O. R. Pedersen slapp godt fra kam
pen. Løperrekken skuffet noe. Sen
terløperen H. W. Austad var frisk og 
energisk. Leif Stangvik glimtet av og 
til.

Dommer var Finn Bjerkøen, LIF.
s... n.

Tollnes spilte energisk, men 
holdt ikke hele tiden

ogar
mens cStubben» Gunnerød I

scoringene. Etter spillet ]
Pors-seiren gjerne vært i

Storm på sin side hadde også r 
ga ikke noe ’

Limi scoret så for Tollnes;
Pors-spiller laget 
klyngespill foran buret. 
Tollnes-mål ble underkjent for off
side. I det siste kvarteret kom det 
fire nye Pors-mål ved Karl Ski
fjeld (2), Legernes og Herman Hol
tan. Midt i omgangen ble Bjørn 
Reinholt skadet og han overlot plas
sen til reserven Kjell Østensen.

Reinholt var stø og pålitelig den
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— Når skal landslagene tas ut? \
— Det blir søndag eller mandag

sier Brynhildsen.

Landslaget slo Grenland 7—01
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Dommeren Arne Stokstad, Odd 
hadde en svært lett oppgave. — 
Han ble assistert av linjedommer
ne Asbjørn Tollefsen, Skiens BK. 
cg Ragnar Sundby, Urædd.

Corner.

■. >

s. : • <

Arne Kotte

ballen i nettet. Arne Høivik av-

Fra venstre W;
lybald Hahn (treneren), Oddvar Moen, Knut Brynhildsen og 

Nils (Påsan) Eriksen.
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U.K. og landslagstreneren diskuterer kampen i pausen.
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Kn u t BrynJi ild sen 
om S k i ens-kam pen
U.K.-medlemmet Knut Brynhild

sen (Bryna) uttaler at man hadde 
håpet på en jevnere kamp. Motstan
den var for svak til at man kunne 
få et riktig bilde av landslagsspiller
ne. Vi ble imidlertid vitne til at for
men til en del av de gamle ikke var ■' 
så aller verst. Kotte var suveren i 
løperrekken, mens Skjærpe er for 
stiv og fersk til landslaget ennå. Ku
re på venstrevingen var ikke så verst, 
men var uheldig med skuddene. Le
gernes passer nok bedre som half. 
Vi saknet Henry Johannessen igår.

11 Han er i ganske god form. f. t. På 
høyrevingen blir det vel først og | 
fremst tale om Gunnar Thoresen el-I , 
ler Ragnar Hvidsten. Forsvaret blir 

sluttet med to scoringer. Ved det I beholdt uforandret.
ene høve mistet Kihle ballen. — — Er det sjanser for Even Hansen
Høivik scoret ennå et mål, men på B-landslaget?
det ble annulert for offside. Karl — Vi har her først og fremst Ran- 
Skifjeld hadde et friskt lang- heims Saksvik som har spilt godt på 
skudd like over vinkelen. denne plassen i år.

Landslags-forsvaret hadde en 
enkel oppgave i går og det behøv
de ikke å overanstrenge seg. No
en sammenlikning mellom de to 
målmenn er vanskelig da Asbjørn 
Hansen faktisk ikke hadde noe å 
gjøre. Aronsen måtte slippe en 
ball ute i feltet, men ellers tok 
han oent det som kcm. Thor Her- *

nes var best av sidehalfene. I 
løperrekken gir vi prisen til den 
unge Steinkjer-spillercn Arne 
Kotte. Han hadde god fart og 
gled lett forbi sine oppassere. — 
Kotte lot også til å være skudd- 
sterk. Asbjørn Skjærpe i senter 
skuffet noe etter de store ord som 
er gått om ham. Legernes viste 
gode tekniske ferdigheter, men 
skjøt dårlig. Vingene overbeviste 
ikke, selv om Høivik hadde en
kelte glimt i siste omgang.

Grenlandlagets spill var svært 
beskjedent. Ev/ald Kihle overbe-

• ikke i buret. Vingbackene 
var altfor trege og avventende. 
Senterbackcn Even Hansen kom 
godt fra kampen. Sidehalfene var 
mer eller mindre bortreist. Lø
perrekken sviktet så a si pa alle 
punkter. «Dilla» Fredriksen had
de øyensynlig alt lor stor respekt 
for Torbjørn Svenssen.
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Allikevel ingen overbevisende generalprøve for landslaget
6000 tilskuere så Grcnlands 

kretslag bli utklasset av dette 
prøvelandslaget i Skien i går: 
Asbjørn Hansen (Willy Aron
sen i annen omgang), Arne 
Bakker, Boye Karlsen, Thor 
Hernes, Torbjørn Svenssen, 
Finn Gundersen, Arne Høivik 
(Eik), Arne Kotte, Asbjørn 
Skjærpe, Arne Legernes og 
Harry Kure.

Landslaget leverte en ytterst 
beskjeden første omgang og de 
to målene laget fikk kunne 
muligens vært avverget av Kih
le hvis han hadde startet i det 
rette øyeblikket. Etter pausen 
gjorde landslaget nærmest som 
de ville, men det pussige var 
at Grenlands-løperne hadde en 
del friske skudd på sine sprette 
angrep. Ba den annen side kom 
flere av landslagets fem mal 
etter mange trekks kombina
sjoner. — Publikum var svært 
skuffet etter den tamme første 
omgangen, men til gjengjeld 
fikk en ihvertfall noe valuta 
for pengene etter pausen. Fot
ballkretsen tjente formodentlig 
en pen slant på kampen.
Grenland møtte med følgende 

lag fra mål og høyre: E. Kihle, 
OddfØ. Rund, Storm, M. Helland, 
K. Johannessen, E. Hansen, D. 
Nielsen, Odd Johannessen og Per 
Jacobsen, alle Odd, Finn (Dilla) 
Fredriken, Kragerø, Karl Skifjeld 
Pors og Alf Olsen, Borg. UK fo
retrakk å beholde det samme 
mannskapet gjennom hele kam
pen.
Kampen begynte i et svakt tem

po, men etter ■ et kvarters spill 
scoret Arne Kotte dagens første 
mål. Ewald Kihle burde rykket 
lenger ut av buret, så Kotte had
de fått mindre åpning å skyte på. 
Etter en halv time var det klart 
for 2-0 idet Skjærpe sendte bal
len forbi Kihle, som var alt for 
seint ute i feltet. Senterbacken 
Even Hansen var ute av banen 
on kortere tid for en mindre ben- 
skade.

I annen omgang var Grenlands- 
løperne friske i de første minut
tene. Karl Skifjeld og «Dilla» 
Fredriksen hadde hvert sitt gode 
skudd, som Aronsen i landslags- 
buret tok pent. Kotte nyttet så 
høve til en ny scoring. «Dilla» 
Fredriksen og Alf Olsen hadde 
hver sin sjanse, men de løp ut 
til intet, men så var det nærmest| viste 
helt slutt for Grenlandslaget. Ef 
langskudd fra Harry Kure skren
set en Grenland-forsvarer og der
med var Kihle satt helt ut av 
spill. Noe seinere reddet Kihle en 
flott heading av Høivik. Boye 
Karlsen scoret nr. 5 på straffe
spark. Kihle nådde bare å
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Been
Olsen og Kolbj. Hansen hvert sitt

Før det var gått en halv 
time av landsdelseriekampen 
Moss—Pors på Vestsiden igdr. 
ledet gjestene hele 5—0. De 
gulsvarte angriperne gled fak
tisk gjennom Pors-forsvaret 
som en varm kniv gjennom 
smør. Og maken til hasardiøs 
forsvarsspill som hjemmelaget 
igår benyttet seg av. skal man 
lete lenge etter. De tre backs 
spilte på linje uten å 
7iå sine motspillere.
hurtige Mossangriperne Been- 
Schulstock & Co, hadde ingen 
vanskeligheter. Når dertil Ar- 

k - - “

mål for pause. Det var flott å se 
Moss' gode spill før pause, det er 

laget vel det beste som er levert her 
iår. Som nevnt gikk spillet fra 
mann til mann, og ved Moss’

hjemmelaget vil fortsette suk
sessen, men i stedet blir det 
Moss som øker til 6—2 — et løst 
skudd fra y.h. feilberegnes til 
6—3 på frispark og havner i nett 
maskene. Per Boye reduserer til 
G—3 på frispark fra 20 m. og 
Karl Skifjeld netter litt senere. 
Publikum venter nå flere Pors- 
mål. men så setter Schulstock 
punktum med. et flott solo-an- 
gren.

Pors har to super-farlige her
remenn i Trygve Been og Odd 
Schulstock. Mot Pors fikk de 
altfor fritt spillerom og kunne 
nesten tumle som de ville. Ved 
siden av disse la man merke til 
begge sidehalves.

Pors-spillerne var nesten alle 
som en under pari. Forsvaret 
spilte som sagt halseløst, og Dag
finn Jensen fikk ikke roet sine 
medspillere da det mest røynet 
oa. Arnold Johannessen var best 
av wingehalves. I angrepet var 
det kun to menn som arbeidet — 
Karl Skifjeld og Per Boye. De 
skal begge krediteres for arbeids 
villighet og forsøk på å lage noe.

Da spillerne ut i 2. omgang 
begynte å bli vel ivrige og spil
let utartet, fikk Gunnar Ander
sen, U.efoss, dempet spillet.

Japp i det hele tatt hel
dig fra en kamp som til sine 
tider ikke var av de mest lett- 
g.gmtc- Grico.

Pors reduserte 4 ganger, men 
spille langt under pari

knekket Pors-lag
Fortjent 7—4 til Moss mot haltende hjemmelag

Moss møtte uten sin ordinære keeper Berger til den forsto I femte mål talte vi ialt 8 trekk 
seriekampen mot Pors, igår, ellers var det fullt lag. På Pors lag | JJLJ_nettet- 1 siste
spilte O. Oddaker høyre back, og Enok Solstad ytre venstre. Moss 
åpnet nieget godt, spillet gikk hurtig, fra mann til mann, og det 
var ikke lenge før den første ballen lå i Pors’ mål. Gang på gang 
gikk Mosseløperne igjennom Porsforsvaret og skapte mange farlige 
sjangser. Allerede etter 25 min. ledet Moss hele 5 0, et resultat 
som ikke var ufortjent, da Porsforsvaret var helt bortreist i den 
perioden. Riktignok hadde Pors 2 gode sjangser på mål, ved 
Skifjelds skudd som traff stangen, og Per Boyes heading like 
utenfor.
Moss fikk sitt forste mål etter 

6 min. ved Trygve Been, og i 10 
ved Schulstork, så _ 
og begge ytreløperne R.

Pors-forsvaret åpent som en låvedør,

ti min. av første omgang tok Pors 
seg litt opp og spillet jevnet seg 
ut. Pors klarte å redusere for to 
av målene ved Solstad på et lang
skudd som gikk under keeper, og 
det andre ved Per Eoye. Og med 
5—2 til Moss gikk lagene til 
pause.

I annen omgang fikk Pors for
del av den kraftige vinden, og 
spillet var mer jevnt i denne om
gang, som ga 2—2 til resultat. 
Pors fikk litt bedre tak på spil
let i denne omgang, uten at de 
kom opp imot det vi vet de kan. 
Pors fikk sine mål ved Per Boye, 
ett flott mål etter frispark uten
for 16 m. og ved Karl Skifjeld.

i Moss’ mål i annen omgang kom 
| ved ytre venstre Roar Olsen og 
i Schulstork ved ett hardt skudd.
Begge lag hadde sjangser på flert 
mål. Moss’ løpere gjorde ikke så 
meget av seg i annen omgang, 
men .de var alltid farlige foran 
mål.

Det er ikke godt å trekke frem 
noen enkelte spillere på Moss- 
laget igår, men høyre half Bj. 
Østmann og den alltid farlige 
senter-loperen Been skilte seg ut 
fra de øvrige. Moss’ seier igår var 
helt fortjent, men det var flere 
av målene som var svært lett
kjøpte, og burde vært avverget. 
På Pors lag igår var nesten alle 
mann under pari. Det var bare 
Arnold Johannesen som leverte 

' | en god kamp, og tildels Skifjeld 
i løperrekken som kom opp mot 
det de kan. Arne Halvorsen var 
svak i mål og burde tatt minst 
3 av målene, Dagf. Jensen og 
Austad fant seg aldri tilrette, og 
oppleggene fant aldri veien til 
medspillere. Oddaker får nok en 
ny sjangse, han er litt sen, men 
han kan komme med mere rutine, i 
________________ ______________ i i

ne Halvorsen i mål hadde en 
ekstra svart dag, er et resul
tat på 7—4 intet å undres over 
Pors åpner med et angrep som 

løp ut i ingenting og så tok 
Mosse-kråkene over. • I det 8. 
min åpnet Trygve Been scorin- 
p.enes rekke etter et flott Schul- 
stock-innlegg. Nr. 2 var Schul
stock mann for, og så hadde 
Pors en fin anledning til å re
dusere. men ballen traff stan
gen. Per Boye header så alene 
med keeper tilside for mål.

Moss fortsetter med nr. 3 ved 
y.h. Kolbjørn Hansen, nr 4 på 
en flott heading av Been og nr 
5 på et løst skudd fra y.v. Roar 
Olsen.

Så våknet endelig Porsangn- 
oerne til dåd. Enok Solstad løp 
inn fra wingen og scoret pent 
på spiss vinkel. Like før om
gangen ebber ut'har Pors et pent 
angrep — Skifjeld—Legernes — .Han sl 
og avsluttes med scoring av Per 
Boye. y

Etter pause ser det ut som om

f
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mm.Stillingen var 5-0 allerede etter 25 
Svakt forsvarsspill av Pors

frispark og noen minutter etter sco
ret Skifjeld. Like etter ]a Schulstock 
på ti] 7—4 med et hardt langskudd 
som Halvorsen var for seint nede 
på.

Moss har et godt og raskt spillen
de lag, men det lot til at forsvaret 
hadde store vansker med å holde 
Pors-løperne på tilbørlig avstand en 
tid i annen omgang. Lagets fremste 
spillere var senterløper Trygve 
Bcen. Han lå stadig langt fremme
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De 800 tilskuerne på Pors-tribunen igår ble vitne til en målrik 
seriekamp, idet Moss vant 7—4 etter å ha scoret fem mål i de 25 første 
minuttene av kampene. Det sviktet betenkelig i Pors-forsvaret igår 
og flere av Moss-scoririgene burde vært avverget. Moss-laget spilte 

i med stor fart og lange drivende baller, og det forsto også i fullt mon 
å utnytte fordelen av den sterke medvinden i første omgang.

Pors møtte med reserven Enok 
Solstad på ytre venstre istedetfor 
Herman Holtan, som ikke var helt 
all right. Pors-kapteinen valgte mer
kelig nok å spille mot vinden før 
pausen og det straffet seg i høy grad.

1 Østfold-lagct kom med den reneste 
sjokkåpningen. Trygve Been scoret 
dagens første mål etter 6 min., mens 
Odd Schulstock la på til 2—0 etter 
11 min. En Moss-forsvarer holdt 
på å lage selvmål under et Pors-an- 
grep, men fikk karret ballen vekk i 
siste øyeblikk. En stor Pors-sjanse 
kom pa et overlegg fra Skifjeld, 
mens Per Boyes headding dessverre 
gikk like på utsiden av stolpen. Så 
fulgte tre raske Moss-scoringer ved 
Kolbjørn Hansen, headding av Been 
og Roar Olsen. Been hadde videre en 
hard headding like over tverrligge- 
ren. Enok Solstad reduserte til 5—1 
med et flott skudd ute fra siden. 
Pors annet mål kom etter en pen tre- 
trekks-kombinasjon mellom 
fjeld, Legernes og Per Boye,

og var vanskelig å stoppe når han 
satte i gang med sine race. Tekni
ker Schulestock viste også gode tak
ter. Ytre venstre var slett ikke uef
fen selv om han tok noen pauser av 
og til. j

Hos Pors klikket det betenkelig [ 
på mange plasser, særlig i første» 
omgang. Forsvaret var da svært| 
tregt og altfor åpent. Målmannen i 
Ame Halvorsen virket usikker, i 
Dagfinn Jensen klarte ikke «å holde1 
øye» med . Been. Vinghalfene fikk i 
heller ikke noe synderlig til. Ven-' 
stre back Stenkvist var den 
slapp likest fra det.
løperrekken var Karl Skifjeld. 

i Boye hadde enkelte tilløp, 
Gunnerød, som vanlig tok 
lange pauser.

. Gunnar Andersen, Ulefoss, 
bra fra dommer jobben.

Ifi

______________ ;

Pors-keeperen Ame Halvorsen redder en
Schulstock prøver forgjeves a

Oddbjørn Oddaker. I bakgrunnen

... .

is •

Ski- 
som 

scoret sikkert. Moss hadde et klart 
overtak i denne omgang.

Etter pausen kom Pors sterkere 
igjen og det varte svært lenge før 
Moss fikk til noe angrep, 
langskudd av Skifjeld ble 
av en Moss-forsvarer, mens returbal- 
len omsider ble satt like utenfor. Det 
var en stor sjanse som hadde for
tjent en bedre skjebne. Moss ytre 
venstre la på til 6—2, men dette 
målet burde Arne Halvorsen reddet. 
Etter 28 min. var stillingen 6—3 et
ter scoring av Per Boye på et flott • 
________________________________________ __________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________ ! ■ •; 

---------------------------  
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i høy ball etter corner, 
få ballen i nettet med ryggen til 

Oddaker. I bakgrunnen «Stubben» Gunnerød.
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ret raget senterbacken Aulie fra 
Mjøndalen noe over de andre. — 
Løperrekken bestod av fem ras
ke og skuddvillige karer som alle 
kom hederlig fra kampen.

Mot skitten av kampen ble det 
byttet ut endel spillere. Etter 30 
min. gikk y. v. mjøndølingen Sve
ne Vasskog ut, og ble erstattet 
med klubbkameraten Asbj. Kri
stiansen. I det 35. min. gikk Karl 
Skifjeld ut, Arthur W. Nielsen 
kom inn, og fem min. før slutt 
gikk Ove Austad inn istedet for 
Daffa Nielsen.

Alf Goberg dømte meget godt.
Vikar.

e*

■Å ' •

Willy Aronsen fister et høyt skudd fra Grenlands-senteren Daffa. 
Nielsen til corner.
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3—0 seiren over Frams juniorer var slett il 
dag. Mer er de elleve fotografert av Haraldse 
Aage Jensen, Arild Johannesen, Per Heidal, 
Widar Kristiansen, Bjørn Hagen, Roger Falch,
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etter en lovende åpning | 
Grenlan 1 

1?

pai gang, men han spilte seg pent opp 
Uræ Jds stadion i går stilte beg
ge lag opp etter progrannnet. 
En kraftig regnbyge like før 
kampens begynnelse fikk nok 
noen hundre 
snu på veien, men r 
det over 1700 til stede da Alf 
Goberg, Storm, blåste for av
spark. — Resultatet ble 3-1 til 
Drammen etter en noe «blandet 
forestilling».

Kampen startet lovende for 
Grenland idet Per Jacobsen satte 
en ball rolig bak Willy Aronsen 
etter bare 4 min. spill. Karl Ski
fjeld gjorde her et meget pent 
forarbeide. Gleden varte imidler
tid bare i to minutter, da ble det' 
servert en masse rot foran Gren- 
lands mål. og ballen endte i net
tet. I det 20 min., var Per Jacob
sen alene med keeper Aronsen, 
men i befippelsen sendte han 
ballen rett i fanget på denne. Et
ter en halv times spill kommer i 
gjestene pent fram på høyresiden, 
innlegget header i. v. T. Nystrøm | 
løst i mål. Dette målet burde | 
Ewald Kihle avverget. Det er 
Grenland som hittil har hatt det | 
meste av spillet, men nå får ’ 
Drammen en sterkere periode, og 
bare 5 min. etter øket laget til 3-1. 
Isak Andersen sneiet en ball, cen- 
terløperen Rolf Hoff stormet til 
og spiller ballen forbi Kihle og i 
mål.

I denne omgangen hadde Gren
land vel så mye av spillet, men 
Drammen forsvarte seg godt og 
i mål imponerte Willy Aronsen 
med gode og dristige redninger.

2. omgang ga ingen scoringer, 
og Grenlandslaget datt ganske 
fort fullstendig av lasset. I det 7. 
min. hadde Alf Olsen en ypper-, 
lig sjanse, men Aronsen rykkeet 
ut og reddet det harde skuddet, 
eg siden var det slutt med både 
skudd og sjanser. Grenland had
de overtaket det meste av omgan
gene, men i løperrekken ble det,’ 
somlet, driblet og spilt tversover! 
cg bakover så alt som het brodd' 
i angrepene var borte. Det blei 
skutt altfor lite og altfor dårlig. ( 

Drammens angrep var ferre, 
men adskillig farligere. Her ble 
det spilt hurtig langs bakken, lø-, 
pei rekken benyttet vingene, og j 
Iciget var nære på å øke flere gan
ger, bl. a. smalt et skudd i stan
gen like før slutt.

Kampen ble ikke det en hadde 
aPe , og det lille som ble servert 

av spill var Drammen mester for.
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i annen og hadde da flere pene 
redninger. Backene 0. Rund og 
Magne Helland, samt senterbac
ken Isak Andersen var alle tre 

mennesker til å energiske og gode. Vinghalfene 
allikevel var Kjell Johannessen og Even Han

sen var under pari, og i løperrek- 
0

ken var det som tidligere nevnt 
grått i grått.

Drammenslaget var jevnt godt 
besatt. Målmannen Willy Aron
sen gjorde ingen feil og i forsva-
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Willy Aronsen redder en nærgående ball 

ute i feltet. Til venstre ses Odd Johannessen og til høyre et par 
Drammcns-forsvarere. Fotoet er tatt under Grenlands gode åpning 

av kampen.—
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Frams juniorer var slett ikke dårlig av porserne i juniorcupens 1. runde søn-

.é»

4

#■ 

i■ ■

A

I
l

?3

1 
c 

■1

t

I

)(

7
□

Moss 
Greåker 
Pors

re

3 
?]

*
4

>• • 
'•A-.

I
I

10— 4
4— 2

10— 8
4— 3
3— 3
2— 3
2— 3
1—10

A;

J

1
.1

é

I
I

J
* • N -X

.• ’ •*

y <,

’>>4

i' ■

t' i?
é.<n

Finalekampen 
Pors. — Odd utsatt 
Finalen i Grenland fotballkrets 
jubileumsturnering mellom Pors 
og Odd, som skulle vært spilt i 
Porsgrunn i morgen, er utsatt 
inntil videre på grunn av at Odd 
skal ha omkamp mot Strømmen 
og hovedseriekamp mot Sande

fjord fk. søndag.

*

Skifjeld spilte også en god 
Debutanten Ingmar Homane på indre
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Pors rehabiliterte seg stort fra siste «forestillingen» mot Moss og 
spilte en god kamp i> Larvik igår, hvor Fram ble slått med 6—1. 
Allerede fra starten av tok Pors hånd over spillet og fant åpninger i 
Fram-forsvaret som tydelig saknet Dreng og Bj. Kristiansen og na
turligvis Thoresen i mål.

Det tok 10 minutter før Pors fikk 
ledelsen etter et svært pent opptruk
ket angrep hvor debutanten Ingmar 
Homane scoret pent. Den noe sleipe 
banen innbød til langskudd. Dette 
benyttet Karl Skifjeld seg av etter 
20 minutters spill, idet han fyret av 
fra 20 meters hold, og ballen gled 
mellom hendene på Fram-keeperen 
og i nettet. Fram kom etter hvert 
mere til hektene, men klarte ikke å 
true Pors-forsvaret. Skuddene ble 
avfyrt fra langt hold, men gikk 
utenfor. Noen minutter før pause 
kom Rolf Gunnerød klar av senter- 
backen på 16 meteren og scoret der
fra med et skudd som gikk fint via 
stolpen. Fortjent 3—0 ledelse til 
Pors ved pause.

2. omgang var ikke mere enn 2 
minutter gammel før Pors fikk sitt 
4. mål ved Legernes etter et forutgå
ende skudd av Boye, som keeper 
halvklarte. Man forsøker seg med
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Kruge, halfen Thorleif Jakobsen 
(dog ikke som vanlig) og indre høy
re Hellberg.

Dommeren Sverre Jensen, Sande
fjord, har vi sett bedre tidligere.
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3—0 seiren over -------- . ..
dac Her er de elleve fotografert av Haraldsen like etter I"atcI'«n;
Aage Jensen, Arild Johannesen, Per Heidal, Svein Barth, Rolf Nilsen og
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15.-åringen Vidar Kristiansen, 
Pors, har nå sikret seg Fotballfor
bundets gullball. Han er den tredje 
Porseren som får «gull». Oppman
nen Helge Madsen opplyser at det er 
et par gutter til som bare har en 
øvelse igjen, mens en tredje har to 
øvelser igjen. Interessen for «ball- 
merkene» er fortsatt meget stor in
nen Pors og det kan ventes meldin
ger om nye merketakere snart.

Vidar Kristiansen har tidligere 
vært kretsmester i småguttklassen 
og han deltar nå på Pors’ 2. guttelag 
som er helt suveren i sin avdeling i 
K.M. Han har trenet energisk i len
gere tid for «gullet», men så fore
trakk han å ta det litt roligere, og 
resultatet var at han klarte fordrin
gene fint.

Her er hans enkelt-resultater: 
Spark med innsiden av foten på 6 
meters holdt mellom to pinner: 9 
treff (det er likt med fordringen). 
Det samme var tilfelle med skudd 
mot mål hvor han fikk 25 pts. Ball- 
jonglering: 60 tilslag (50). Dribling 
mellom hinder: 28 sek. (29). Head- ’ 
ding: 30 tilslag (25). Skudd mellom 
to pinner fra 15 meters hold: 9 treff I 
(8). Langt spark: 8 treff (7). |

Utenom «gullballen» får han dess
uten en ny fotball fra en Oslo-avisj 
og det er også mulig han blir tildelt1 
billett til en landskamp.

K -
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Stillingen etter 2. runde er: 
4 pts. 
3 pts. 
2 pts. 
2 pts. 
2 pts. 
2 pts. 
1 pt. 
0 pt.

noen lange tremspill i sentrum, men 
Pors’ senterback, Dagfinn Jenssen, 
som spilte i stor stil og tydeligvis 
hadde funnet melodien igjen for al
vor, ryddet lett opp. Før Fram redu
serte ved venstre back Kruge, som 
for anledningen hadde trukket langt 
opp i angrepet, har Pors øket til 5 høyre hadde en pen debut. Med litt Herkules 
ved Homane, som forfølger et langt større hurtighet blir han helt god. 
fremspill. Fram oppet seg en korte-

Fram ble slått 6—1 elter friskt spill i angrep og forsvar

Bakerst fra venstre Svein 
Aage Lund. Foran : 

ividar Kristiansen, Bjørn Hagen, Roger Faleh, Øistein Wige og Ame Jørgensen.
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Ny «gullgutt» i Por& ’ 
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Vidar Kristiansen.

re tid etter dette uten at det ga 
resultat. Rolf Gunnerød øker til 6—1 
like før slutt etter meget godt spill 
fremme i angrepet.

Pors-forsvaret spilte igår meget 
godt. Spesielt Dagfinn Jenssen, som 
unnlot ryggingen og brøt angrepene 
i rett tid. Han leverte en stor kamp. 
Av løperne viste Per Boye mye for
nuftig spill med gode framlegg. Karl Sparta 

kamp. Snøgg 
Ørn
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Reservesp
Da Pors slo Fram 6—

det var
f ra

6

A rei.

Uten

dette

Pors-juniorene til 2. runde i NM
Slo Fram 2—

over

Sund-

- - n.
I

har tatt ut

ge-

— N—

t

I

Dommeren L. 
jordet, var god.

Jensen, 
mange

Det var 
da fire av do beste spillerne 
Gunnar Hansen er l. . _

'A
t-

ter Tomin. forfulgte Ingm.. Hom- 
mane

jdebOvrige, må Vi framheve l^ackjog l 
l^j.11.4 som I sin anaie oU mm.

stein Wige.
På Fram-laget viste juniorlands- 

lag-spillerne Knut Ludal og Kåre 
Larsen klart sin klasse.

Strømsvåg,

Skifjeld på ytre ] 
Per Boye på indre venstie 

• gode, og det. samme kan sies 
.i. Hommane på i. h. 
tok hand om spillet og

Pors-juniorene vant 2—1 
Fram i 1. runde av N.M. på

Larvik Morgenavis skriver blant' 
landsdelsseriet kampen'

Fotballforbundets
Nicken Johan- 

opplyser er hensikten med 
man vil se på aspiran- 

på juniorlands-

seier. Det 
et jevnt og godt lag med et 

kontant og sikkert forsvar. Løper
rekken var fiks og fremfor alt uhy
re rask. Vi-har nevnt Gunnerød i 
center, han spilte en meget god . 
kamp, men også vingene kom godt 
frem. Legcrnes på høyresiden og 
gode .«gamle» Skifjeld på venstre».

Nybrott: «Pors var klart det I 
beste laget gjennom hele kampen 
mot Fram i går. Pors løper-rekke 
spilte effektiv og hurtig fotball som 
resulterte i 6 scoringer. Frams spil
lere ble for trege og innsatsen mang-f 
let. Angrepet savnet brodd.

Pors’ winghalfs spilte bra, og opp
samlingene var gode. Løperrekken 
spilte hurtig og presist med mange 
fikse detaljer. De beste var evigunge 
Karl Skifjell og Rolf Gunnerød.» 

« * ♦

Østlands posten: «Pors spilte 
energisk og til sine tider god fotball, 

. selv om laget fikk brilliere mye på 
grunn av motstanderens treghet. Hele 
laget virket godt gjennomtrenet, og 
ga vertene en god leksjon m. h. t. 
fart, humør og innsats. Laget hadde 
flere lovende unge spillere, bl. a. 
høyrehalf Arnold Johansen som har 
spilt på juniorlandslaget. Senioren 
Karl Skifjeld viste at det går an å 
ta kampen opp mot de yngste og spil-» 
te sjanseskapende og godt.» ‘

A-kamp leverte
OddvdaKri3t7ansen“i Fram fikk 

I X f^/Av ^ernTlevett
*lcel r J i senter en god kamp. I avspark iGunnerud i sentei wi » .. .. „
Og hans fordeling av ballene bl mål, _o0 

Line medspillere, og hans gode
gjennombrudd som han :
Rotte mål var rent delikate å se

anent om
Fram-Pors:

«Det var rent vondt for en gam
mel Fram-patriot, i denne kamp å 
være vitne til hvordan Pors-spiller- 
ne vant duell etter duell, fordi de 
var langt sterkere og raskere.

Bortsett fra noen kortere perio
der i annen omgang var det Pors 
som dominerte spillet. Da Fram- 
forsvarct spilte uforståelig åpent, 
kom den raske løperrekken til 
Pors gjennom gang på gang sær
lig var ceqterforward «Sltubben» 
Gunnerød godt opplagt.

Pors vant en fortjent 
var

i en innsatspreget kamp
På det ellers jevne Pors-lag kan 

Fram i 1. runde av N.M. på Vestsi-1. vi ikke unnlate å fremheve den go
den igår etter en innsatspreget fore-(de senterback Svein Barth og Øi- 
stilling. 200 tilskuere overvar kam
pen.

Porserne åpnet meget nervøst og 
Fram slapp flere ganger fram til go
de posisjoner, men skyteferdigheten 
var skrall, og da Pors etter hvert 
fikk sveis på forsvarsspillet sitt, 
var det ikke mange skuddene Pors- 
keeperen hadde bryderi med. Per 
Heidal hadde et meget godt skudd i 
slutten av 1. omgang i Frams tverr
ligger.

Fram begynte også best i annen 
I omgang og behersket i store deler
midtbanespillet, men Pors-forsvaret

I kjempet innbidt og red stormen av.
II det 20. minutt lyktes det for Pors 
å ta ledelsen. Frams målmann halv- 
klarte bare et hardt frispark fra 
Øystein Wige og så var Arild Johan
nesen påpasselig framme og satte re- 
turballen i nettet. Etter dette over
tok Pors meget av spillet og 3 mi
nutter før slutt måtte Frams mål
mann slippe ballen påny etter et 
godt skudd av Aage Lund, og så sør
get Arild Johannessen igjen for at 
returballen havnet i nettet.

flott gjennomlegg
St" mkT?’ trostemål ved 
senter Falch ved et ^UCnV. 
Rolf Gtfnncrud avsluttet n - 

like for slutt. 
Dommer var Sverre 

Sandefjord, som hadde 
merkelige avgjørelser.

.c en ball, rundet keeperen, 
satte ballen lost i mal. Etter 

laget Karl Skifjeld ny. |
2, dette mål burde keeper tatt I 
nr 3 laget Gunnerud ved et flott | 
skudd som traff stangen og » 
mål og med 3-,0 gikk sPjllerne 
til pause. Pors gikk direkte f a 

til angrep pa FiaJ^ 
Per'Boye skjøt et hai elt 

skudd “som keeperen

" 2 °sl »

Arnold Johannesen, 
Pors, på prøvelaiids- 

laget
f.iF°tbfIlf0rbundet har tatt ut 
følgende prøvelandslag for juni-.

kamPen m°t Bergen krets- 
lag i Bergen 14. august: Kjell Ar 
nesen Sparta, Trond Wladstn 
Lillestrøm, Bjørn Larsen, Fra 
fln°ld J°hannesen, Pors, Hans

T FredrikstadKnut Ludahl, Fram, Bjørn Bor 
gen, Fredrikstad, Leif Haugen

ÅIS J?™ s"*

denLan^rlh1^31 Johnsen- Øslsi- 
Knå « Johnsen> Østsiden, Per 
Kr*a offersen, Fredrikstad.

Lttr hva ‘ 
neralsekretær 
sen i 
kampen at: 
tene med tanken 
kampen mot danskene i OsTo’<) 
september. 0 J*

kket Fram-lag 
måtte døyve stort nederlag 

Pors vant 6-1 uten å anstrenge seg i vesentlig grad
i nft. Tiiorstrand i seriekampen mot 1 ors 1 K‘ ’’ 

et ribbet lag Fram stilte opp Ludv. Dreng, Bj. Kristiansen og
• er på sykelisten. R. Tho . nat er sjelden å se et Fram-

«•i..... “ “ “ ” “ ” ” K"-

cobsen som var gode.
i Trass i den store seieren i går, I på. padej<arl 
leverte ikke Pors noen stor kamp, og 

iDet gled riktignok fint mange vm 
iraneer men tar man motstande- oni Ingn

I ren?i betraktning så ble det 1lett mln. hadde
spill for Pors. De\ "ehaMitertc Karl Skifjeld en meget god sjan- 
gar var at L men skuddet gikk over, sa el-

fra Moss-kampen, og i gm 
Ispflte alle mann i forsvaret m - 

*|get godt. Uten forkleinelse foi 

|oddbj.°Oddalter som i sin 
1 J ‘ . et backspill av

' En så god mann som 
Kristiansen



Heldig dansk
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Frigg,

De norske målscorerne var Leif Haugen (2)

Reser-

De to

Arnold Johannesen

Pora tapte

avslutningen — hvor blemen

a

i

seir i

6
6
G
4
2
2
1

dar 
Arne

13—4 
19—11 

r» A t- 4
10—8 
9—9

10—13 
5—14 
4—14

7 pts

»

turnering i Larvik 
Sandefjord vant 1-0 

«Vestfold* 
» lag utvil- 
stri med i

Ellers var vel Karsten Hansen | 
(høyre back) og en nymann på I 
indre venstre, Kolbjørnsen, de;
beste.

Dommeren Asbjørn Olsen fra 
Tistedalen hadde mange rare av
gjørelser.

Pors-juniorene til
Sandefjord lørdag

2. runde-kampen i juniorenes 
mellom Sandefjord BK og 

er framskutt til lørdag.
har endret litt på laget fra

. mot Fram. Det blir fra 
og høyre: Roger Falch,

Wi-
Svein Barth, 
Finn Dolva,

STILLINGEN ETTER 4.
RUNDE:

Greåker 
Moss 
Ørn 
Sparta
Snøgg
Pors

for økte når man skulle forsere 
de siste skanser i Sparta’s for
øvrig noe vaklende forsvar.

Sparta hadde enkelte ikke helt 
ufarlige sjanser i denne omgan
gen, men Halvorsen ryddet pent 
opp.

Pors-forsvaret, med Dagfinn 
Jensen i spissen, spilte en me
get god kamp etter at man lærte 
å tå hand om Asbjørn Hanssens 
lange utspill fram til Wang Sø
rensen som vanlig spilte i helt 
fremskutt posisjon. Wang Søren- pram 
sen ble helt nøytralisert av Jens- Herkules 
sen i kampens siste 80 min. — 
Winghalvenes 2. omgang var 
god.

Skifjeld er allerede nevnt, han 
loverte en meget god kamp som 
tilbaketrukken centerforward. - 
Forøvrig hadde Holtan og Øiv. 
Johansen mye bra. Fortsett med 
den samme -innsatsviljen som i 
2. omgang, Porsere, og det vil 
gi poeng i høstens resterende 
kamper!

Sparta er nok ikke hva det 
var, foryngelsen svikter nok noe. 
Asbjørn Hansen ble ikke satt pa 
de store prøver, men virket sik
ker ved de høve han var frampå.

, NM 
. Pors 
! Pors 
t kampen
- mål

Bjørn Hagen, Øystein Wige 
Kristiansen, 

Jørgensen,
Rolf Nilsen, Per Heidal, Arild 
Johansen og Age Lund.

Kjell Knudsen, Ivar Ol- 
Svein Age Jensen.

dommer er Henry

2—0, men med bedre avslutninger 
resultatet godt vært omvendt

To lange utspill fra landslags-| winghalves Johansen og Austad, 
» Asbjørn i Sparta-buret forårsa

ket 2 Sparta-mål i løpet av kam-Iden av? Farten minsket isteden- 
pens første 9 min. Ved det før-' 
ste målet, etter 5 min. spill, tok 
Odd Wang Sørensen imot ballen 
ved 20-meteren og passet straks 
presis til sin bror Bjørn på in
dre høyre som scoret fra koss 
hold uten sjanse for Halvorsen 
til å redde. Før dette målet kom 
hadde imidlertid Pors to gode 
sjanser til å ta ledelsen. Særlig 
Skifjelds gode skudd i tverrlig- 
geren fra 16—18 m utenfor As
bjørn Hansens rekkevidde, had
de fortjent en bedre skjebne. — 
Men da Sparta fikk sin 2. goal 
ved ytre venstre Talgø i det 9. 
minutt, kom Sparta til ro og 
viste mye pen fotball i 1. om
gang med sol og vind i ryggen.

Pors hadde noen sporadiske 
oppløp, men avslutningene ble 
det ikke noe greie på. — De få 
skudd som havnet i mål tok As
bjørn Hansen lett.

Ledelsen på 2-0 til Sparta ved 
pause var all-right.

Sparta hadde som nevnt over
taket i 1. omgang, men i 2. ble 
dette i ennå større grad Pors! 
Skifjeld i sin tilbaketrukne po
sisjon trakk opp det ene angrep 
etter det andre, godt støttet av

meget fornuftig og i løperrek- 
ken var ytreløperen Bjørn Bor
gen, Fredrikstad, og Aage Sø
rensen, Vålerengen, samt indre 
høyre Leif Haugen, Sarpsborg, 
de toneangivende.

Thorleif Nordbrøt, 
dømte godt.

juniorlandskampen
Pors-halfen Arnold Johannessen spilte meget fornuftig

Oslo (N.T.B.): Danmark seiret 4—3 (etter 2—1 ledelse ved 
pause) over Norge i juniorlandskampen (under nitten år) i 
fotball på Bislet igår. Kampen som gikk i flomlys hadde 
samlet mellom seks og sju tusen tilskuere. Den danske sei
ren må sies å være heldig. Vel var danskene stort sett bedre 
teknikere og hadde «ballfølelsen» i orden, men nordmennene 
var mere kontante og robuste og hadde det meste av bane
spillet i begge omganger. Av de fire danske scoringene kom 
ett ved straffespark og ett var indirekte norsk selvmål. 
Det norske laget som presset hele annen omgang, hadde 
sjansen til utlikning da dommeren blåste for straffespark 
fem minutter før slutt, men Hans Sperres skudd traff tverr- 
liggeren. De norske målscorerne var Leif Haugen (2) og 
Aage Sørensen.

På Danmarks lag var det først 
og fremst i. v. Egon Jensen, Es- 
bjerg, som var strategen. Han 
scoret to av målene og var med 
sitt skapende spill mannen bak 
de fleste angrepene. Y. v. Helge 
Jørgensen, Odense, og c.h. Gert 
Hansen, K.F.U.M., var sammen 
med keeper Jørgen Krog, K. F. 
U. M., lagets beste spillere.

På det norske laget var Bjørn 
Pedersen, Rapid, sikkerheten 
selv i mål, selv om et sleivete 
utspill skaffet Danmark 2—1- 
ledelse. Videre spilte høyre half 
Arnold Johannesen Pors,

ver er 
sen og 

Kampens 
Johnsen, Fram.

klubbene møtte hver

andre i en 
ifjor, der 
Sandefjord-bladet 
hevder at «hvalbyens 
somt vil få nok å 
kampen mot Pors til helgen.

Asbjørn Hansens utspark! 
tok knekken på Pors

kunne



Pors—Odd utsatt
men

I

i

rundt
og vant 3—0

God 1. omgang av
o

Odd protesterte mot utsettelse 
kretsstyret holdt på utsettelse

fra Urædd 
Grico.

se-

var R. Sundby,

ngs-Fotballkretsens cupfinale

pari. I går var det grått i grått 
over hele linjen kanskje med 
unntagelse av y. v. Øyvind Jo
hansen og evlgunge Skifjeld.

Dommer Sundby 
var god.

Pors leverte atter en dårlig 
hjemmekamp, etter at laget hadde 
spilt en god bortekamp. I går 
fikk ikke Pors noe til, det klikket 
stort på flere plasser og det var 
ikke innsats i laget. Det var fak
tisk bare et par mann som ville 
noe i går.

| Ørn overrasket stort, med hur
tig og kontant spill, og dertil var 
det mere plan i angrepet til Ørn 
i går. Det var faktisk farlig hver 
gang Ørn gikk til angrep, og det 
var mange ganger. Ørn møtte 
uten sin gode half Per Bjørnø, 
men reserven var ingen dårlig 
mann, så Ørnlaget var ikke svek
ket av den grunn.

Pors begynte best, men det var 
I ikke lenge før Ørn overtok spillet, 
| og de hadde mange farlige sjan-

Ørn sikret seg 2 viktige poeng 
i landsdelsseriekampen mot Pors 
på Vestsiden i går. I første om
gang spilte de unge bruntrøyene 
i stor stil med nydelig lukespill 
og raske skiftninger i angrepet. 
Winghalfene hadde et godt 
grep på midtbanespillet og med 
dertil et sikkert indreforsvar, lå 
Ørn i spill langt over hjemme
laget. De viste faktisk noe av 
den peneste fotball publikum på 
Vestsiden har sett i år. Sluttre
sultatet ble 3—0, etter 1—0 ved 
pause, og Pors må være mer 
enn fornøyd at sifrene ikke ble 
enda større. Med litt mer be
sluttsomhet i Øm-an grepet

kunne kampen endt med et 
kjempenederlag. Det var virke
lig klasseforskjell mellom de to 
lag på Vestsiden i går.

Vi noterte 1 kampens begyn
nelse farlige Ørn-sj anser og 
som for ens vedkommende holdt 
på å resultere 1 mål. I en kort 
periode viser Pors tenner, men 
det ender i Intet. Ørn overtar 
igjen og dominerer fullstendig 
resten av omgangen. Først i det 
35. minutt får Øm mål på hea
ding av i. h. Odd Nilsen etter 
corner. Etter spill og sjanser 
hadde det ikke vært ufortjent 
om Ørns ledelse ved pause had
de vært langt større.

Ny svak hjemmekamp av Pors
Ørn — 3-0 seier OK

Ungt Ørn-lag spilte Pors
De første 20 minu. etter pause 

har Pors et overtak, men klarer 
ikke å utnytte sjansene eller 
kopiere Ørns pene angrepsspill. 
Etter en ny scoring ved heading 
— denne gang av 1. v. — setter 
Ørn i gang en ny offensiv, men 
misbruker 1 stort monn farlige 
sjanser. 1 min. før slutt setter 
1. h. Odd Nilsen punktum med 
Øm-scoring nr. 3.

Det unge Ørn-laget har en lø- 
perrekke som viser både opp
finnsomhet og pent spill. Spe
sielt la man 1 går merke til den 
hurtige og gode ballfordeler c.f. 
Knut Stavang. Halfene var 
flinke til å mate løperrekken og 
v. h. Bjørn Koch var den domi
nerende spiller på midtbanen. 
Forsvaret var sikkert, og den 
indre skansen Torbjørn Hansen 
i mål viste keepersplll av klasse.

~—-ynget spilte langt under

Pors junior avdeli 
mester

Det ble en hard og livlig serie- 
kamp i junior-klassen på Urædds 
stadion igar mellom Urædd og Pors 
Urædderne måtte slå Pors med t0 
måls overvekt for å ta finaleretten 
fra «Vessia» og laget kjørte hardt i 
veg i første omgang og endel av an- i 
non. Laget hadde atskillige sjanser ! 
men selv et straffespark førte ikke 
til noe resultat da skuddet smalt i 
tverrliggeren. Pors tok ledelsen ved 
en scoring av Arnold Johansen 
mens Finn Abrahamsen utlikna på et 
30-40 meters frispark, som Pors-kec 
peren slapp mellom hendene på seg. 
Øivind Barth la seinere på til 2_ 1 j
for Pors på straffespark, mens Ar
nold Johansen scoret et nytt Pors- 
mal i siste omgang. Sluttresultatet 
ble dermed 3—1 til Pors.

På begge lag var det mange loven
de emner, og alle guttene skal ha 
honnør for stor innsats. De som stakk 
seg mest ut var uten tvil Arnold Jo
hansen og Roger Falk hos Pors og 
Urædds senterback Finn Abraham
sen og Jan Horst.

i første omgang, men hellet 
fulgte Pors for pause, og dertil 
var ørnane dårlige foran mål. 
Pors hadde også flere gode sjan
ser, men det var ikke noe plan 
i angrepet, løperne skulle helt inn 
i mål før det ble skudd, og da var 
det alltid et Ørn-ben i veien.

Ørn ledet helt fortjent 1—0 i 1. 
omgang, etter corner fra venstre 
som indre høyre O. Nilsen headet 
i nettet 10 min. før pause.

Pors overtak spillet i annen 
omgang og spilte seg til flere far
lige sjanser. Et par skudd smalt 
i stolpen, men mål ble det ikke, 
og da Ørn øket til 2—0 ved indre 
venstre, Odvar Johansen, var sla
get tapt for Pors. Like før slutt 
fikk Ørn sitt tredje mål, etter 
sommel i forsvaret.

Ørns lag bestod av hurtige spil

lere, og dertil besatt av vilje til 
å vinne kampen. Seiren var fullt 
fortjent, men var vel i største la
get. Best hos Ørn var v. half Bj. 
Cock som uten tvil var banens 
beste spiller. Samme Cock ryddet 
godt opp i forsvaret under Pors' 
press i begynnelsen av annen om
gang. Centerback Bj. Grudem og 
Th. Hansen i mål var også meget 
gode. Best i løperrekken var sen- 
terløperen K. Stavang som var en 
farlig trussel mot Pors’ mål.

Hos Pors i går leverte Dagf. 
Jensen en god’ kamp i forsvaret, 
og tildels Arnold Johannesen, de 
andre var langt under pari. I lø
perrekken var Karl Skifjeld den 
beste, uten å komme opp til sitt 
vanlige nivå.

God dommer
Urædd.

Fotballkretsens styre inn-|- 
vilget i går en søknad fra 
Pors om å få utsatt finalen i 
jubileumseupen som skulle 
vært spilt torsdag.

Grunnen til at Pors søkte 
pm utsettelse var at klubben 
har et par spillere sykeméldt

i og noen på ferie.
Odd protesterte mot utset

telsen, men kretsen oppret-r 
holdt utsettelsen og sendte 
telegrafisk underretning til 
Odd om det. Ny kamp er ikke 
beYammet.
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rsog Herkules delte poe
Ul

F

da Pors burde ha1-1 vunnet

.. a..

sjanse i denne omgang

X

Ørn 
Fram 
Pors 
Herkules

De 600—800 tilskuere som innfant seg til lokalclcrbyet i L- 
serien på Vestsiden lørdag ble ikke vitne til noen god kamp. 
Pors hadde fortjent en solid seir på sitt store overtak i 2. om
gang, men skuddene var for få og for dårlig innsiktet til å gi 
tellende resultater.

7
6 

.16
6 
6 
4 
3 
2

var
på

1.3— 6 
20—15
12— 8
13— 10 
8— 6 
7—15

11—14 
5—15

sen i løperrekken var R. Isaksen 
best, og han var farlig de gan
gene han kom på skuddhold.

Hos Pors var h. back, Oddbj. 
Oddaker bestemann, tett fulgt av 
Arnold Johannesen. Dagf. Jensen 
leverte også en god kamp uten 

Pors beste lå komme opp mot sitt beste. I 
var Karl Skifjeldl

Holtan som fra sidelinjen legger 
ballen inn mot mål. Mens keeper 
og en av backene står og ser på 
hverandre, daler ballen ned like, 
utenfor stolpen. Pors hadde vel 
mest av spillet og burde vel hatt 
en knapp seier, men etter som

på Vestsiden lørdag,

Herkules ledet 1—0 ved pau
se, etter scoring av Reinert Isak
sen. Sommel i Pors-forsvaret. 
Samme Isaksen hadde et flott 
skudd fra 20 meter som strøk 
like utenfor stolpen. Pors hadde 
på slutten av første- omgang en 
god sjanse ved Skifjeld, men han I kampen skred fram var vel uav- 
fikk ikke ordentlig smell på bal- gjort mest rettferdig. Best hos 
len, likeledes hadde Holtan en Herkules. var indre venstre Arthj 
god sjanse på mål, men hans lø-1 Nielsen, som spilte godt både i 
se skudd gikk utenfor. I angrep og forsvar, backene B.

I annen omgang spilte Pors I H. Pedersen og Haugen var og- 
langt bedre enn i første, men det så gode, ved siden av Arth. Niel- 
ble bare ett mål ved Øiv. Johan-1 ; 
nessens flotte heading etter cor
ner fra høyre. Pors spilte seg 
flere ganger helt inn til 16 m. 
men der ble de som oftest ødelagt 
ved dårlige og meningsløse skudd 
som gang på gang trillet inn til 
keeper eller tenfor. 1----- - -

hadde | løperrekken

Pors oppet seg i de første mi
nutter, deretter hadde Herkules 
taket en liten stund uten at noen 
av lagene hadde reelle sjanser. 
Siden jevnet det hele seg ut. 
Pors hadde nok mere plan i det 
de foretok seg, men Herkules 
kjempet og ga ikke Porserne ro. 
Omgangens eneste mål kom et
ter ca. ’/2 times spill ved senter- 
forward Reinert Isaksen som 
nettet på et overlegg fra venstre. 
Halvorsen i buret hadde ingen 
sjanser på skuddet, men en mer 
resolutt opptreden av det øvrige 
forsvar kunne nok hindret sco
ringen.

av en opplagt Arthur Nielsen var 
som nevnt ikke helt ufarlige, 
men også her klikket det totalt 
i avslutningen.

Alt i alt hadde Pors fortjent 
en klar seir etter spillet, men når 
avslutningene ikke er bedre, nyt
ter det lite å ha overtak i spillet.

Hos Pors likte vi i det indre 
forsvar Halvorsen og Oddaker 
best dennegang. Oddaker har 
spilt seg opp til å bli en meget 
god back. Arnold Johansen var 
klart den beste av halfene og i 
rekken gir vi prisen til alltid ar
beidsomme Skifjeld.

Hos Herkules var keeper Niel
sen mer heldig enn god. Strau
me ryddet godt opp på senter- 
backplassen. Bestemann 
imidlertid Arthur Nielsen 
indre venstre.

All right dommer: Peder Aas 
GunderSrud, Brevik.

♦

Stillingen etter 5. runde er: 
Greåker 

var Moss

Pors hadde nok minst like go
de sjanser til scoring, bl. a. var 
Skifjeld nære på et par ganger 
uten å lykkes i det avgjørende 
øyeblikk.

I annen omgang begynte Pors 
svært godt og med Skifjeld som 
senterforward og hadde særlig 
de første 10 min. totalt taket på 
det hele. Før utlikningen kom, 
etter 6 min. på headding ved Øi
vind Johansen etter corner, had
de samme mann et skudd i un
derkant av tverrliggeren uten
for Herkules-keeperens rekke
vidde.

Resten av omgangen hadde og
så Porserne et godt overtak med 
spredte, ikke alltid helt ufarlige 
Herkulesangrep i blant. Boye 
hadde et par gode skudd (dog 
altfor høyde), men forøvrig var 
det smått bevendt med gode av
slutninger. Samme mann 
desuten nære på helt inne på Sparta 
5-meteren en gang, men fikk ik- Snøgg 
ke snert i skuddet og keeper 
og Haugen ryddet opp i felles
skap.

Herkules’ angrep trukket opp

Pors og Herkules.på bann 
Poengdeling 1—1 s svak affære på Vestsiden

Landsdels-seriekampen Pors— 
Herkules på Vestsiden lørdag ble 
en dårlig forestilling fra begge 
lag. Det var sørgelig å se en 
så matt kamp, ja, første omgang 
var rent ille, og begge lag var 
like dårlige. -

I Pors kom først i gang ved 
hjelp av sol og vind i ryggen og 
de hadde et par gode sjanser som 
burde gitt mål, men løperne 
klarte ikke å avslutte ett eneste 
angrep med et skikkelig skudd. 
Herkules hadde ikke så mange 
sjanser som Pors, men de var 
til gjengjeld langt farligere, der
til var Herkules spillere langt 
hurtigere på ballen. Feilen ved 
Herkules-løperne var at de hel
ler ikke fikk ballen innenfor 
stengene. Det er sjelden å se så 
få og dårlige skudd som det ble 
levert lørdag.

I
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Oddguttene vant fortjent 1-0 og pirket ballen fra Porskeepe- 
over PorsII i omkampen om 
kretsmesterskapet på Sund- 
jordbanen igår. Oddlaget be
gynte kampen forsiktig og 
Porserne skaffet seg flere go
de scoringssjangser i kampens 
første del, men løperne var alt 
for glade i ballen og nølte 
med skuddene.
Mot slutten av første omgang 

frisknet Oddlaget til og i 2. om
gang presset laget hardt for å 
ta ledelsen. Det lykkedes dem 
også midt i omgangen da senter- 
løperen var påpasselig framme |

ren og i nettet. Porsguttene gjor
de nogen iherdige forsøk på å 
utligne mot slutten, men Oddfor- 
svaret arbeidet sikkert og med 
1-0 til Odd gikk kampen ut.

Det seirende Oddlag var jevnt 
besatt med senterbacken som 
den beste.

På Forslaget var det også sen
terbacken Widar Kristiansen 
som gjorde seg mest bemerket. ’

Dommeren Rolf Hansen, Gra
ne, hadde endel avgjørelser 
som ikke falt publikums smak.
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avdeling i serien,
100 mål. Laget skal møte Odd
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i år vært helt suveren i sin
.. M... . Guttene har scoret overPors-finalistene. Bakerste rekke fra venstre: Leif Karlsen, Svein 

Widar Kristiansen, Sigurd Moen og Arild Olsen. Foran:
Knudsen, Bjørn Hagen og L

iW

1

med 13 seire og en uav-
” “ i finalen. Her

Åge Jensen, Rolf Nilsen, 
.: Finn H. Grotnes, Ragnar Knudsen, Kjell 

Hans M. Rea Ifsen.
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Halvors en fanger en høy ball i feltet.
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Svakt på Vestsiden
Herkules delte poeng 1-1
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1 'resultatet nødvendigvis 
bli annulasjon og innkastet tatt 
om igjen. Ved Odds mål nr. 2 slo 
Finn Johansen contra på en ball 
,fra ca. 30 m. — det var vel ment

om innlegg, men Arne Halvor-

>a-
pbx aa

I i
I
i
: Hi

V-,.• w

mer gjennombruddskraft kunne pauseledelsen fort vært større enn 2—0. 
trengte bare 8 min. i 2. omgang (12.—20. min) på å snu 0—2 til 3—2.
deligvis fått en kraftig roffel i pausen, og i den første halvtimen ble kampbildet det full
stendig omvendte av 1. omgangs. Porscrne kom til hektene igjen i omgangens siste del, og 

i banespill ikke så markant som Odds i første.
Helland så sterk form forbedring 
at laget ville tjene stort på en 
omplasering av forsvaret med 
ham som centerback. Vi plusser 
også for Finn Johansen, som vel 
var den jevneste banespilleren. 
Ragnar Larsen viste faktisk at 
han e r i form, hvis han bare kan 
spilles fram i åpne luker.

Dommeren Asbjørn Tollefsen 
stod lenge til bra attest, men falt 
etter hvert mye av og hadde fle
re mer enn tvilsomme avgjørcl-; 
ser. Kjell Johannesens forseelse' 
— som førte til straffesparket —, 
var således hoyst uforsetlig og 
skulle ikke vært straffet. Derimot 
kunne Hellands hindring av Ski-- 

i langt- 
større grad berettiget til en slik _ 
dom. — Kampen hadde samlet et 
par tusen tilskuere.

Arne Halvorsen ikke hadde noen 
som helst sjanse på Porserne 
kjørte hardt på for å utligne, 
men det så ikke ut som det vil
le lykkes dem. 6 minutter ut i 
2. omgang headet endelig Øi
vind Johannessen I mål fra cor- 
ner og etter dette var det fmc- 
tisk Pors som førte an.

Pors spilte til enkelte tider 
ganske pent, men avslutningene 
var skrale. Det var først og 
fremst det indre forsvar som 
bar byrdene denne gangen.

På Herkuleslaget var igjen 
Arthur Nielsen den beste.

P. Aas Gundersrud. Brevik, 
var dommer. X.

■ X
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I alt i alt var nok lagets underlegenhet
1 Det kan naturligvis diskuteres 

■ om Odds seier var fortjent. Vi 
, syns nok den var det, særlig på 
grunn av de mange åpne sjanser 
de fikk i stand foran Pors-målet 
og som ikke resulterte i scorin
ger. Men som helhet var vel affæ
ren såpass jevn at vi gjerne 
skulle sett avgjørelsen på ekstra
omganger, og vi satt også og 
undte Pors 3—3 på det straffe
sparket Dagfin Jensen feilet 10 
min. før slutt. Kihles redning var 
forøvrig av godt merke. Lagene 
fikk en meget billig scoring hver 
— ja, de var i den grad av gratis- 
karakter at vi helst skulle unn
vært begge. Det gjaldt porseriies 
første og Odds andre mål. Midt 
i omgangen markerte linjedom
meren tydelig innkast for Odd, 
og Odds forsvarsspillere trakk 
naturlig nok opp. Imidlertid tok 
en porser innkastet, og Lindstad 
(som var den eneste som i øye
blikket holdt hodet klart og var 
rutinert nok til å vite at det skal 
spilles til fløyten går!) fikk gå 
nærmest uhindret inn og score.

I Scoringen vakte endel røre. Lin- 
. jedommeren markerte feilen ved 
I å bli stående, og hadde domme- 
. ren vært observant nok og løpt

* 5
>*.. .. : .•' A

\-'X- ■

■ De 6—800 tilskuerne som 
! hadde møtt frem på Pors Sta

dion lørdag for å se Pors og
I Herkules kjempe om poengene 
i i L-serieoppgjøret ble sørgelig 

skuffet. I et svakt oppgjør 
delte Grenlands to L.-serlelag 
poengene etter uavgjort resul-

I tat 1—1. Ved pause var stil
lingen 1—0 til Herkules.
Resultatet kan sies rettferdig 

men om Pors hadde sikret seg 
en knapp ledelse på sin bedre 
annen-omgang hadde Ikke væ/t 
noe å sl på Herkules hadde også 
sin bedre periode, men på beg
ge parter var det svært få og 
dårlige skudd som ble avfyrt 
mot burene.

Etter en halv times spill kom 
omgangens eneste mål. Det var 
Herkules-centeren Reinart Isak
sen som fra venstre brente av 
et fin-flnt skudd som keeper

Bl i
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„rar“ juhileumsfmfe
Pors dominerte I. omgang fullstendig og ledet fortjent 2—0

I armen snudde Odd shrene 5 — 2 på 8 min
Det ble en ganske merkelig jubileumsfinale på Urædds Stadion lørdag. Først og fremst 

av 2 grunner: 1. At Odd gjennom hele 1. omgang spilte så forbausende dorskt og tregt og 
interesseløst at selv et middels 1. divisjonslag ingen særlige vanskeligheter ville hatt med • 
de hvite da — mens Pors satset på fart og innsats og ærlige forsøk på riktig spill. Det var 
nok til å dominere omgangen omtrent fullstendig, og hvis angriperne hadde hatt en smule

Samt: 2. At Odd j 
De hvite hadde ty-

1 . •• 
t ■ ■

X - . ■.

■ ■
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sen var for nonchalant og slapp 
ballen bak seg øg inn. Trist, for 
han hadde både inntil da og se
nere spilt meget patent. Øyvind 
Johansens gode skudd — som ga 
Pors-mål nr. 2 — var Kihlc pla- 
sert på, men ballen touchct Sncl- 
tvedt og endte i motsatt hjørne. 
Odds første og siste mål ble beg
ge pent besørget av Ragnar Lar
sen — men umiddelbart for mål 
nr. 3 var Per Jacobsen (som ved 
sitt gjennombrudd hadde en ve
sentlig andel i scoringen) off si
de!

Kampen bød altså på hoyst 
ujevnt spill fra begge lag, og hel- 
hetsattesten kan ikke bli god for 
noen av dem. Pors hadde mye fjeld umiddelbart forut 
godt i 1. omgang, selv om avslut
ningene unektelig var tynne mot 
Odds for dagen ganske sterkt re
duserte forsvar. Og da Odd etter 
pause kjørte opp med større far/ 
og besluttsomhet, ble porsern/ 
merkelig lett kjørt i senk. Særli/ 
forsvant winghalfene nesten hc 
av bildet. Lagets beste var kc/ 
per Halvorsen, som bare begr 
en ene»ste feil hele kampen igjH 
nom, samt Stenkvist, som lev' 
te en finfin 1. omgang. EH'j 
plusser vi for Skifjeld samt Li| 

bort og konferert med ham, ville stad, som fremdeles fullt ut f 
måttet svarer en plass på 1. laget. Gl 

viste som nevnt positive glinxl 
2. omgang, men bedrøvelsen -I 
pause trekker jo svært ned. Ki* 
var atter en gang lagets mrl 
pålitelige spiller, og ellers vi.tl
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Pors-keeperen Arne 
Foto Haraldsen.
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Men burde hatt begge poenga mot Snøgg

11
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Pors var nære på å få begge poengene i går mot Snøgg.

i

I

Karl Ski-

*
'1

I

.! i gan

Pors ledet 1-0 til 3 min. før slutt
I 
i
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Henry Johnsen, 
Arci.

I. en forkamp vant Pora tt

Stillingen 
Moss 
Greåker 
Sparta 
Snøgg 
Ørn 
Pors
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Herkules 
Fram

25—15
13— 8
14— 10 
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10— 8 
12—15 
•7—15
7—20
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fjeld en meget god kamp og han 
var uten tvil banens beste spil
ler i går. I forsvaret leverte høy
re back Oddbj. Oddaker en me
get god kamp, og var nok beste < 
mann i forsvaret. Centerback 
Dagf. Jensen og venstre back , 
Stenkvist var også gode, mens 
halfbackene ikke var så gode som 
de pleier. Arnold Johannesen slet 
iherdig hele kampen og hans ho
despill er av meget høy klasse.

Hos* Snøgg leverte centerback 
Ragnar Tveiten en meget god . 
kamp og han ryddet godt opp un
der Pors’ harde press. Begge bac
kene H. Lien og D. Øymo slet 
iherdig hele kampen. Av halfene 
var vel Juliussen den beste. I lo- 
porrekken var høyretvingen 
Thunberg hurtig, og meget god. 
Ødegård har vi sett bedre før ‘ 
men han er alltid farlig med alne 
skudd.

• Dommer var 
Fram.

skudd i siste omgang som var 
nær ved å gi tellende resulta
ter. Alt i alt hadde Pors betyde
lig flere sjanser og skudd.

Snøggs bestemann var senter- 
backen Tveiten. Knatterud i bu
ret reddet pent ved flere høve, 
men det lot til at han hadde- 
vansker med enkelte høye bal
ler i siste omgang. Odd Julius
sen var den mest energiske av- 
halfene. Løperrekken skuffet 
atskillig. Nyervervelsen Trond- 
sen fra Trondheim var ikke no
en styrke for laget dennegang. 
Ove Ødegaard viste en del prø
ver på sine dribleferdigheter, 
men han overdrev ved mangt 
et høve og det sinket framdrif
ten.

Henry Johnsen, Fram, hadde 
ingen vanskelig oppgave, men 
det lot til at enkelte av hans 
avgjørelser ikke falt i god jord.

Corner.

Landsdelsseriekampen på Vestsiden igår var godt be
søkt. Etter en tam 1. omgang, hvor lagene så å si bare had
de et skudd på mål hver, frisket Pors stort til etter pausen. 
Klubben hadde da 3—4 skudd i liggeren, 2 gode headdinger, 

~ som Knatterud i Snøgg-buret hadde store vansker med. I 
det ene tilfelle kan han takke medspilleren Juliussen for at 
det ikke ble mål. Det var Leif Lindstad som scoret for 
Pors etter at Karl Skifjeld hadde skutt brennhardt i liggc- 
ren først. Stillingen var uforandret til 3 minutter før slutt. 
Dagfinn Jensen nådde ikke å stoppe et overlegg fra venstre
siden. Arne Halvorsen i Pors-buret nølet for lenge med å 
gå ut i feltet og Snøgg-senteren Røtvold lot ikke den sjansen 
gå fra seg. Etter Pors’ sterke periode i første halvdel av 
annen omgang burde laget hatt begge poenga dennegangen. 
Snøgg hadde man uten tvil ventet seg mere av.

Pors-forsvaret hadde ingen 
vanskelig kamp dennegang, og 
de holdt stillingen helt til like 
før slutt. Dagfinn Jensen og 
Arne Stenkvist var best i det 
indre forsvar. Arne Halvorsen 
reddet pent ved 2—3 høve. 
Blant annet var utboksingen i 
1. omgang av Ove Ødegårds 
harde frispark fra 16 meteren 
god. Ove Austad pådro seg en 
del unødige frispark dennegang. 
Arnold Johannessen var ikke 
helt på «høyden» igår. Av lø
perne var Karl Skifjeld den 
beste. Han skjøt hardt når sjan
sen var der. De øvrige hadde 
enkelte blaff. Øivind Johansen 
hadde flere gode headinger og

etter 6. runde er:
8 pts.
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Heldig poeng til Snøgg i går 
iPors ©g nærmest seiren —1-1 

r ' *
-I Pors var nære på å få begge poengene i går mot Snøgg.
2! Pors ledet 1—0 til det gjensto bare 4 minutter av kampen, men 

nok en gang klarte ikke forsvaret å holde målet rent. I går
. [ hadde Pors fortjent en klar seier, men løperrekken klarte ikke
• I å omsette i mai de mange gode sjanser som de hadde i annen
* omgang.

Pors kom best i gang, og allerede i de første minuttene 
| hadde Per Boye en meget god sjanse på mål, men hans gode 

•■ skudd tok Knatterud fint. Snøgg kom etter hvert i gang, men 
! spillet var for oppjaget til at det ble noen ro over angrepene, 
: og skudd hadde Snogg praktisk talt ikke på mål. På den annen 

. i side hadde heller ikke Pors noen skikkelige skudd. Første om-
• gang ble målløs, og spillet var jamt fordelt, så 0—0 ved pause
* var vel rettferdig.

I annen omgang salte Pors 
g cn voldsom offensiv mot 

Snøggs mål, og de hadde man
ge gode sjanser, men i det 12. 
min. lyktes det for Lindstad å 

; score. Pors fortsatte med sine 
' angrep, og løperne var både uhel- 
, dige og dårlige til å skyte. Mu- 
i lighetene var store til både 3 og 
; 4 mål og 3—4 baller smalt i 
I tverrliggeren og en gang bom- 
rnet to av Pors-løperne foran 

: åpent mål, men hellet var med 
Snogg.forsvaret i denne 'kampen.

I På et av sine oppløp like før slutt 
fikk senterløperen Røtvold kavet 
til seg ballen og skjøt i mål.

Som sagt hadde Pors fortjent 
“®l*r 1 denne kampen, et-

‘ ’ 3 annen omgang, 
laget meget godt ,i 
og guttene gikk inn’ for

var

en Idar i 
ter sin gode 
spilte i 
banen, i 
å vinne, men avslutninaenp i altfor dårlige. *ene

| På Pors’ lag spUte

Da 
ute på
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lot det til at han ve 
lite observant i den 
hektiske halvtimen av

kunne
Asbjør funnsmaskinerid'

1 er det vi i W
ikke kampen helt og, sterkt går inn I.

ging og styrkiigJ
styret.

Etter
“renger vi
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istedot corner 
med r 

seinere 
inne 
dikterte' 

ga in- 
rninut-

endol 
forsvar

v r -/Wj.i mellom j ben med det andre målet 
bød på svært I blir ikke lett å glemme. — 

| Vingback Oddakei’ og Sten- 
kvist åpnet bra, men så klik
ket det i den siste delen av 
kampen. Av løperne var 
Karl Skifjeld den mest ener
giske. De øvrige hadde noen 
lyse øyeblikk, men helhets
inntrykket ble dratt svært 
ned av den beskjedne innsat
sen i siste omgang.

Odd-laget imponerte ikke. 
Riktignok saknet laget ba
cken Bøe og senterbacken 
Even Hansen, og det var ty
delig at forsvaret hadde sto
re vansker med å holde de 
raske Porserne på avstand i 
tørstet omgang. Etter den 
første scoringen så det ut som 
Odd våknet til dåd for alvor 
og det lot til at alle mann 
gikk inn for å sikre seg tro- 
feet. Ewald Kihle var både 
heldig og god i denne kam
pen. Vinghalfene var ener
giske, men oppleggene er 
fortsatt Kjell Johannessens 
svake side. Ragnar Larsen 
viste gode takter i annen 
omgang, * men før pausen

-

' La.

•*» V •' »

Arne Halvorsen, Pors litikk 
t mulig, 

oppgaver

■ ■■'■i

» » -f9

■ • • g P •

S/o Pors 3—2 eller al Pors hadde ledet 2—0 til 10 
minutter ut i 2. omgang Hektisk kamp i 

den siste halvtime
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Finalen i Grenland fotballkrets jubileitmscup 
Odd og Pors på Urædds stadion løraag 1 
ujevn innsats fra klubbenes s de. I første omgang ki 
Pors start over og det lot til at «hv Skjortene» hadde' 
svært vanskelig for å få noe t'i. Pors 2—0 ledelse ved 
pausen var helt i orden, og hadde løperne vist større 
skuddstyrke kunne resultatet lett ha vært ennå større 
Det ble riktignok skutt endel men det var nærmest ba
re «pekere» som Ewald Kihle i Odd-buret ikke hadde 
noen vansker med. Pors lå også over i begynne sen av 
annen omgang, men så kom det tre Odd-mål i løpet av 
10 minutters tid og dermed lot det t‘.I at Porserne «falt 
av lasset». Det ble alt for mye meling cg upresse baller 
Mot slutten av kampen ble Pors t'.lde’t straffespark, 
men dette satte Dagfinn Jensen så å si rett på Kihle, 
som 
burde vært tatt om igjen 
i skuddøyeblikkct.
leumspokal. Denne vil bli overrakt 
t nget 
en svært hekt sk

Porserne åpnet kampen 
friskt med stor fart og alle 
mann var med . spillet. Klub 
ben hadde også endel sjan
ser, men skuddene var ikke 
godt nok innsiktet. Etter om 
lag et kvarters spill oppsto 
det en misforståelse under 
et innkast på vestre langside 
Odderne og * linjemannen 
mente øyensynlig at det var 
Odds innkast, men domme
ren som var godt plasert 
lievde-t- -at ballen sneiet en 
Odd-spiller før den gikk ut. 
En Pors-spiller tok innkastet 
som gikk til Leif Lindstad, 
og han spurtet i vei mot 
Odd-buret og fyrte av. Kihle 
halvklarte det første skud
det, men returballen hadde 
han ingen sjanser på. Selv 
om Odderne mente å være 
i god tro, så var det ingen 
grunn til å stoppe opp, all 
den tid dodmmeren lot spil
let fortsette. Langt ut i om
gangen la Pors på til 2—0. 
Øivind Johansen fyret av et 
langskudd som Kihle var' 
plasert på, men underveis 
skrenset ballen en Odd-for- 
svarer, og dermed var Kihle 

av spill. Odd hadde 
omgang ytterst lit?

; var 
avventende, 

langskudd 
teste sjan- 1

mye 
ble Pors 

dette satte Dagfinn Jensen så å si rett 
fikk slått det harde skuddet ut t i siden. Skuddet

da Kihle ikke sto helt stille 
Odd sikret seg Fotballkretsens jub’.-

klubben på Fotbail- 
desember. De om lag 1203 tilskuere ble vitne til 

siste omgang.
at flere av Porserne var 
svært slitne etter det harde 
tempo i den første del av 
kampen. Arnold Johannessen 
var avgjort Pors bestemann 
denne gang. Dagfinn Jensen 
slet tappert, men han fikk 
for liten assistanse da det 
røynet på for alvor. Arne 
Halvorsen i buret hadde fle
re gode redninger, men tab-

satt ut 
i denne 
å fare med, da spillerne 
altfor seine og 
Dagfinn Nilsensi
var så å si den eneste sjBI 
sen de hadde og denne bal
len fistet Arne Halvorsen til 
corner.

I begynnelsen av annen 
omgang hadde Leif Lindstad 
et < °g brenhardt skudd • 
mot Odd-buret, som Kihle 
baie med nød og nepne fikk 
feddet ved å slå b^n 

unaer « Cdd-angj-ep id° f 

S£'» “'"<<• i 
lagets annen scoring ’ 
særs lettkjøpt. Finn Johan- 
nessen sendte en høy ball /B 
mot Pors-buret fra langt / 
hold. Arne Halvorsen feil-I^B 
regnet ballen og den havnet 
i nettet. Etter dette raknet 
det merkbart i Pors-laget. 
Ragnar Larsen ' sikret Odd 
seiren ved en ny scoring. — 
Seinere hadde Odd flere 
sjanser, mens Pors bare fikk 
til noen spredte angrep. Un- 
der ett av disse sto ytre høy- 
re Legernes i Offside-posi- 
sjon inne i straffefeltet, men^^B 
så fikk man ballen via oiH^H 
Odderog løp mot målet. Forl^B 
oss så det ut til at han bl<dM 
trykket i ryggen, men dom- 
meren ga istedet corner et- 
ter konferanse mod Hnjc-.^B 
marinen. Noe seinere hle« 
Karl Skifjeld -tatt. mn<- 
feltet» l)<>inincr<‘H 
struffer.park.men

resultat. Do . . nv ™tV!a.-.k Odd ond.d uvfl r.pillere i forvar og I
t holde Klldinuen I

Pors spilte meget
()g med s• oi gampen og
55 minuttene av . uta.|
da var Odd-lagc • ledelse 
for. Med en sa 3011“ a 
hadde de JÅ Ril Vest-at SØlvei sRune . mlin,.l.lU11 H 
siden. Odd før:1te •■..■or«flisa» eltei den ( (il
ingen °g■ sc,’" cl ndn
at Pors- ^^^dn- løP--»- 
tet strien- dcMunv;;
e'eBCve Det sft Ul'
oppgave-

ikke lengé F 
?r Bergsverfij
ående arbeiderS 
ir gått over til V 1 
år på Venstres ) f 
?tte valget. De | 
ett av de mange I 
.entale inngrep _h> 
estyringa og går ' 
t parti der de stål 
arti-dirigering. L

Mange resonnji 
som så at politi 
blitt så innfløkt! 
skei i g at politi 
får stelle med ,e 
problemene. En 
politikerne er 
essert i å gjøre u 

så vaniBd
En

■ er å f°-I 
fikk han lite til. De rp\[ "enhver tid .^1 
har vi sett bedre tidli kunne kontrollil 

Dommeren
lefsen, Skiens BK,

I
I ■

••



Pors og Greåker delte poeng
/5

om-

*

mens
det

I

De første 20 min. av kampen i forhold til banespillet. 1. 
var ganske jevn med de farlig
ste målsjanser til Greåker. — 
Blant annet var i. h. Engseth i 
god posisjon et par ganger, men 
et Pors-ben var stadig i vegen. 
Arne Halvorsen i mål reddet og
så pent flere ganger. Greåker 
overtok etter hvert mer av spil
let, men avslutningene sto ikke

Pors måtte spille med reserve for Karl Skifjeld i landsdels- vingen 
serie-kampen på Greåker igår. Klubben kan være fornøyd 
med det ene poeng på denne Østfold-kampen. Greåker som 
saknet Engsmyhr og Willy Karlsen, hadde godt 
men det klikket på avslutningen, 
gjenstod et kvarter av kampen.

Fredrikstad-røst om kampen.
Etter kampen blir det meldt 

til vårt blad fra en Østfold-røst 
at det uavgjorte resultat i lands- 
dels-serie-kampen Greåker— 
Pors var i orden. Greåker had
de det meste av spillet og de far
ligste sjansene i første omgang, 
men de ga intet resultat mot det 
gode Pors-forsvaret.

Kampen ble ført i et hurtig 
tempo. Pors spilte med lange 
framlegg, mens Greåker puslet 
for mye.

På Pors-laget var målman
nen Arne Halvorsen fremraken- 
de. Senterbacken Dagfinn Jen-

I 

sen var lagets og banens desi
dert beste spiller. Det var bare 
to ganger gjennom hele kampen 
at det lyktes for Greåkers an
gripere å slippe fra ham. Den 
ene gangen ble det mål, 
Arne Halvorsen reddet i 
annet tilfelle.

gang gikk ut med 0—0.
Greåker beholdt overtaket i 

2. omgang, avbrutt av noen en
kelte Pors-angrep. Avslutningen 
var det også dårlig med for Pors’ 
vedkommende. Imidlertid var 
det Pors som tok ledelsen i 6 
min. ut i omgangen. Øivind Jo
hansen forserte seg fram på

og hans skudd gikk i 
motsatt stolpe. Ballen traff en 
liggende Greåker-back på stre
ken, men Odd Legernes var 
frampå og ekspederte ballen 
over målstreken. Greåker pres
set på for utlikning og det lyk
tes etter ’/2 times spill ved Bjørn 
Spydcvold som spilte framskutt 
etter Pors’ mål. Greåker hadde 
etter dette flere gode sjanser til 
å score det avgjørende mål, men 
lykken sto dem ikke bi. Straks 
før slutt var 2 Greåker-spillere 
i klar posisjon på 6—7 meter, 
men Pors’ gode høyre back 
Oddaker får tåen på ballen i 
siste øyeblikk. Arne Halvorsen 
hadde i denne omgangen man
ge fin-fine redninger.

Pors scoret først men Greåker utliknet 
minutter før slutt

Arne Halvorsen i Pors-buret 
gjorde praktisk talt ingen feil. 
Backtrioen var god, med Odd
aker og Dagfinn Jensen noe for
an. Av løperne var det ingen 
som stakk seg fram.

Greåkers beste var halfen Ivar 
Andersen, Bjørn Spydevold og 
indre høyre Engseth.

---- a-----

banespill,
Pors ledet 1—0 til det
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Arne Halvorsen i Pors-buret 
gjorde praktisk talt ingen feil. 
Backtrioen var god, med Odd- 
aker og Dagfinn Jensen noe for
an. Av løperne var det ingen 
som stakk seg fram.

Greåkers beste var halfen Ivar 
Andersen, Bjørn Spydevold og 
indre høyre Engseth.

---- a - - -

gang gikk ut med 0—0.
Greåker beholdt overtaket 

2. omgang, avbrutt av noen en
kelte Pors-angrep. Avslutningen 
var det også dårlig med for Pors’ 
vedkommende. Imidlertid var 
det Pors som tok ledelsen i 6 
min. ut i omgangen. Øivind Jo
hansen forserte seg fram på

| De første 20 min. av kampen i forhold til banespillet. 1. om- 
Ivar ganske jevn med de farlig
ste målsjanser til Greåker. — 
Blant annet var i. h. Engseth i 
god posisjon et par ganger, men 
et Pors-ben var stadig i vegen. 
Arne Halvorsen i mål reddet og
så pent flere ganger. Greåker 
overtok etter hvert mer av spil
let, men avslutningene sto ikke

Pors scoret først men Greåker utliknet 15 
minutter før slutt

Fredrikstad-røst om kampen.
Etter kampen blir det meldt 

til vårt blad fra en Østfold-røst 
at det uavgjorte resultat i lands- 
dels-serie-kampen Greåker— 
Pors var i orden. Greåker had
de det meste av spillet og de far
ligste sjansene i første omgang, 
men de ga intet resultat mot det 
gode Pors-forsvaret.

Kampen ble ført i et hurtig 
tempo. Pors spilte med lange 
framlegg, mens Greåker puslet 
for mye.

På Pors-laget var målman
nen Arne Halvorsen fremraken- 
de. Senterbacken Dagfinn Jen-

J 
( 

sen var lagets og banens desi
dert beste spiller. Det var bare 
to ganger gjennom hele kampen 
at det lyktes for Greåkers an
gripere å slippe fra ham. Den 
ene gangen ble det mål, 
Arne Halvorsen reddet i 
annet tilfelle.

serie-kampen på Greåker igår.
med det ene poeng på denne Øslfold-kampen. Greåker som 
saknet Engsmyhr og Willy Karlsen, hadde godt banespill, 
men det klikket på avslutningen. Pors ledet 1—0 til det 
gjenstod et kvarter av kampen.

Pors måtte spille med reserve for Karl Skifjeld i landsdels- vingen og hans skudd gikk i 
Klubben kan være fornøyd motsatt stolpe. Ballen traff en 

liggende Greåker-back på stre
ken, men Odd Legernes var 
frampå og ekspederte ballen 
over målstreken. Greåker pres
set på for utlikning og det lyk
tes etter tø times spill ved Bjørn 
Spydevold som spilte framskutt 
etter Pors’ mål. Greåker hadde 
etter dette flere gode sjanser til 
å score det avgjørende mål, men 
lykken sto dem ikke bi. Straks 
før slutt var 2 Greåker-spillere 
i klar posisjon på 6—7 meter, 
men Pors’ gode høyre back 
Oddaker får tåen på ballen i 
siste øyeblikk. Arne Halvorsen 
hadde i denne omgangen man
ge fin-fine redninger.



seter d Moss

I

Porserne åpnet best og hadde

Da Pors slo Moss FK

I
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I
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i
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Den skulle vært på kupongen!
Sterk Pors-avshtning med 1 0

r 
1

o

•.

Det var også
— Kampen 

men meget svak,, 
skjedde svært lite av( 

Uavgjort hadde gitt i

Arne Halvor- 
både

Det var stille, men ct used
vanlig kaldt og bitende surt 
vær i Moss i går middag, og det 
var nok hovedårsaken til at 
seriekampen mot Pors samlet 
ct såpass beskjedent tilskuer
antall som 1100. Pors stilte opp 
etter pro grammet, mens Moss

— Privat til Varden — “
Etter jevn og sterk laginnsats en kjempesjanse allerede^ etter 2 
og et kompakt og solid for
svarsspill sikret Pors seg to 
poeng med 1—0 seier over 
Moss i Østfold i går. Seiren 
var populær — det er sik
kert — og alle vet hva en 
sterk og god sesongavslutning 
betyr. Det var Herman Holtan 
som 
1. omgang.

I Moss Avis’ referat fra lands- 
I delsseriekampen søndag heter 
[det bl. a.:

Pors vant Landsdelsseriekamp 
på Melløs 1—0.. 
omgangsresultat.

[var jevnspilt, 
og det ; 
spenning.
åct beste bilde av kampen.

Pors-keeperen 
sen var meget dyktig både i 
feltet og mellom stolpene. Me- 

. I get god var også c. h. Jenssen 
som stoppet alt i sentrum. I an
grepet var høyresiden Legernes

I—Skifjeld de farligste.

manglet sin farligste angriper 
for tiden, Roar Olsen, men had
de Bccn, Schulstock og de øv
rige på plass. Pors hadde de 
avgjort farligste sjansene i en 
ellers jevnspilt 1. omgang — og 
kampens ■ eneste mål besørger 
Herman Holtan elegant i net
tet i det 30. minutt på et fint 
framspill av Skifjeld. Ellers var 
Legernes bare håret fra scoring 
allerede etter 3 min., og et par 
nesten Uke store muligheter 
gikk fløyten i slutten av om
gangen. Etter pause hadde por
serne godt tak på spillet den 
første delen, mens det etter

hvert jevnet seg mere ut, og 
mot slutten kjempet mossinge- 
ne voldsomt for utlikning. Pors- 
f or svar et, som med Arne Hal
vorsen og Dag f in Jensen t spis
sen, hele tiden spilte en fin 
kamp, red. dog alle stormer av. 
Mossingene hadde i 2. omgang 

en ball i nettet, men målet ble 
korrekt annullert for unfair på
gang på keeper. Seiren var fullt 
og helt fortjent, og selv om ikke 
porserne hele tiden var spillemes
sig på høyden, så var innsatsen 
desto større, og alle som en gikk 
med liv og sjel inn for at det 
stikk i mot de fleste tips skulle 
bli poeng av det i sesongens sb- . 
ste seriekamp. Det vil derfor ik
ke være riktig å fremheve noen 
spesielt. Heller ikke på mosse- 
laget stakk noen seg særlig ut 
i går.

Hagbart Stenstrøm, Holme
strand, dømte helt utmerket.

F in-f in Pors-innsats i Moss 
1-0 seir lar sea høre 
Solid forsvarsspill og jevn innsats

På tilbaketuren stoppet porser
ne i Larvik, der det ble budt på 
middag på Farris Bad og der 
man forøvrig hygget seg med en 
aldri så liten sesongavslutnings- 
fest.

minutters spill. Spillet jevnet 
seg så ut, men etter en halv ti
me besørget Porsgrunnsguttene 
det ene målet som ga dem seler. 
Karl Skifjeld leverte en skred
dersydd pasning til centerfor- 
ward Herman Holtan, som ikke 
nølte med å sende ballen flott 
i nettet.

I 2. omgang kjørte Moss ut i 
scoret 30 minutter ut i I et hardt tempo for om mulig å 

innhente ledelsen. Etter 7 mi- i 
nutter headet en mossing i Pors- 

| buret, men scoringen ble annu- 
lert for trykk i ryggen på kee
per Halvorsen. Ove Austad ble 
skadet midt i omgangen og gikk 
ytre venstre. Ueffen var han dog 
ikke — hans heading fikk Moss- 
keeperen såvidt fistet til corner!

Det er i det hele tatt vanske
lig å fremheve noen spesielle på 
Porslaget. Det var jevnheten 
som preget og som gjorde utsla
get. Forsvaret ser ut til å ha 
spilt seg opp til å bli et meget 
solid forsvar og i mål leverte 

‘ I Arne Halvorsen igjen en god 
kamp.

Moss er ikke lenger hva de 
I engang var. ‘ Trygve Bcen var 

I ikke den gamle gode i center og

Odd Schulstock ble snart nøy
tralisert av unge Arnold Johan
nessen. Centerback Odd Strand
bakke var best.

Dommeren Hagbart Stenstrøm, 
Holmestrand var meget god.
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Arne Halvorsen og Dagfinn Jen sen var de 
beste hos Pors

Ame Halvorsen
Viste godt keeperspill i Moss 
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23—11—11 
20—13—11 
12— 8—10 
14— 9— 9 
25—18— 8 
14—16— 7
8— 24— 4
9— 26— 4

Dagfinn Jensen 
var beste porser ute på banen.

*

Etter 8. runde er stillingen: 
Snøgg 
Sparta 
Ørn 
Greåker 
Moss 
Pors 
Herkules 
Fram

z-. /

På Moss lag var keeper Odd 
Borgersen ganske god, mens for
svaret forøvrig spilte noe usik
kert. I løperrekken var det Been 
og Schulstock som stakk seg 
fram.

Pors vant først og fremst på 
laginnsatsen, men vi kan likevel 
ikke unnlate å framheve Hal
vorsen og c.b. Dagfinn Jensen, 
som igjen leverte en stor kamp. 
Skifjell var noe hemmet av ska
den, men gjorde godt arbeide.

- - a -.

B» •**

: . i

:<<W A

w
■Br

fy

<innsats skaffet Pors 1 -0 seier over Moss

i

En samtale med fotball gruppens

Pors har ennå sjansen 
å vinne

Porserne har tatt flere mesterskap. Publikumstilslutningen
er mindre enn før

formann Øivind H. Tolnes
— Hvorledes er spilleutvalget? 1
— Vi har fornyet A-laget noe 

i år, idet endel unge spillere 
er sluppet til i forsvaret. Junio
ren Arnold Johannessen har på
ny vært med på juniorlandsla- 
get, og han er muligens aspirant 
til ungdomslandslaget neste år. 
Vi har et stort spilleutvalg. Ik
ke minst gledelig er det at innen 
junioravdelingen finnes flere lo
vende og sterke spillere.

— Har Pors noen muligheter 
for å gå til topps i landsdelsserien 
til våren?

_. . , „ , — Det tror jeg ærlig talt ik-
ke, men vi er i dag bare 4 pts. 

det ene av de to guttelagene etter lederlaget s Snøgg. Til vå- 
sikret seg avdelingsmesterska- ren gjenstår det følgende kam- 
pet helt overlegent. Det ble et per: Greåker, Sparta og Fram på 
knepent tap i finalen mot Odd Vestsiden, mens vi har Herku- 
etterat lagene først hadde spilt les, Snøgg og Ørn ute. Vi ga 
uavgjort 2-2 i Skien. Smågutte- dessverre fra oss unødige po- 
laget har ikke hevdet seg så godt eng i de uavgjorte kampene mot- 
som tidligere. de tre sistnevnte lagene. Så jevn

som stillingen er i denne avde
lingen, kan alt hende. 1

— Økonomien?
— Den er dårlig, og det skyl

des at vi har hatt mindre besøk 
på årets kamper og at turene til 
Østfold blir kostbare. 15 prosent 
andelen av bruttoen, som vi får 
på utekampene, strekker ikke til 
reiseutgiftene. ‘

— Hvor mange ferdighetsmer- 
ker har Pors-guttene tatt iår?

— I fjor var det hele 29 Pors- 
gutter som tok merket, hvorav 
en i gull. Årets prøver er ennå 
ikke avslutet, men vi har i 
hvertfall 5 gull, 5 sølv og 8 
b*onseballvinnere hittil.

— Er det noen planer for nes-; 
' te år? I 

* 11 ~ ‘------- 1----------  ------ • a I
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Pors fotballgruppe har hatt 
cn noe variabel sesong for A- 
lagets vedkomende, sier for
mannen Øivind H. T o 1 n e s. 
Vårsesongen var god, men så 
gikk det dårlig midt i sesongen. 
I høst tok laget seg godt opp, og 
avslutningen med seir og revan
sjen over Moss på utebane er 
verd å ta med. I år gikk vi til 3. 
runde i NM hvar Sandefjs. Ball
klubb satte oss utafor. Karl Ski- 
fjeld skal i år ha aktivitetsme- 
daljen for 15 år på A-laget. 
Dessuten er det et par mann 
som skal ha 10 års medaljen.

B-laget vant 1. reservelagsse- 
rie og pokalturneringen i vår, og 
Pors leder også i den nye serien 
etter høstkampene. B-guttenc 
har bare ett eneste tap i år. C- 
lagct vant mesterskapet i vår, 
mens det er nr. 2 i høst. Junior
avdelingen har også hevdet seg 
pent. Juniorene ble KM, mens

Pors vant fortjent over Moss på Melløs stadion i går. Al
lerede i det første minutt hadde Pors en finfin sjangse 
ved Legernes etter godt forarbeide av Holtan. Skuddet 
strøyk imidlertid utenfor. Et par gode sjanser i de nær
meste minuttene kunne lett ha gitt Pors en god start i 
denne for laget så viktige kamp, men så jevnet det hele 
seg ut uten at noen av lagene hadde direkte farlige sjahg- 
ser.

Etter 30 minutter forserte Ski-1 
dd seg pent fram på høyresi- ’ 
n, og ga Holtan en idealpas-1 
tg som denne scoret flott på. 
en minutter senere hadde i 
k rekkefølge lagene hver sin 
re sjangse, men begge ble 
nlet bort. Straks før pause 
■det Arne Halvorsen flott ved 
ykke ut og kaste seg i beina 
en Moss-spiller.

. omgang begynte med et par 
e tilbud på hver side men I 
a resultat. Etter hvert trakk 
s noe i forsvar, men trass i I 
le hadde laget likevel de far
te sjangsene ved sine rush.
ss hadde dog etter vel en ti- I 
i spill et meget godt tilbyd,
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Idrettsforeningen Pors 
skal ha 50-årsfest

OS K» 
m 

•■alI

... ;

>•> • ’ . VC.
••• <

•v ■■. ••• 

¥ 9

H&'

v

JS; • :k
•• • lp 
i®

menn og ordførerne i Pors
grunn og Solum.

Det var nærmest en gut
teklubb da den ble stiftet i 
1905. Den hai' vokset seg stor 
og sterk,og idag har den popu
lære klubben et meget godt
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Formannen Halvor Teksten uttaler 
_ • 

arbeidsoppgaver som Pors tar sikle
Idrettsforeningen Pors ble 

stiftet 25. mai 1905 av en li
ten og beskjeden gutteflokk 
på en låvebru i Askedalen. 
Neste lørdag skal jubileet fei
res med en jubileumsfest i 
Verkstedets spisesal. Vi har 
tidligere brakt omtaler av 
årene, og dessuten har vi tid
ligere intervjuet foreningens 
første formann Karl Tranberg 
og med 
Zimmermann.

I år er det holdt en rekke 
større jubileumsarrangement 
i de forskjellige idrettsgrener 
som klubben har på program- 
met i dag.

Til jubileumsfesten har det 
meldt seg 165 deltakere, og 
flere er det faktisk ikke plass 
til. Blandt de innbudte er re
presentanter for Norges 
Idrettsforbund, Fotballforbun 
det, Bokseforbundet, Idretts
kretsen, flere særkretsfor- navn innen norsk idrett. Med-

seg om de mange 
på å løse 

*

lemstallet i jubileumsåret er 
mellom 600 og 650. '

Formannen i jubileumsåre,t 
Halvor Teksten, opplyser at 
Pors har atskillige planer som 
en håper å få realisert i årene 
fremover. Stadion-området på 
Tollnes er på 37 mål. I høst 
er grasdekket på fotballbanen 
satt i presentabel stand, og 
dessuten er en kommet godt i 
vei med treningsbanen. Den 
regner en med å kunne bruke 
på forsommeren neste år. Det 
ligger langt gunstigere an 
med treningsmulighetene fra 
våren av, fordi grasmatta på 
den nye idrettsplassen ved 
Vestsiden skole som er opp
arbeidet av kommunen og 
Pors i fellesskap da kan nyt
tes.

— Hva blir de neste opp
gavene?

— Vi går forsiktig tilverks 
på grunn av økonomien. Det 
er ikke til å komme bort fra 
at inntektene har sviktet at
skillig på de forskjellige ar
rangementene, mens utgifte
ne har tendens til å stige. Det 
er således meget vanskelig 
å drive et idrettslag i dag. Når 
det gjelder arbeidsoppgaver, 
må gjerdet flyttes på Stadi
on, så vi får det nye arealet 
innafor. Dessuten er det pla
ner om håndballbane, løpeba
ne m. m. og en større ståtri
bune, men disse tingene vil 
bli tatt etappevis etter som 
vi får midler til det.

— Er det så at Pors er 
interessert i utvidelsen av 
Vestsiden skole?

— Foreningen hai’ gått 
sterkt inn for å få bad, gym
nastikksal m. v. på Vestsiden 
skole. Men det må foreligge 
detaljerte planer fra kom
munens side før Pors-med- 
lemmer og andre interesser
te på Vestsiden’ slutter opp 
om dem. Det blir i tilfelle 
dugnadsarbeide vi kommer til 
å gjøre, sier formanen.
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tilbakePors kan idrettshistorie
den største betydning forav

byens idrettslutviklingen av

og trosse vansker. Dessuten hadde navnet den fordel at det viser

i

—*
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Administrasjonen
En forenings vellykkethet vil

års

o

Karl Tranberg
var klubbens første formann, og 

gutta som hadde drevet’ den mer 
uorganiserte form for løkkefot- 
ball, fikk kjenne ansvaret og for
pliktelsene med en riktig klubb. 
Kontingenten var 10 øre uka, og

-1—r

I det hele
har Pors nå 7 grupper i aktivi-

Fri-idretten |
kom inn i bildet sesongen 1916 ( 

—17. Interessen var stor til å be- I 
gynne med, og klubben hadde en 
rekke kjente utøvere. Imidlertid 
dalte interessen ganske raskt, og[, 
f idrettsgruppa We til -

på

de har hatt
Og det er

— —— ~ ’ ■

3

ren, Karl J e n s e n, var en streng så hatt sin store betydning 
og flink kasserer. Den som skyld- norsk idrettsliv i det hele.

RugtvedtkoUens I
grunnlag I
ble lagt i 1919—20, da man lei- | 

de området. Senei-e er bakken sta- |
L dig blitt utbedret. Den dannet for 
1 øvrig sentrum for NM-an-ange-| 
, mentet på ski for få &.r siden — 
i et arrangement som Pors hostet 
I fortjent heder og ære av. Det var 
I et arrangement som var ct NM 
I verdig-
I Og så. kom bokser ne
S Den neste gren på klubbens al- I I
■ lerede allsidige virksomhet ble I 1 
g| boKsesporten. Bokaegruppen ble I 1 
® stiftet i 1934. Aret etter kom sål I 
M bandygnippen. Og året deretter I ’ 
||a Igien ble foreningens gressbane I

■ innvidd, så en kunne ikke kingel 
|||| pfi. interesse og aktivitet på noe \ 
B fCLike etter krigen kom nå da-I 
Ml meffruppen inn i bildet, og opp- I
■ dag som en god støtteforn- | 

gruppen sorterer. dametum inn- 
■tii denne ble i

foreningen. Under clomC’ 1 BIR 
skilt ut som egen ,

___ L

Bakerste rekke fra venstre: Erling Olsen, bandy; Øivind H. Tolnes, fotball; Bjarne Olsen, boks
ing; Torfinn VVeber, håndball; Asbjørn Kjcllevold, 1. varamann arb.utvalget; Einar Rød, ski. 
Forreste rekke fra venstre: Molla Hegna, damegruppen; Odd Lien, sekretær; Rolf Nygaard, va
raformann; Halvor Teksten, formann; John Kjørholt, kasserer; Anna Evensen, turn.

disse gjort en fin innsats på 
idrettsfronten, og de enkelte brag
der vil det føre for langt å kom
me inn på. Men det bør nevnes 

det var hardt nok for mange å I at foreningen ikke bare har satt 
klare på den tida. Men kassere- | spor etter seg lokalt, den har og- 

■ for

te kontingent for mer enn 2 uker, I 
ble nektet å spille. Og et mer ef
fektivt innkassomiddel skulle man 
lete lenge etter.

Den første fotballen ? ’ ' 
hadde var hjemmelaget av f ett-1 
lær og var håndsydd av material
forvalteren. Kampene foregikk på 
dertil egnede løkker og på gatene, | 
alt etter som det passet. Men det j 
var et aber ikke å ha noen bane, 
det kunne ikke arrangeres kam
per. En fikk imidlertid leid et 
jordstykke for 12 kr. pr. år! Året 
etter stiftelsen kom også en ski- 
gruppe så smått i gang.

Den første banen
ble opparbeidet i 1910, og det 

heter i beretningen at den stør
ste inntekt man hadde av en fot
ballkamp var kr. 20.50. Fart i | ! 
fotballklubben ble det da den 
meldte seg inn i NFF. Laget har 
i alle tider hørt til de bedre, og 
har kustet mange gode motstan
dere.

tet. Hver for seg og samlet har første og siste rekke avhenge ai 
god organisasjon. Og det vil alle 
som kjenner klubben kunne un
derskrive, at foreningen som hel
het er usedvanlig godt admini
strert. De som har stått i spissen 
for foreningen har hatt mer enn 
organisasjonsevner, 
organisasjonstalent, 
ikke til forkleinelse for noen at 
vi nevner noen få, i første rekke 
Halvor Teksten, foreningens 
formann i jubileumsåret, Kristen 
B a r t h og Aksel F j e 1 d, som 
alle hver for seg har lagt ned et 
kjempearbeid for klubben, og har 
latt den nyte godt av deres spe
sielle egenskaper.

Telemark Arbeiderblad gratule
rer med jubileet og ønsker til 
lykke med det videre arbeid!

Rekrutteringen i orden
Idrettslederne i Pors har alltid 

klubben j vært/ merksam på den betydning 
rekrutteringen til idretten har for 
en forenings trivsel og framgang. 
Og på dette området står fore
ningen som noe av et eksempel 
når det gjelder adgangen for de 
unge til å dyrke sin idrett.

__   . ——

—-r-—

Når idrettsforeningen Pors i Porsgrunn lørdag 29. ds. markerer sitt 50 års jubileum, så er del 
noe mer enn et vanlig jubileum. En kan se tilbake på 50 års idrettshistorie av den største betyd
ning for utviklingen av byens idrettsliv i det hele.

Pors er idrettsforeningen på «Vestsia», og la det være sagt med en gang at den har hevdet 
seg med heder og ære opp gjennom årene.

Det var i mai 1905 grunnlaget ble lagt, og som for så mange andre var det fotballen som var 
opprinnelsen til stiftelsen av den første klubben på Vestsida, og den ble den gang kalt Lyn. Først i 
1913, da Lyn meldte seg Inn i NFF, ble det snakk om navnebytte. Og det var slett ingen tilfel
dighet at det ble PORS. Navnet har sin rot i Pors-blomsten (Myrica gale). Og for klubben hadde 
det en dobbelt betydning, nemlig det som kjennetegner Porsblomsten, dens evne til å overvinne 

til stedet.
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representant Gunnar Hansen, Ruth An- 
Harald Thorstensen som leser sin prolog.
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Verdig og sfilfu11 50 års fest |
blomster
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. ven n i, forman
nen i Turnkretsen hilste og 

som
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Thorleif Aasland som ble utnevnt til æresmedlem.
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inn for å få reist en innendørs 
hall i byen og overrakte et si- 
garskrin med Forbundets ini
tialer til. jubilanten.

Alfred M agnussen over 
rakte en gongong i sølv til 
hovedforeningen fra skigrup- 
pen og gaven ble straks tatt 
i bruk..

Aksel F j e 1 d talte for pres
sen, mens Kjell Erhard J o- 
h a n n e s s e n svarte.
Ordfører Tidemann Even
sen avsluttet talernes rekke 
ved festbordet ved å takke 
for maten.

Etter at salen var rvddet•«

I le det anledning til en sving 
om *for ■ festlyden.

Halvor Teksten grep or
det påny og overrakte fore
ningens høyeste utmerkelse, 
fortjenstmedaljen i sølv, til 
disse høyt fortjente medlem
mene: Kristen Barth. Asbjørn 
Kjellevold. Einar Halvorsen, 
John Kjørholt. Aksel Fjeld, 
Andreas Skilbred. Erling Ol
sen, Olav Skilbred, Karl Ski- 
fjeld og Bjarne Olsen.

Rolf N y g a a r d. forening
ens varaformann, foretok et
terpå utdelingen av fortjenst
medaljen til Halvor Teksten. I

Formannens melding om at 
man hadde besluttet å utnev
ne Thorleif Aasland som for
eningens tredje æresmedlem, 
vakte voldsom bifall. Av de 
tidligere er Halfdan Realfsen 
i live, mens Ludvig Weber 
er vandret bort. Thorleif Aas
land har nedlagt et stort og 
verdifullt arbeide for Pors 
både som aktiv og som ad
ministrator og som dugnads- 
mann. Han har tidligere for
eningens fortjenstmedalje og 
aktivitetsmedaljen for 15 år. 
Da Pors ikke har særlig be-
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Jubilanten fikk mange
Idrettsforeningen Pors’ 50 års jubileumsfest lørdag i 

Verkstedets festsal foregikk i verdige former og i stilfull 
regi med omlag 170 deltagere. Pors’ vunne pokaler var ut
stilt i «lillesalen» og rundt om på bordene i festsalen stod 
det vakre blomster i pokalene cg trofeene, som Halvdan 
Haukedal og Per Johansen hadde vunnet. Blant gjestene 
var Gunnar Hansen fra Norges Idretsforbund, Marius 
Mariussen fra Fotballforbundet. Gunnar Nilsen fra Bok- 
seforbundet, Norges Skiforbu ids kontorsjef Schirmer, for
mannen i Telemark Idrettskiets Trygve Vasbotten, en rek
ke særkretsformenn, skoleinspektør R. Klingberg, over- 
låerer M. Hjellum, ordfører Haug med frue, ordføreren i 
Solum Tidemann Evensen med frue, æresmedlemet Halv
dan Realfsen med frue, fore ringens stifter og første for
mann Karl Tranberg med frue, representanter fra nabo
klubbene. — Festkomiteen med formannen Otto Mahngren 
i spissen hadde nedlagt et hsrkulesarbcid for at det hele 
skulle bli et riktig mønsterar.angement i Pors? vanlige go
de regi og det ble det da og å. — Jubilanten fikk mange 
vakre gaver, blomsterdekora joner og sist men ikke nrnst 
1600 kroner i kontanter og løfte på 5900 kroner fra by
ens bedrifter. — Til festen vat det innløpet omlag 60 te? 
grammer fra nær og fjern, mel Norges Gymnastikk- 
Tumforbund og Norgesmestoren Skeid i spissen.
Festkomiteens formann Ot- da han henstillet til ordfører 

to Malm g r en ønsket fest- Haug at kommunen måtte ta 
til bords vel vare på lagene og yte sin 

og overlot så ordet til afte- sjerv til lagenes fremgang og 
trivsel. Det er bedre å ofre 
noen midler på dette til helse 
og helsebot for medlemmene 
en til mange andre formål.

Ordfører H a u g sa at kom
munen hadde sendt en vak
ker blomsterdekorasjon til 
Pors, og la vekt på det gode 
samarbeid som hadde vært 
mellom Pors og kommunen 
ved opparbeidelsen av idretts 
plassen ved Vestsiden skole. 
Pors har kastet glans over 
byen med alle sine store og

''
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Fra hovedbordet under fe 
tonsen, Halvor Teksten, Matbilde

r ■

bundet.
Telemark Idrettskrets’ for- 

vellykte arrangement. Fore-'mann Trygve Vasbotten ket byens industriledere for kunne nyttes til premie.

fe ’

F

for- 
festlige 

selv 
som 
sagt 

det ikke 
skal misforståes, og jeg/ror 
3gsa at jeg satte en 
da jeg som målmann 
kampens eneste mål. Senere 
ble jeg satt ut ytterst til ven
stre på‘banen, men her likte 
i°g meg ikke så godt og re
sultatet ble at jeg trakk over 
på høyre. Ved et høve skif
tet vi dommer hele tre gan
ger under kampen da vi fant 
ut at de ikke var brukbare. 
På fallrepet lovet han å gå 
inn for at interesserte be
driftsledere skulle skjenke 
Pors en gave på 100 kroner 
for hvert av de årene forenin
gen har eksistert — det vil 
si 5000 kroner. Denne siste 
meldingen ble hilst med vold
som applaus fra festlyden.

Andreas Skilbred talte 
for hjemmefronten — Porser- 
nes damer. De har vært med 
i arbeidet allerede fra begyn
nelsen av og har stor andel 
av æren for dette byggverket.

Fru Anna Evensen hil
ste fra Turngruppen og over 
rakte blomster og 100 kroner 
til hovedforeningen.

Fru Mol la Hegna over
rakte vakre blomster fra da- 
megruppå og til hver av de 
10 blomstene var det festet 
en 100 kroneseddel. Den sam
lede gave var således på 1000

æresmedlem t

.•/yr.: / W

aen store tijeJPc‘',.:eiiige 
fått ved de forsKJ 
rengementene- . t takk6*-

Carl P. WrignL. duStri- 
for hilsen til byen; idretten 
ledere og la aLtydning 
nådde meget stor “® fø, og 
som fritidsbeskjeft1 k ' n. 
var til stor glede for . 
satte i bedriftene, 
talte deretter noen 
strofer fra den tid ha 
var aktiv. Jeg begyn 
målmann eller retteie 
goalkeeper for at

'ZZzzzX*
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Blant de mange telegrafis- 
ke tilsener sem innløp til 
Pors var også denne:

I.f. Pors.
Jeg tillater meg a sende mine 

hjerteligste hilsener til 50 års 
jubileet med ønsket om fortsatt 
framgang i idrettsarbeidet på 
Vestsiden. — f takknemlig erind
ring om mm barndomstid på 
Vestsiden vil jeg sette pris på 
cm de ville motta som gave et 
beløp, stort kr. 500. til det vi
dere utvidelsesarbcidet med 
idrettsplassen.

Vennlig hilsen
Morten C. Eltvedt jr.

ningen er en av de aller stør-( overrakte en porselensurne 
ste og beste i Telemark. ! til Pors, mens Rolf G u 11 i k-

Kontorsjef Schirmer sen overrakte Fotballkrets- 
hilste fra Skiforbundet og ens høyeste utmerkelse, en 
roste Pors’ virke i sterke or- stander, med kretsens initia- 
delag. Han overrakte Forbun- ler og la til at Pors kan stå 
dets stander med flaggstang som et godt eksempel for an- 
til jubilanten. Inskripsjonen dre lag. Han hilste også fra 
lød: «For interessert arbeide de øvrige særkretser hvor 
for ski-idretten».

Marius Mariussen hil
ste fra Fotballforbundet og la O d b e r g, 
sterk vekt på Pors’ store inn- brødre Urædd, Sundjordet og 
satsvilje. Han overrakte så en Tollnes. Han overrakte en kroner, 
vakker krystallbolle fra For- blomsterdekorasjon fra Sund-1 Erling S 

jordet og et krus fra Urædd. ~
Toastmasteren Barth tak- overrakte en sølvpokal

r 1

11

ii

særkretser
Pors stod tilsluttet.

Urædds formann, Oddvar 
hilste fra Pors’

rr .-å
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lyden velkommen
I

nens toastmaster Kr. Barth. 
Tilstelningen ble innledet 
med musikk av Åhlins orkes
ter. Harald Thorstensen 
leste en vakker prolog som 
Han selv hadde forfattet. — 
Toastmasteren utbragte en 
skål for Norsk Idretts høye 
beskytter H. M. Kong Haa
kon. Festmiddagen besto av 
blandet kjøttrett, med grønn
saker, farris, øl, og rødvin og’ 
is. -Formannen Halvor Tek
sten holdt minnetale over 
de som var vandret bort og 
blant disse var to av de før
ste styremedlemmene Oscar 
Wickmann og Karl Jensen. 
Av stifterne var Karl Tran
berg, Karl Andersen (som 
oppholder seg \merika) og 
Albert Zimmermann i live. 
Etterpå ga han et kort resu- 
me over Pors’ virke gjennom 
årene. Han rettet en ekstra 
hyllest til initiativtageren og 
.den første formannen Karl 
Tranberg. De gikk med 
idealisme og glød til verket 
for å skape det lille frø som 
har vokset seg stort og sterkt. 
Han utbragte en skål for stif
terne og fortsatte — vi er stol
te over utviklingen.

Gunnar Hansen, Norges 
Idrettsforbunds representant, 
pointerte sterkt at navnet 
Pors har en god klang i Norsk 
idrett og det er ikke minst 
takket være den gode kame- 
ratskapsånden som har ført 
til dette resultatet. Han over
rakte en vakker krystallpokal 
(Forbundets nest høyeste ut
merkelse) og uttalte ønsket 
om at fremgangen ville fort
ette like sterkt i de neste 50 
^r- ~ 15 pst. av byens invå- 
nere stod tilsluttet byens 
idrettslag i 1945, men tallet 
er senere økt til 20 prosent. 
Han la sterk vekt på dette)

W-A-:

stmiddagen. Fra
Haug, ordfører Anders
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venstre: Norges Idrettsforbunds
- Haug. Innfeldt

og gjester feiret begivenh 
1 stiHuh, verdig og minnerik 
rleij ./lasland ble
ringen av Idrettsforeningen Pors’ 50 årsjubileum i 
Værksteds spisesal lordag, ble et storstilt arrange- 
■.ilfullt og vakkert som det var. Festlyden talte om- 
og av disse var ca. femti gjester. Foreningen ble

__ ;or den mest enestående hyldest, og hvis en forst

Gunnar Nilsen, Bokse-*vis for sine æresmedlemmet 
forbundets formann, sa at de ble Aasland overrakt en vak- 
var glad for Pors som virke- ker sølvpokal.
lig driver og driver godt. Han 1 Skoleinspektør Kling- 
ba ordfører Haug om at kom- berg hilste fra elevene i al- 
munen først og fremst gikk • eieren fra 8—14 år og håpet 

på et fortsatt godt samarbeid.
Aksel F j e 1 d overrakte 

Grenland skikrets diplom til 
Pors.

Senere gikk dansen lystig 
over tilje til ut i dc små ti
mer. Rolf Nygaards «Pors- 
sang» på melodien «Norge i 
rødt, hvitt og blått», slo me
get godt an.
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Skjelbred, Karl Skifjeld, Bjarne 0 f|> Kr Barth er et kjent Pors- 
Olsen og ’ 1 _ - - •-— —-1
fikk medalien av Rolf Nygård), un- bravør 
Hver < ’..........................  h
stor applaus, 
applaus fikk 
A a s 1 a n d som 
foreningens æresmedlem, 
holdt på å lofte seg 
ovasjonene 
stand for.

Porsere og gjester feiret begivenheten 
med stilfull, verdig og minnerik fest 

cllem nr. 3

Men den storste 
likevel Thorleif 

ble utnevnt til 
. Taket 

under de 
han ble gjen-

•»

ff ff ffvtff

•* * • Hl

vakkert pyntet | Anna 
flotte dekora- 

det var fullsatt ved 
ble ønsket vel-1 og 

| fra 
Turnkrets (pokal), 
Nilsen 

te som vanlig i elegant stil. Rolf sen £ra 
Aahlins en^le åPnet, °nfusfkk Erhardt Johannesen takket, 
get ellers for iørefallende musiKK 
resten av kvelden. Harald Thor- 1 
stensen åpnet med å lese en pro- ™ann 
log han hadde forfattet, og der
nest ble Kongens skål utbrakt 
ved toastmasteren.

Middagen besto av karbonader 
med is som dessert. Til slutt ble 
servert kaffe. Med korte mellom
rom ble det holdt taler, og Hal
vor Teksten åpnet selv med 
en interessant og levende histor
isk oversikt over foreningens til
blivelse og fram til våre dager. 
Foreningens første formann, Karl 
Tranberg, var til stede blant . 
gjestene og fikk en hjertelig hyl
dest både av formannen og fest- 
deltakerne. De av foreningens 
medlemmer som var gått bort i 
løpet av denne tiden, ble minnet 
i et vakkert avsnitt av forman
nens tale.

Og så slapp talene løs. Første 
mann i ilden var Gunnar Hansen 
fra Norges Idrettsforbund. Han 
konkluderte sin tale med å over
rekke forbundets krystallpokal, 
som er den nest høyeste utmer
kelse som kan gis noen forening. 
I sin tale nevnte ham blant annet 
at 20 prosent av befolkningen i 
Porsgrunn var tilsluttet en 
idrettsforening, og av disse had-j 
de Pors en stor kontingent meef 
600 medlemmer.

Ordfører Anders Haug hilste 
fra kommunen, kontorsjef Schir- 
mer fra Norges Skiforbund og 
overrakte forbundets stander 
som gave, Marius Mariussen tal
te fra NFF og overrakte kry- 
stallvase, Tryggve Vassbotten | 
r& Telemark Idrettskrets (va-/

• se) R0]f Gulliksen fra fotball
kretsen (kretsens høyeste utmer- 

eu© som gave, en stander), Od- 
var Odberg hilste fra Urædd, 
rakt^t °g SundJ°rdet, og over
rakte to gaver.
hnSlSP°nent Carl P- Wrlght, 
holdt en spirituell tale og hostet 
han had\aU^ da h3n meddelte at 
gave frfld\tatt.inltiativet til en 
gave fra bedriftene som ville 
dreie seg om ca. 1000 kroner An- 
dreas Skilbred talte for damene,

Thorleif\Aasland ble æresme
Markeringen av Idrettsforeningen Pors’ 50 årsjubileum i 

Det mek. Værksteds spisesal lørdag, ble et storstilt arrange
ment — stilfullt og vakkert som det var. Festlyden talte om
kring 200 og av disse var ca. femti gjester. Foreningen ble 
gjenstand for den mest enestående hyldest, og hvis en først 
skal snakke om innsats i forbindelse med selve testarrange
mentet, må vi nevne hovedforeningens formann, Halvor Tek
sten. Det ble holdt en serie taler, og __
enkelt av dem. I tillegg til 
foreningsmedlemmer og det 
Aasland, som er

Spisesalen var 
med blomster og 
sjoner, og 
bordene da det 
kornmon.

Kr. Barth fungerte som kvel
dens toastmaster og han turner-

’■ -J i

- 
. '.7 -*»• , 1 
.i; vki Jopps uten tap

.pnet i helgen med Snøggs
- or. Det var mange gode bryte- 

Idet 32 kamper som tok 6 ti- 
ft?blikum og de som ikke var

f se j 5—g timer. Brytingen

I ■' ,

Aksel Fjeld, Andreas
Erling Olsen, C’_ "

Halvor Teksten (som al7sikt. Lørdag var han med van-

j Teksten svarte på hver 
dette holdt han taler for fortjente 

nyutnevnte æresmedlem, Thorleif 
foreningens tredje æresmedlem.

:___ _ Evensen fra Turngruppen
(blomster og 1000 kr.), Molla Heg
na fra damegruppen (blomster 

1000 kroner), Erling Svenni 
Telemark Gymnastikk- og 

", Gunnar A.
fra NBF, Alfred Magnus- 

fra Skigruppa (gong-gong),
, Kjell 

, og
J. takket kontorsjef Tide- 

~~i Evensen for maten. Sene- 
__ på kvelden talte også skole
inspektør Reidar Klingberg.

Så ble bordene ryddet og det 
ble spilt opp til dans og leik.

Kveldens høydepunkt 
ble uten tvil utdelingen av for- 
tjenstmedaljer til en rekke av 
foreningens medlemmer. Det er 
tjue år siden medaljer er blitt 
delt ut. Halvor Teksten foretok 
selv utdelingen og holdt en fin 
liten tale for hver enkelt.

De som fikk fortjenestemedal
jen var: Kr. Barth, Asbjørn 
Kjellevold, Einar Halvorsen, John 
Kjørholt, ----- . ,----

j Skjelbred, Olaf
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Pors rundet jubileet z fin stil
Idrettsforeningen Pors’ internasjonale idrettsmenn, Karl S k i f j e 1 d (til venstre) og Bjarne 
Olsen, flankerer her Damegruppens formann, fru MonaXH egna, som utstyrte sin blomster
bukett med ikke mindre enn 10 hundrekronesedler. Det fikk toastmasteren Kristen Barth til 
å foreslå at slike blomster ble plantet rundt om i Porsgrunn, så fikk en løst både brospørs- 

store oppgaver for kommunen 1 løpet av kort tid! Ordfører Haug stormlo, 
Foto: Haraldsen.
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Disse 11 fikk Pors’ fortjenestemedalje. Øverst fra vensttre: Halvor Teksten, Karl Ski- 
fjeld, Olav Skilbred, Erling Olsen og Bjarne Olsen. Nederst: Einar Halvorsen, Kri
sten Barth, Asbjørn Kjellevold, John Kjørholt, Aksel Fjeld og Andreas Skilbred.
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21 Johansen 2 og Per Jacobsen, Odd
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Pors-keeperen 
A. Halvorsen 
hadde nok å 
stå 1. Her red
der han foran 
bena på Sande
fjords i.v. Erik 
Kristiansen.
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Smått med målsjanser på Vestsiden
Pors — Storm 0—0
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lers var det smått med mål
sjanser.

2. omgang måtte avbrytes 
10 minutter før full tid grun
net mørket.

ske bra og hadde overtaket il 
;første omgang, men Pors kom 
.sterkere i annen og resultatet 
0-0 gir et korrekt bilde av 

.kampen.

saker til når seriekampene be
gynner. Også Sandefjord haddo 
flere spillere som allerede var 
kommet langt, og særlig Torbjørn 
Svendsen (han hadde det rolig i 
går) og Y. Karlsen og Sperre i 
forsvaret, samt den hurtige sen
ter R. Johannesen og A, Havnås, 
var' gode, I

Pors forsøkte flere nye spillere 
i går, og når laget får flere tre
ningskamper bak seg, vil nok 
Pors bite fra seg bedre enn i går. 
Det er jo hardt å møte et av våre 
beste Hovedserle-lag i den første 
kampén, så Pors kan være for
nøyd med resultatet. Alt i alt*lo
ver det bra etter det vi så i første 
omgang.

Birger Jansen, Tollnes, dømte 
bra, A rei.
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i Hos Pors spilte forsvaret 
sikkert og godt med senter-1 
backen Dagfinn Jensen som 
den beste, men laget har en
nå ikke fått noe sveis over 
angrepsspillet. Øivind Johan
nesen var med igjen som yt
re venstre, men han sakner 
ennå endel trening. Fjorårets 
junior Arild Johannesen prø
vet og slapp pent fra debu
ten.
Hos Storm var senterbacken 

Øivind Rund klart den beste. 
(Birger Jansen, Tollnes. Høm- 
|te. -■*......

/ Po^^-Sandef jord 0—3. O z —.

'Pors 1. omg. loffer
I treningskamp på Vestsiden I går, mellom Sandefjord og 

Pors, overrasket Pors fra starten av med å sette opp et ganske 
hardt tempo. Det var Jo Pors’ første kamp for året, så man kun
ne ikke vente mere da Pors sprakk 1 annen omgang. Farten i 
forsto omgang hadde tatt ait for meget av kreftene. Sandefjord 
som spilte sin 3. kamp 1 år. kunne holde hardt tempo under hele 
kampen, og var helt overlegne l annen omgang. Første omgang 
var nærmest jevnspilt, og Sandefjord ledet 1—0 etter scoring av 
Arvid Havnås allerede etter 10 minutter. Sandefjord hadde flere 
gode sjanser på mål, men de kom sjelden lenger enn til 16-mete- 
ren, og de hadde faktisk ikke skudd direkte på mål i første om
gang. Som nevnt lå ikke Por^ så mye under 1 spill i første om
gang, men de hadde heller ikke mange slnidd eller sjanser på 
mål. Det beste haddo Gunnerud, men keeper reddet lett.
I annen omgang foregikk spil

let nesten hele tiden på Pors’ ba
nehalvdel, og flere av Pors-spil- 
lerne fikk vist at formen allerede 
er der. Både Dagfinn Jensen, kee
per Halvorsen og Ove Austad le
verte en meget -god kamp i for
svaret, av løperne var Gunnerud 
og Landstad kommet lengst. San
defjord fikk 2 mål til i annen om
gang ved Havnås, som sendte bal
len i mål etter corner og ved Jo
hannesen.

Sandefjords løpere 
ganger gjennom 
mcu klarte ikke å få flere mål.
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Dc 150 mennesker som | Lagene hadde hvert sitt 
trosset kulda ble ikke vid- harde skudd i tverrliggeren 
ne • til noen god kamp mel-' ™idt 1 føi;st omgang> el- 
lom Pors og Storm på Vest
siden i går. Resultatet ble 

. 0—0.
Storm åpnet kampen gan-

Senterløperen Rolf Johannesen 
driblet seg en gang forbi hele 
forsvaret, men Arne Halvorsen 
reddet flott. Selv om Sandefjord 
var helt overlegne i annen omgang 
overbeviste ikke laget så svært 
meget ennå, så det må nok andre
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lite besluttsomme, vi savnet 
hurtigheten og posisjonsspil- 1 
let. Etter som kampen skred , 
fram, var kondisjonsmange- 
len merkbar hos de aller fle
ste av Pors-guttene.

Trass i de tre målene, la
get Arne Halvorsen en god 
innsats. Forsvaret forøvrig 
slet godt så lenge pusten var 
i orden, og her syntes vi nok 
halfene Arnold Johannessen 
og Ove Austad lå et hakk 
foran de øvrige. Som nevnt 
var løperspillet svakt, og det 
var bare en sjelden gang- 
noen kom på skuddhold.
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Treningskampen på Vestsiden i går mellom Pors 
Sandefjord var sikkert utmerket trening 
lag. Allerede fra «børjan» var det klart hvem 
var kommet lengst i formoppbyggingen. 
guttene med Thorbjørn Svendsen, Ragnar Hvidsten og 
Yngve Karlsen i spissen, holdt steamen på topp hele 
kampen igjennom. Sandefjord vant kampen 3—0. Det 
var omlag 800 tilskuere.

Sandefjord scoret etter 9 
min. i første omgang ved 
Havnaas. 30 min. ut i 2. om
gang scoret samme mann på 
direkten etter corner fra 
høyre, og 5 min. etter laget 
centerforward Rolf Johan
nessen mål nr. 3.

Birger Jahnsen, Tollnes, 
var kampens dommer.

Vijo.
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Pors kom likesom aldri i 
gang, og selv om forsvaret 
slo ballen opp i angrepet, 
klarte aldri løperrekken å

ga - ' v r W

Sandefjord angriper Pors-buret. Overst redder Arne Halvorsen foran Arvid Havaas 
har passert Dagfin Jensen. — Nedenfor har Sandéfjord-centeren Johannessen 

men «dengang ei». Stenquist stormer til for å «sikre»
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n Selv om Sandefjords for- (holde på den. Spillerne 
*- gar aldri ble satt på noen

Ivorlig prøve, bie alle for- 
øk på tilnærming fra Pors’ 

>ide avvist kontant og etter
trykkelig. Venstre halfen,

• Hans Sperre, og hans par- 
kamerat, Finn Gjelstad, spil
te nærmest en prikkfri kamp 
Førstnevnte hadde et herlig 
driv over sitt spill og hadde 
hele banen som sitt virke
felt. I angrepet organiserte 
Ragnar Hvidsten det hele 
med stor fart og presise pas
ninger. Hvidstens makker på 
høyresiden, den unge Gun
nar Gutu, gjorde seg bemer
ket med hurtige framstøt på 
vingen. Arvid Havnaas, som 
startet på ytre venstre og 
‘endte som centerforward, 
var anonym i store deler av 
kampen, men han laget da 
to fine mål.
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som igjen 
forsøkt seg,
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Men Odd best' og fortjente seiren

to

Urædd-seier ors
o

og Gimnes scoret
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Morsom publikumgkamp7'
over
Østsiden i går
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jevnt. Men det er virkelig krutt
i rekka, og det er en god ting.

Det var om lag 1000 tilskuere, 
som sattep pris på kampen.

Nils Eriksen, Eidanger domte.
Pit.
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Vår fotograf Einar Pedersen 
fanget inn dette morsomme si
tuasjonsbilde fra Pors—Odd- 
kampen i går. Pors-forsvar erne 
er utmanøvrert — Dagfinn Jen
sen bak ballen, Stcnkvist i til
synelatende behagelig hvilcstil-

* 

ling på bakken, Arnold Johan- 
' •

sen t.h. — mens Odd Johansen 
og Per Jacobsen ikke synes å 
være enig om hvem skal gjore 
det siste framstøtet mot mål.

fe r fe

Det var sannelig mye av den 
gamle gode stemningen på 
Urædds stadion i går, da Urædd 
og Pors møttes til sitt årlige pri
vat oppgjør.

Kampen ble god og etterhvert 
meget spennende. Vi ble vitne til 
god fotball og et par avslutnin
ger som ga lagleder og publi
kum en strekk i livet.

Urædd hadde 2 raske angrep 
like etter avspark og spillet 
kunne tyde på litt av hvert. Pors 
spilte raskere i takten, men hadde 
ikke samme snert i avslutninge
ne. Midt i omgangen legger Alve- 
stad tilrette med en fin stikk- 
ball. Reinholdt halvklarte Bånås’
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harde skudd, 
på returen.

Pors spilte den peneste fot
ball, men Urædd hadde de be
ste angrep. Dog reddet Jarand- 
sen pent flere ganger. Like før 
pause scoret Gunnerød på .Øy
vind Johannesens overlegg. 
Urædd hadde muligens fortjent 
et måls ledelse ved halvtid.

I de første 25 min. av 2. om
gang ble Urædd presset som en 
citron. Pors spilte absolutt godt 
med raske skiftinger og fine 
trekk, men å avslutte kunne de 
ikke. Urædds forsvar fikk en 
hard påkjenning, men red stor
mene av. I det siste kvarteret 
kom Urædd sterkere, og nå var 
publikum med for alvor. Først 
smalt et kjempeskudd fra Gim
nes i tverrstanga, ogflet par an
dre suste såvidt utenfor. Da det 
gjensto 10 min. scoret Bånås et
ter noe klabb og babb.

Med sin lange og gode periode 
i 2. omgang burde Pors ikke ha 1 
tapt. Enda en gang fikk man er
fare at det må scores for å vin
ne. Rekka til Pors er god og 
halfen Austad, men forsvaret som 

i sådant-var ikke patent. Stenqvist 
er en god back. Reinholt kunne 
intet gjøre ved scoringene.

Pors- manglet foruten keeper 
Halvorsen også Dagfinn Jensen 
og det hadde selvsagt stor be
tydning for laget. Urædds for
svar-var godt og Jarandsen var 
sikker i goalen. Ellers var det

•-VfeVj
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gene, som det spesielt for Odds vedkommende , J------
over. Den mest negative tendensen i Odds.ganske mange lovende 
farten og framdriften som regel ble bremset i.,.,.

• Pors-forsvaret nesten alltid fikk tid til a samle 
me til skudd.

Derfor var det også typisk at, 
begge Odds scoringer nærmest 
var av «krangle-sorten» — da 
smakte Pors-målet mer av fisk: 
En hurtig 3-trekks affære ved 
Skifjeld—Legernes—Arild Johan
sen med den siste som scorer.

I Akkurat så kvikt og enkelt kan 
I det gjøres! Odd fikk sin 1—0 ved 
I pause i omgangens aller siste se- 

kunder ved Odd Johansen, mens
I Gunnar Johnson slo inn vinner- 
I goalen fra kloss hold en halvtime 
ut i 2. omgang da stillingen var 
1—1.- Odds seier var fortjent nok, 
men kunne og burde vært et par ' 
mål større. Pors stilte uten Gun- 
nerud og Lindstad, og hadde Per 
Tollefsen som back i 1. og Tryg
ve Kristiansen i 2. omgang. Oddj 
manglet Kjell Reinholt, hadde 
Gunnar Andersen i center og Per 
Andersen/Johnson på 'venstresi
den. Derved ble den flanken noe 
spedt besatt —• men unge John
son er gått stort fram siden i fjor 
og bør kunne bli en kar man får 
glede av. Han er allerede den 
mest skuddvillige av Odds angri
pere!

Pors-laget er ennå ujevnt, men 
bør kunne bli betydelig styrket I 
når man får den riktige slagor-' 
den innspilt. Unge Arild Johan-: 
sen holder bra mål rent teknisk, 
men der mangler det nok ennå 
en del på rutinen. Ellers vil vel 
det riktigste være å kjøre med 
Legernes og Øyvind Johansen på 
hver sin wing, og dermed gi Ski- ■ 
fjeld plassen i midten — hvis det 
da ikke vil være en bedre løsning 

I å bruke Skif jeld/Gunnerud som 

1716(1 Lindstad fX2J?ketSkket oppsamlet og 
1 r* 7l tror det «iste al-' ternativet vil gi den beste effek- 
I 1 ?&r 1& DaSfinn Jensen1 
• og keeper Halvorsen en god klas- 
I se foran de øvrige, nærmest fulgt 
1 ?U“4”Si ‘X “• 
1 fæ £SX‘. I æret løp Opp t bare 6— 
1 'werbbL
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Det var i første rekke winghalf-spillet som markerte et klart skille mellom de 
gamle gode rivalene på Vestsiden i går — og som Odd mest hadde å takke sitt spillcmes- 
sige overtak i begge omganger for. Anført av en opplagt Ragnar Larsen, men sterkt sekun
dert av makkeren Finn Johansen spilte dette paret en framtredende rolle på midtbanen, og 
de er også hurtige og løpsterke nok til uavlatelig å klare den viktige alterneringen mellom , 
forsvar og angrep. Men selv om Austad/Arnold Johansen ikke var Pors’ svakeste ledd, mak- 
tet de ikke den samme dobbeltoppgaven — de strakk som regel ikke til mer enn for den 
defensive delen. Noen fullt tilfredstillende serie-generalprove laget ingen av de to lagene, 
dertil blottet begge svakheter i sin bakre skanse,* for ikke å snakke om i angrepsavslutnin- 
« j_x ... _ |10ySt middelmådig flukt og beslutsomhet

! angrepsbolger var at 
opp akkurat omkring avslutningsfeltet, — der 

. j seg og forhindre Odds angripere i å kom-
_____ •



Fram slo
r >• V

f A

f

£

X-

>

t

I

J

Æ ■

vi 
og

-. <

?

ff

'

BS

y^jr

■:^i 
fIBr.; •

i <".■•-'<

' :<• .

«

^1®»
£

.r’ "•■

.

&

Tamt løpcrspill fra Pors’ side
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fra kort
skål ikke

Roald Thoresen
klarte å

1»

tok begge de dyrebare poenga i 
mot Pors på Vestsiden igår. Kam- 

ventet. Spillemessig sett hadde 
: innsats fra Porsernes side. Vel 

en del av kampen, men lø- 
det førte ikke fram mot 

forsvar. Fram-guttene var stor- 
nå muligheten til å 

vekk fra faresonen. Pors på sin side må ta et riktig 
kommende kampene for å bedre posisjonen på 

omlag 1000 tilskuere på Vestsiden igår.
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Til høyre
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På det unge Fram-laget. var 
det flere gode spillere med tek
nikken i orden. I forsvaret var 
det først- og fremst senterbacken 
Bjørn Kristiansen og senioren 
Oddvar Kruge som stakk seg 
fram. Høyre halfen Thorleif Ja
cobsen har all ære av sin inn
sats igår. Av løperne likte 
best senteren Per Lysebo 
indre venstre Ludahl.

Pors-laget har øyensynlig 
svært vanskelig for å finne den 
rette melodien i vår. Igår svik- 
tet det betenkelig på mange 
plasser. Vel hadde Pors fortjent 
minst uavgjort etter sjansene å 
dømme, men det hjelper så lite 
når skuddevnen ikke var bedre 
enn den man ble vitne til igår. 
Odd Legernes hadde noen glimt, 
men ellers var det svært grått 

I i Pors-rekka dennegang. Ving- 
halfene Ove Austad og Arnold 
Johannessen var vel de soml 
slapp likest fra det. Det indre 
forsvaret overbeviste heller ik
ke. Arne Halvorsen kan neppe 
lastes- for scoringene og han 
ordnet også flere ganger bra opp 
ute i feltet. •

Dommeren Nils Eriksen, Eid
anger, var ikke alltid like hel
dig med sine avgjørelser. Han 
stoppet spillet å ga frispark ved 
flere høve, hvor det med fordel 
kunne vært fortsatt.

Corner.
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Roald Thoresen i Fram-buret. — 

Frams senterløper.

Det ble Fram som 
landsdelsseriekampen 
pen ble ikke så hard som 
en håpet på langt sterkere 
hadde laget et visst overtak i 
perne var svært ineffektive og 
Larviks-klubbens robuste 
lig fornøyd over seiren og de øyner 
komme •__
krafttak i de 
listen. Det var

=,------- ; scoret Porrs’ mål med en lobb over
bokser Arne Halvorsen vekk en høy ball fra hodet på

Fram hadde reserve for sin I 
gode indre høyre John Heiberg. 
Kjell Ingebretsen overtok hans 
plass, men reserven Rolf Back 
var ytre venstre.

Pors hadde solen mot seg i 
første omgang. Klubben satte 
straks i gang mens Fram hadde • 
noen spredte angrep. På ett av 
disse smalt indre venstre Ludal 
til med en markkryper fra 16- 
meteren som Arne Halvorsen i 
Pors-buret ikke klarte å avver- 

=. ge. 6 min. seinere var stillingen; imidlertid 1—1. Det var Odd I 
Legernes som avsluttet et pent 
Pors-angrep med en fiks lobb 
over Roald Thoresen i Fram- 
buret. En ny Pors-sjanse resul
terte i et skudd forbi stengene. 
Fram nyttet hele tiden lange 
drivende baller. På et fremlegg 
var .Dagfinn Jensen svært uhel
dig og Frams senterløper lot 
ikke anledningen gå fra seg. 
Han skjøt i hjørnet fra kort hold. 
Arild Johannessen var nær ved

i ___ • J

å utlikne, men Frams burvok-■ 
ter Roald Thoresen var svært1 
heldig idet han falt oppå bal
len og hindret dermed scoring.

Etter pausen hadde Pors et 
godt overtak, men selv flere go
de scoringssjanser ble misbrukt. 
Ved et par høve, ble det skutt 
utenom fra kort hold, men 
glemmes skål ikke det skuddet 
som Roald Thoresen bare med 
nød og neppe klarte å slå til' 
corner. Det lot til at Fram trakk I 
ned i forsvar forholdsvis tidlig [ 
i omgangen. Spillerne kjempet 
energisk alle som en. Mot slut
ten av omgangen hadde laget 
en del spredte angrep og under 
.ett av disse smalt det en ball i' 
Pors’ tverrligger. ■< I
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Stillingen
Sparta
Snøgg
Greåker
Ørn
Moss
Pors
Fram
Herkules

15
13
11
11

8
8
8
6

et
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Pors og, Ørn
Det ble 1—■!, men

r
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dømte.
A

Aret.

Lisleby-
Pora tapte 2. rundekampen på | ikke ga noe resultat. Så overtok 
' '' ‘ _____ ■ | Lisleby spillet, og i det 10. minutt

 t i dårlig. Midtba-
takket være [nespillet går til tider riktig bra, 

men foran mål svikter løperne.
Halfene, Arnold Johannessen og
Ove Austad, hadde driv over 
spillet, og Dagfin Jensen som 
centerback var med på notene. 

half Arnold Johann’esen, i  
te sin beste kamp for året, 
strø back Arne Stenkvist  
nærmest. I loperrekken var Karl 
Skifjeld den beste.

Henry Johnsen, .Fram,

vel Pors hatt en sikker seier. Det I ren. Venstre half Morten Helge- 
’’  Isen sendte en lang markkryper i

mål. Keeper Halvorsen var dekt, 
så ballen gikk inn like ved stan
gen. 3—4 minutter etter mistet 
Halvorsen en høy ball, og indre 
høyre, P. Mortensen,’ var påpas

 selig fremme og nettet. Dette var
hard kost for porserne, og Lisleby 
beholdt overtaket i spillet til det 
gjenstod 10 minutter av omgan
gen, da Pors samlet seg til en 
sluttspurt. Laget hadde flere go
de angrep, og 4 minutter før slutt 
fikk LindstaG karret ballen i mål 
etter mølje.

I annen omgang tok Pors of
fensiven alt fra avspark og had
de midtbanespillet i hele omgan
gen. Gang på gang gikk Pors 
til angrep på Lisleby-målet, men 
ingenting lykkes denne gang. Hel
ler ikke straffespark som Pors 
fikle allerede etter 7 minutter,

Pors sløste m@

Det lyktes i kke Pors å erobre begge poengene mot Ørn i 
Horten i går, trass i utallige målsjanser. 'Etter en god 1. omgang, 
burde laget ha sikret seg en solid ledelse, men avslutningene 
var svake. Pors stilte opp uten Oddbjørn Oddaker og Herman 

‘ Holtan, og Trygve Kristiansen^? Per Boye overtok deres ples- 

! ser.

i
3 i

jr
Ørn åpnet best med noen far-|skuddferdigheten 

lige angrep, men  " ‘ “2“ x:i
en opplagt og god Arne Halvor
sen i Pors-buret, ble det ikke 
scoringer. Pors overtok etter
hvert føringen av kampen, og i 
det 25. min. klarte centerløper 
Arild Johannessen å omsette en 
pasning fra Odd Legernes i mål, 
og Pors ledet dermed 1—0.

Resten av 1. omgang ble til- 
dels preget av Ørns spill, men 
uten tellende resultater.

Allerede 4 minutter ut i 2. om
gang var stillingen 1—1. Den el
lers så gode Pors-målmann for
søkte å nå et overlegg fra ven- ‘ 
stre, men ballen gikk forbi og: 
havnet hos Ørns ytre høyre, Odd 
Nilsen, som ikke lot anlednin
gen gå fra seg. • .•

Også i denne omgang hadde, 
Pors flere scoringstilbud, blandt 
annet smalt -2 skudd i tverrstan- 
gen.

Pors savner tyngde og avslut
ning i angrepene. Likeledes er<

 “------------------..--------------------------------------------- --------------------------------------------------—---------------------- -- -

delte poeng i sjanserik kamp
Pors burde hatt seier

Keeper Arne Halvorsen er al
lerede nevnt.

; banens beste spiller 
venstre half, Per Bjørnø.

— n.
etter 10. runde: 

(24—15) 
(26—15) 
(16—11) 
(14—12) 
(25—20) 
(16—19) 
(15—27) 
(11—29)

ren. Venstre half Morten Helge-
• • *-

mål. Keeper Halvorsen var dekt

i*

I

Vestsiden i går med 2—1 for Lis- Lisleby spillet, og i det 10. minutt 
leby. Etter spill og sjanser burde fikk laget frispark ved 25 mete- 

—1 ------i.» •

hadde ikke vært noe å si på om 
Pors hadde fått et par mål til 
på sine mange gode sjanser.

Pors kom først igang, og alle
rede i begynnelsen av kampen 
hadde de et par fine tilbud som

heldigste laget 
lykkes. Dagfinn Jensen skjøt t 
utenfor. Like for slutt kom vel 
Pors’ beste sjanse. Lindstad skjøt 
like på keeper fra trengt posisjon 
ved 5-meteren.

Lisleby hadde ikke så mange 
angrep etter pause, men et par 
av dem var farlige, og under ett. 
av dem var indre venstre nær ved ■ 
å score.

Lisleby som fikk en heldig sel
er hadde sine beste folk i keepe
ren Y. Ulriksen og venstre half r 
Helgesen som gikk ut like før 
pause. I loperrekken var indre 
høyre P. Mortensen og den fram
skutte indre venstre, Lars Høili, 
de beste.

Pors’ bestemann i går var høyre 
som gp.j_

ven- 
kom
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Spillet går så fram og tilbake

Dagfinn Jensen spilte 
stor kamp. I løperrek-
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av Seljord
2. Skarphedin 

spilte riktignok bare med 6 spil
lere mot Seljords 10, men mer 

Johannesen, | fart må til om det skal gi resul
tater.

I pikekamperi seiret Skarphed
in over Seljord 7—1.

Det var 1000—1500 tilskuere 
som så Pors fravriste Snogg ho- 
vedserie-sjansene med 4—1 seier 
på Notodden i går.

Seiren var da heller ikke for
tjent etter spill og sjanser, poeng- 

I deling hadde vist et bedre bilde.
Det ble en fartsfylt og spennen-

En Mig

i perioder 
pent fra

i

1 i fotballkampen 
keeper (!) Ove Austad og inner- 
trioen Rolf Gunnerød, Karl Ski- 
fjeld og Per Boye godt.

Hos Lif var Bostrøm bra i mål, 
Svendsen best av backs, gode var 
også Nesse, Bråthen, Årstad og 
Stangvik. '

Dommer Rol£ Evensen, Borg.
R. G.

Flott idreftsmønstring 
i Langesund i helgen

Pors slo LIF 4 —
Det var strålende vær og et 

stort publikum til Langesunds- 
dagens idrettsarrangementa. Først 
defilerte de deltakende lag og Lif- 
turneme med skolemusikken i 
spissen. Det ble åpnet med turn- 
oppvisning av Lif’s gode pike- 
tropp under ledelse av fru Bjerk- 
øen, Deretter seiret Hei damer 
over Lif’s damer i håndball med 
5—2. Hei-damene var fram for 
alt meget gode skyttere.

I fotballkampen vant Pors helt 
klart over Lif med 4—1, etter å 
ha ledet 2—0 ved pause. Pors-la- 
get var godt, med et hurtig og di
rekte pasningsspill som skapte 
åpninger og sjanser i massevis, 
særlig i 1. omgang. I 2. omgang 
greide Lif å yte en del motstand 
og laget spilte seg fram til flere 
gode målsjanser. Pors fikk sitt 
første mål etter corner. Rolf Gun
nerød satte ballen perit i nettet. 
Nr. 2 scoret Per Boye. I annen 
omgang scoret Lif først ved Kai 
Bråten etter pent gjennombrudd. 
Men Po'rs gikk direkte fra av
spark og satte inn r. 3, også nå 
ved Gunnerød. Lagets 4. mål ble 
satt inn av Per Boye. Hos Pors 
spilte sidehalf Arnold Johansen,

skudd som Knatterud får slått i 
stolpen, returen setter y.v. Ski- 
fjeld kontant i mål.

3 min. senere får Snøgg straf
fespark for felling av Rotvold.

de kamp, ,med -Snøgg godt over i , Ragnar Tveiten levner ikke Hal-
første .omgang og burde hatt en vorsen
liten ledelse, men. den endte 0—0.

Pors kom atskillig .bedre i an- J og vi innstiller oss på uavgjort. I tens mål. men da‘klikket det? det 
nen omgang og særlig vinghalfe- Men da det er 6 min. igien av '

I en håndballkamp
på Sandvold måtte Skarphedin-

Håpet brast for
3 Pors-må/ i de siste 6 minuttene!

t
I

straffespark 
tvilsomt.

Det ble som sagt Snøgg 
åpnet best og etter 10 min. 
Halvorsen i Pors-buret ta fram 
en fantomredning etter en head
ing av Røtvold. Snøgg bygger nå 
opp det ene gode angrepet etter 
det andre, men avslutningene lar 
vente på seg.

Pors har noen spredte oppløp 
•denne omgangen, og i. v. Bøye 
Abrahamsen har et knhllhardt 
stolpeskudd i det 37 min. Men 
omgangen ebber ut uten noen 
mål. • •

I 2 omg. kommer, avgjort Pors 
bedre igjen, vhighalfene Johansen 
og Austad får tak på midtbane-

■ ■ - -------------- -------------------- ---------- |

pen. Ragnar Tveiten og 
Svarstad var de beste.

Hos Pors var det også forsva
ret som var det beste med c.h. 
Jensen og keeper Halvorsen som 
to sikre klipper, godt flankert av 
backene og vlnghalfene.

Løperrekka var ikke av samme 
kvalitet på tross av fire mål, best 
var indrevingene Gunnerud og 
Abrahamsen. Det var den første 
storkampen Henry Jensen dømte, 
og han kom ikke dårlig fra det, 
bortsett fra ’ straffesparket. Ved 
siste målet, til Pors var det Hnje- 
vokteren som stod best plasert og 
burde gitt tegn. Rolf.

m/ - "

Sparta
Det Ve‘stsida l går.

leredc et cnilt^i og hadde ba- 
«”■

ble spilt benene unde>^ Ie. 
v<4teCnsitt beste spill før pause, 
nrf de hadde mange .
nr 1sen

S t det 30. min. kom kampens Hansen 
?,SEina&rVae?gØPsomU"øtehard; ’ ’

Lg kontot 1 nettet. Spalta hadde

PF £ noe av det beste laget har le veit 
n? Vpqt^ida Pors fortsatte med PuVode spill og spillet foregikk 
for det méste på Spartas bane- damene se seg slatt 
halvdel, og det var fullt fortjent | med 3 mål mot 
da Ove Austad tok et frispark, 
no- sendte det i mål.
°Pors hadde flere gode sjanser 

ved Lindstad og A. v----
men Asbj. Hansen tok pent det 
som kom innenfor stengene.

Ove Austad som uten tvil var 
kampens beste: spiller, men Au-

nen omgang og særlig vinghalfe- Men da det er 6 min. igjen

let..To av målene til Pors var

spillet og forer løperne med man- l offside. Men forsvarsspillerne må 
ge pene baller. Og i det 14 min. ' ikke, stoppe før fløyta går, 
skyter c.f. Legernes et lavt hardt nytter ikke å rekke armene i væ

ret og rope offside.
Snøgg hadde også mange gode 

tilbud i denne omgangen.
Sluttsifrene ble noe 

4—1 for Pors.
Snøggs lag spilte 

meget flott, det gikk 
mann til mann opp mot motpar-

1

I var ingen som kunne avslutte an- 
ne fikk godt tak på midtbanespil- kampen skyter i.v. Abrahamsen ; grepet. Forsvaret spilte helt godt 

-- - -..- _ __ , en los ball ved stolpen. Knatterud . til det’var 10 min. igjen av kam-
noe lettkjøpte, og det siste smak- ' reagerte ikke. Men det skulle ik
te av offside. Snøggs mål kom på he bli med dette. I.h. Gunnerud er 

som også' var noe , mann for enda to scoringer før 
| fløyta går, det siste smakte av

Opa
hjem med 1-2 - Passinde * * ” s|anser

* on ill stad hadde god hjelp i går, under 
r nicget som sto på P Spartas gode periode 1 første 

a ca gf fikk han god hjelp av de
øvrige i forsvaret og da spesielt 
av Arne Stenkvist, som venstre 
back. I mål var Ame Halvorsen 
o-0d, og Trygve Kristiansen som 
back og 
alle en
ken spilte Lindstad en stor kamp 
som ytre høyre.

i På Spartas lag var det flere 
farlige'sjan-1 huller og bortsett fra Asbj. Han- 

i mål og høyre half Karsten 
. som var gode, vai’ dø

] andre helt ordinære. 
> Dommer var Henry

første omgang, og Fram, god.
st re Einar Valgø. som 
og
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støtt, og angrepsrekken viste pe
riodevis skarpere tenner enn vi 
har vært vant til, ikke minst vir
ket Kjell Hermann mer pigg enn 
på lenge. Unge Gravklev er ennå 
for urutinert, og broder Arvid 
kommer nok best til sin rett på 
wingen.

Lite å utsette på Rolf Hansens 
dommerskap. WESSEL
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Målløst oppgjør mellom Herkules og Pors
Det lokale-dcrbyet som så mange hadde sett fram til med spenning — og sikkert Ikke minst 

Pors og Herkules — ble ikke riktig hva vl hadde ventet. Bare tradisjonen holdt: Herkules har et 
eget tak på porserne, og det var på et hengende hår at hjemmelaget hadde kapret begge poeng- 
ene. Nå ble det deling l.en målløs kamp, og det var vel kanskje en nokså korrekt utgang på det . 
hele, men i___
Kampen, som hadde samlet re- 

kordpublikum for året på Her
kules Stadion, bød på en blanding 
av gode og dårlige ting i skjønn 
forening. Herkules var nok det 
laget som spilte nærmest opp til 
sitt beste, mens Pors skuffet be
traktelig — særlig på bakgrunn 
av den fine innsatsen mot Sparta 
sist. Angrepsrekken hadde sine 
klare scoringsmuligheter — spe
sielt ved 2 stolpeskudd i 1. om
gang — men avslutningene var 
ellers tamme og preget av liten 
besluttsomhet og gjennombrudds- 
evne. Og forsvaret var mer usik
kert enn vi har sett det på lenge, 
særlig gjaldt det en kar som 
Dagfinn Jensen. Eneste mann i 
pari var keeper Halvorsen, selv 
om han aldri fikk noe helt 'van
skelig å stelle med. La oss også 
plusse for Arnold Johansen, mens • 
Austad nærmest hadde en . off 
day.

Kampen var som sagt temme
lig jevn — dog med et pluss til 
Herkules for sine ganske mange 
friske angrep i 2. omgang, da 
scoring flere ganger hang i luf
ten. Laget måtte stille uten sine I

v»vy o------------ ---- _

skal det absolutt nomineres hvem av de to var nærmest seiren, må det vel bli Herkules. ,

vanlige keepere, og man måtte 
trekke Tore Johansen i mål, mens 
Nordstrøm gikk centerback og 
Arthur Nielsen winghalf. Alle 3 
klarte seg med bravør, og den si
ste vår kampens mest domineren
de spiller. Han leverte nok alt i 
alt sin sterkeste kamp på lange 
tider. Det var atskillig positivt i 
Herkules-laget. Forsvaret spilte

Porsernes dobbeltrolle
Del ble altså Pors som vippet Snøgg opp på lederplass igjen, 

og en stadig ironisk skjebne har ordnet det så viselig at porserne 
' også 27. mal kan komme til å bestemme eut.cn/cllcr for Notoddr.ns 

Hovcdserie-kandidat. Da møtes nemlig de to på Snøggs hjemme- 
. gress. Det cr avgjort at møggerne i høy grad trenger begge disse 

poengene, og temmelig sikkert at også porserne har god bruk for 
dom. Pors har imidlertid bra poeng mulighet er i sine øvrige gjen
stående kamper - og trist ville det jo være om det skulle bli Pors 
som satte bom for Snøggs opprykking! Her kjemper imidlertid alle 
og enhver for sin egen eksistens, og den slags komplikasjoner må 
man jo regne med i seriene.

I øyeblikket cr det naturligvis umulig å si enten det blir 1, 2 
eller hele 3 lag som må rykke ned fra Landsdclsscricn. Porserne 
skulle derfor helst — slik som pr. i dag — ha 3 lag bak seg på 
tabellen for å være sikker. Det kan imidlertid også fort ende slik. 

j at både Odd og Rapid klarer seg, og da skal altså bare cfl, lag ned.
I dag syns jo svært mye å tyde på at det skal bli Herkules, men 
avstanden opp til Fram er tross alt bare 1 poeng og opp til Moss 
■i poeng. Imidlertid er det nok Herkules som har det desidert van
skeligste programmet igjen: Hjemmekamp mot Pors kommende 
søndag for så å avslutte med bortekampene mot Østfolds 2 Hoved- 
scricaspiranter Greåker og Sparta. Frams program: Ørn borte, 
Moss hjemme, Snøgg hjemme.

Pors regner vi med sikker kontrakt fornyelse for under alle om
stendigheter. Laget er utvilsomt i framgang — i hvert fall, cr den 
2. omgangen vi så av det søndag mot -Sparta noe av det beste 
og friskeste vi har vært vitne til fra den kanten på lange tider. '' 
Også Herkules har vist prøver på liknende formforbedrings-tcnd.cn- 
scr — men f°r laVct UflOcr nok sjansen først og fremst i at 
både Odd og Rapid klarer å holde seg hvor de er.

To spennende søndager skal det i hvert fall bli!
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Ingen hovedserie for Snøgg

Fram-Iaget er ikke så enkelt å 
Btoppe når det er i slik godlune 
som i den første halvtimen mot | 
Pors på Torstrand lørdag. Anført 
av en meget opplagt Hellberg, 
godt sekundert av den andre in-1 
nerwingen Ludahl, ble Pors-for- 
svaret helt utspilt — og da det 
resulterte i 4—0-ledelse, mistet 
porserne all inspirasjon og kamp
glød. Nå var forsvarsspillet i den
ne perioden svært usikkert og 
famlende, og spesielt winghalfene 
sviktet stort i oppdekkingen. La
get hadde tydelig sin svarte dag 
da lite og ingenting ville lykkes, 
og forhåpentlig kommer det ster
kere igjen i neste omgang, som 
er hjemmekampen mot Snøgg.

Forsvarets bestemann lørdag 
var h. b. Per Nilsen, og i angrepet 
glimtet Skifjeld og Gunnerud. 
Den . siste scoret trøstemålet og 
fikk forøvrig annulert en scoring. 
Fram fikk annulert 2 mål for off 
Bide. Hos Fram — som gjorde fra 
sag sitt beste i den nevnte halv
timen — viste Roald Thoresen 
sikker form i mål, og ellers var 
de nevnte Hellberg og Ludahl de 
dominerende.

Pors vant 5—0 z 
over Tollnes i 2. reservelagsserie 
i går. Pors 
av • ’’•’ 

I den 
rien i 
Storm.

Begge

Boye. Greåker spilte nå meget 
fin fotball i den sterke motvin
den, og det var flere ganger far
lig ved Pors-målet. Etter en halv 
times spill fikk Greåker straffe
spark som Engsmyhr satte kon
tant i nettet. Da så Greåker fikk 
sitt 3. mål ved indre høyre, Eng- 
seth, var slaget tapt for Pors. 
Like etter måtte Tr. Kristiansen 
forlate banen og Arne Veholt tok 
hans plass, og med 3—1 til Gre-

Notodden, i går.
Omlag 1000 tilskuere hadde 

funnet veien til Notodden gress
bane i dag for å overvrere serie- 
opp&jøret mellom Snøgg og 
Pors Kampen ble både morsom 
og underholdende, men ikke 
særlig velspilt. Porserne domi
nerte midtbanespillet, men had
de ikke den rette brodd i an
grepene sine, til tross for 4—1 
seiren. Med tapet i dag spo
lerte Snøgg alle sjanser til å 
komme i Hovedserien.

Kampen åpnet i ren cupstil. 
Snøgg hadde et par farlige 
storm-angrep i kampens første 
minutter, men avslutningene 
klikket. I det 14. minutt leverte 
Arne Halvorsen i Pors-buret en 
praktredning, - da han tok Per 
Røtvolds heading fra kort hold.
KJEMPESKUDD AV PORS

Etter dette jevnet spillet seg 
mere ut. Pors hadde en rekke 
farlige angrep, men Legernes og 
Gunnerøds iherdige forsøk, ble 
stoppet av Snøggs kontante for
svar. Noen minutter før pause 
hadde i. v. Boye Abrahamsen et 
kjempeskudd i stolpen fra 20 
meters hold. Like etter la Snøgg 
opp et farlig angrep, men skud
det gikk utenfor.

stilte et lag bestående 
praktisk talt bare unggutter, 

andre kampen 1 denne se- 
går vant Grane 3—1 over 

kampene gjaldt også i 
pokalserien sammen med 3. di
visjonslagene.

4-1 seier på Vestsiden i går
Greåker fikk en fortjent 4—1- 

seier over Pors på Vestsiden i går. 
Greåkers lag besto av kraftige 
spillere, og mange av dem var 
meget gode teknikere, med indre 
venstre Erik Engsmyhr som ba
nens mest suverene spiller. Han 
laget også 3 av Greåkers mål 
i går.

Pors vant . målvalget og fikk 
den kraftige vind i ryggen. Gre
åker* gikk straks til angrep og 
hadde en meget god sjanse med | åker gikk spillerne til-pause, 
en gang. Så hadde Pors flere go- ’ ~
de sjanser, og en satt ba*’e og 
ventet på et Pors-mål. Men i det 
10. miutt lobbet indre venstre, 
Engsmyhr, ballen over Arne Hal
vorsen og i mål. Begge lag hadde 
flere gode målsjanser, og i det 25. 
min.- fikk Pors sitt mål ved Per 

. ✓___ -

I annen omgang fikk Greåker 
den sterke vinden i ryggen, og 
en ventet at det skulle bli ned
sabling i denne omgangen, men 
det ble bare med ett mål for Gre
åker. Pors kom best i gang og de 
hadde? sin beste periode i begyn
nelsen av omgangen. Begge lag 
hadde flere gode sjanser, og Gre
åkers ytre venstre skjot utenfor 
for åpent mål. Greåker fikk sitt 
4. mål etter en halv times spill 
ved Engsmyhr.

Kampen ble aldri god, og ikke ; 
var det noen spenning over den, I 
og så lite skudd mot mål er dot j 
sjelden å se. Greåker leverte en 1 
ganske god kamp på banen, og 
som nevnt var indre venstre, Erik 
Engsmyhr, banens beste spiller. 
Bjørn Spydevold spilte tilbake- 
trukket senterløper, og dominerte 
til tider i første omgang' hele 
midtbanen, og han fordelte bal
lene meget godt. Samme Spyde
vold fikk ikke dominere så mc- 

| get i annen omgang, da Karl Ski- 
| fjeld spilte tilbaketrukket senter-j 
I løper. Greåker hadde også gode 
I spillere *i indre høyre. Elv. Eng- 
I seth, høyre half. Kolbj. Ander- 
Isen, og senterbacken, A. Johan-
I nesen.I Nå hadde ikke kampens utfall 
noe A si for Pors i går, men en 

I burde ventet litt mere innsats 
enn flere av spillerne leverte i 
går, og det var vel Pors’ dårlig
ste hjemmekamp i år. De beste 
på Pors’ lag i går var Skifjeld 
i senter og Rolf Gunnerud i lo- 
perrekken. og i forsvaret Dagf.

. Jensen og venstreback, Arne
"-------- nWHL

Arne Halvorsen gjorde en got 
kamp Ellers var c. h. Dagfinn 
Jensen en god stopper. I angre
pet var Gimnerød og Legernes 
de mest agtessive.

Snøggs og banens beste spil
ler var Ragnar Tveiten, som le
verte en ypperlig kamp. Ove 
Ødegård spilte også meget godt.

Dommer vai Henry Jensen, 
Heddal. Han < jorde et svakt 
Inntrykk.

Morsom og underholdende kamp på Notodden igår

Begge lag hadde fortjent et 
par mål 1 denne omgangen, så 
man kan si at resultatet 0—0 
var all right.

I annen omgang var det mere 
ro over spillet. Snøgg presset 
litt i begynnelsen, og 1 det 8. 
minutt måtte Halvorsen hos 
Pors strekke seg i full lengde 
for å redde en «dupper» fra Ove 
Ødegård. Like etter var Pors 
frempå, men Gunnerød skjøt 
over. Etter et kvarters spill var 
Legernes alene med keeper. Han 
skjøt hardt, Knatterud bare 
halvklarte og returen satte 
Skifjeld kontant i nettet
MERKELIG STRAFFESPARK

Fire minutter senere fikk 
Snøgg straffespark på en 
merkelig dommeravgjørelse.

Ragnar Tveiten levnet ikke 
Porskeeperen en sjanse.

I det 38. minutt fikk Boye 
Abrahamsen pirket ballen i 
Snøgg-buret etter en duell med 
to av Snøggs forsvarsspillere. 
Like etter øket Gunnerød til 
3—1, og samme mann satte 
punktum med nr. 4 på et flott 
skudd et par minutter før slutt.

Pors-laget leverte en hel
hjertet innsats. Venstrebacken 

Alne og keeperen
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i

I

Rolf "Nilsen,

— .

istedet avtale 
mot Kragerø i

o a sei ganske bra for
er det noen brøy- 

i vin- 
man delvis 

så banen kan 
- også bli

ble Vdsådd 
helt fint 

noen 
den 

regner 
rundt 
som-

Junior pokal serie i 
i fotball i 

er nå i orden med ; ’ 
juniorene l

4 

Og alle
ar 
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I Ungt Pors-lag i I 
|seriekampeneivår?j

I morgen har flere av Grenlands fotballag sesongens fdr- 
ste treningskamper. Pors mønstrer to lag i kampene mot Gjer
pen og Skiens-Grane på Vestsiden. Det er mange unge navn på 
Pors-lagene dennegang, og man regner med å kjøre med disse 
i en del kamper fremover. Karl Skifjeld står over foreløbig, 
men det er mulig han kommer igjen seinere på året. Ove Au
stad er i Nord-Norge, men det forlyder at han vil dra sørover 
igjen i løpet av våren. — p—’ -• • - —:’-4—

Ny fotballbane på Vestsiden
Pors treningsbane tas i bruk i vår •

april spiller Pors 
. j på Vest- 

sannsynlig at det 
første grasbanekamp 

Søndag 14. drai' 
for å mø-

Ungt Pors-lag på 
Kleiva onsdag

Onsdag kveld spiller Pors 
treningskamp mot Storm, 

Skien på Kleiva. Porserne 
stiller med dis^ 11: Arne

• • •

Halvorsen, Leo Weber, Arne 
Stenquist, Svein Barth,' Per 
Nilsen, Per Tollefsen, Odd 
Legernes, Arnold Johannes
sen, Rolf Gunnerød, Aril Jo
hannessen og Age Lund.

Som man ser et ungt lag. 
Spesielt interessant blir det 

Arnold Johannessen på 
indreplassen.

Pors fotballgruppe får i år 
langt bedr.e treningsmuligheter i 
det den nye treningsbanen ved 
siden av Stadion skal tas i 
bruk i vår. Banen har interna
sjonalt mål (100 x 60 m.) og 
grasdekke. Det er således av
gjort at den kan nyttes også til

Fotball:
Mange trenings
kamper søndag

Det tørre fine været har gjort 
banene brukbare tidligere enn 
beregnet, og allerede til helgen 
er det berammet flere trenings
kamper i Grenland. Pors får 
besøk av Skien-Grane på tre
ningsbanen søndag, og om en 
uke håper en å få banen på 
Kleiva klar til kampen mot 
Storm. Også et par andre kam
per skal være på trappene.

Fotballklubbene 
venter på å ta fatt 
Ennå er det ikke tatt noen 

endelig bestemmelse om kam
pen mellom Larvik Turn og 
Langesund kan holdes søndag, 
men det er visse muligheter 
for å få avviklet den på Tufns 
treningsbane.

Pors åpner sesongen med en 
kamp mot Storm på Kleiva 10. 
april. Man hadde håpet å få 
til en kamp mot Grane i Aren
dal søndag 7. april, men Aust-

• Agder-laget har 
I

treningskamp 
den helgen.

Søndag 14. april' har Pors av
talt kamper mot Grane i Aren-1 
dal og mot Jerv i Grimstad. 
Porserne stiller med to for
skjellige lag ved det høve.

Lørdag 6. april drar Odd til 
Kristiansand for å møte Sør
landets fremste lag Donn. Kri-

■ . 

stiansandsklubben har forøvrig 
kamp allerede fk. søndag mot 
Viking.

Urædds første kamp i år blir 
mot Fram i Larvik 14. april.

.Brevik tar det med ro fore- 
* J *

løbig, men klubben har avtalt 
kamper mot Sandefjord og 
Fram i siste halvdel av april.

mot Skiens-Grane: 
, A. Veholt, Ivar 
Svein Barth, Tr. 
Asbj. Korsåsen, Svend Hansen, Ingmar Homane, 

Rolf Nilsen, Per Boye og Jan 
Dolva.

Det —“ 1
serien i fotball for i 
Pors, Urædd, Fram og Turn. 
Det spilles enkelt serie 
mot alle. De første kampene bli 
muligens spilt i Larvik allered 
torsdag 2. mai. Serien skal gå 
over 4 sesonger, men årets vin
ner får en pokal som belønning.

Pors landsdels- 
seriekamper

Pors skal ha følgende lands- 
delsseriekamper i vårsemest- 
ret: 5-5 Snøgg—Pors på Not
odden, 12-5: Pors—Lisleby 
på Vestsiden, 19-5 Moss—Pors 
på Moss, 26-5: Eik—Pors i 
Tønsberg, 30-5: Pors—Ørn. — 
Den siste kampen blir mot 
Greåker på Vestsiden. Pors 
har en svak posisjon på ta
bellen og klubben setter alt 
inn på a forsvare sin stilling.

Pors’ fotballgruppe holdt års
møte i klubbhuset igår under le
delse av formannen 0. T o 11- 
n e s.

Beretningen vitnet om et 
virksomt og kamprikt år. I 
alt var det holdt 130-T-140 kam
per. A-laget har hatt en svak 
sesong, mens de øvrige lag som 
vanlig har hevdet seg meget 
godt. Juniorene tok to K.M.

Regnskapet viste underskudd 
i år.

Både beretningen og regnska
pet ble godkjent.

Valgene.
Av det sittende styre ba for

mannen Tollnes, Olav Skilbred 
og Olav Hansen om avløsning. 
Valgene gikk smertefritt og 
greit etter valgkomiteens inn
stilling uten motkandidater.

Ny formann ble Leo Johan
nesen. Styremedlemmer ble Ot
to Malmgren (ny), Oddvin Kri
stiansen, Rolf Andersen og Isak 
Svarstad (ny). Varamenn Thor
leif Aasland og Asbjørn Wen- 
nerød.- Oppmannen Erling Ol
sen ble gjenvalgt. Valgene av 
de. øvrige U.K.-medlemmene ble 
utsatt til hovedforeningens års
møte.

B-utvalg: Jacob Holtan (opp
mann), Kaare Berberg, Trygve 
Kristiansen og Svein Edin. Va
ramenn Frank Olsen og Einar 
Amundsen. — Juniorutvalg: 
Helge Madsen (oppmann), Hen
ry Hegna, Asbjørn Korsåsen, 
Thorleif Rønningen (ny) og 
og Ivar Kristiansen (ny). Vara
menn Rolf Næss og Svein 
Barth.

Avisprotokollfører Kai Wick- 
mann. Utsendinger til kretstin- 
get: den nye formannen, Helge 
Madsen og Odd Legernes.

seriekamper. Banen 
i fjor vår og teppet så 
ut, men dessverre er det 
guttunger som har nyttet 
til sykkelbane. Porserne 
med å få satt opp gjerde 
treningsbanen i løpet av 
meren.

Pors mot Grane og i 
Gjerpen søndag

Pors har programmet klart 
for sesongåpningen på Vestsi
dens skoleidrettsplass 
Det blir to kamper mot Skiens- 
Grane og Gjerpen. Pors stiller 
ved det høve to forskjellige 
lag.

Banen er 
fatning. Ennå 
tekanter fra skøytebanen i 
ter, men disse vil 
få lempet vekk ; 
bli bredere. Den vil 
preparert og valset.

Lørdag 13. ;
mot Skiens Ballklubb 
tiden. Det er 
blir årets 
i Porsgrunn.
porserne til Grimstad

Jerv.

Leo Johannesen ny formann 
i Pors fotballgruppe

Underskudd på årets drift A-.-

Fotballen ruller
Til morgendagens åpningskam

per av fotballsesongen i Pors
grunn møter Pors med dette la
get mot Gjerpen. Fra mål og 
høyre.: A. Halvorsen, Leo We- 
ber, A. Stenk vist, Arnold Johan
nesen, Per Nilsen, Per Tollefsen, 
Aage Lund, Legernes, Rolf Gun
nerød, Arild Johannessen og 
Enok Solstad.

Pors-laget ; 
A Wennerød, 
Kristiansen, 
Kristiansen, 
• •
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Pors og Urædd
møtes 1. mai til en privat dyst 
i fotball på Østsiden.
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årsak som er helt naturlig på 
nåværende tidspunkt. Om far
ten er å sl at den i begge mat
chene, som gikk over 2x35 mi
nutter, var uventet stor fra 
børjan av og at tempoet også 
holdt bemerkelsesverdig lenge, 
f annen-omgangene ble det rik
tignok atskillig slappere, men 
etort sett kan man si kondi
sjonen slett ikke er så avskrek
kende syak nå.
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ENDEL NYTT
Det var endel nytt å se. Ar

vid Gravklevs yngre bror Tor
bjørn hadde gjort sin inntreden 
på Gjerpenlaget, og ser ut Ul 
å kunne gå inn på en idper- 
plass på klubbens førstelag et
ler debuten i går. Det samme 
kan sies om Odd P’assen, som 
nå er ferdig med sin militær
tjeneste og kan få rikere an
ledning til å skjøtte treningen 
i sin klubb. Vi savnet Torgeir 
Lund.

Grane overlater hele ansva
ret til de unge håpefulle 1 den 
viktige sesongen som står for 
doren — og hvorfor ikke? 

Bakken-klubben tok en sjanse 
for ct par sesonger siden, skif
tet ut etter noter og lot de un
ge slippe til. Nå bcgvnner re
sultatene å vise seg. og intet 
ville glede mer. Per Knutsen er 
ferdig med Kongens' klær og 
Per Andersen er igjen i Grane- .

• fc. :<

f-
.A.

. ::

skjorten, så enda sterkere enn 
ifjor burde det bli.

I kampen mot Gjerpen ble 
Pofs-måiené scoret av Arild Jo
hannessen, Åge Lund Odd Le- 
gernes og Rolf Gunnérdd (ett 
selvmål). I kampen mot Grane 
noterte Svenn Hansen seg for 
samtlige fire, mens Børre An
dersen og Kjell Sjøberg nettet 
for Grane. |

Trygve Dahlgren, Urædd og 
Leonard Strømsvaag, Sandjor
det var dommere i kampene.

Johno.
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Arets første fotballkamper 
Porsgrunn til helgen

Det er Pors som er førs t ute
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tballpremiere i Porsgrunn
Gjerpen og Grane i ilden i går -
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' Og så er moroa begynt 
igjen, da! Ikke sånn for al
vor, bare i all beskjedenhet 
foreløpig. Men igår 'rullet i 
alle fall fotballen på ny, og 
det var skoleidrettsplassen 
ved Vestsiden skole i Pors
grunn som fikk cæren-» av 
årets fotballpremiere i Tele
mark. Solen varmet deilig, og 
hadde det ikke vært for sne- 
restene som kranset banen, 
kunne vi like gjerne trodd 
det var i juni. Overraskende 
mange fotballtilhengere had- 
åe også funnet seg en plass i 
solen for å bivåne det hele 
Parolen for såvel begge Pors-
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dre motstanderen ennå ikke 
er klar. Onsdag 10. april 
blir det kamp mot Storm 
på Kleiva og søndag 14. j 
april mot Jerv i Grimstad. I 
Kampen mot Grane i Aren
dal blir det ikke noe av og 
i stedet regner Pors med å 
få til et arrangement i Pors
grunn lørdag 13. april. i

j Skjærtorsdag 18. april 
: spiller Mjøndalen med A- og 
I B-lag på Pors-graset. Det 
• arbeides for å få en ny 
kamp 2. påskedag. Søndag 
28. april spiller Sandefjords 

'Ballklubb med A- og B-lag 
på Vestsiden.

Pors regner stort sett med 
Isamme mannskap som i fjor 
bortsett fra Dagfinn Jensen 
som er gått til Odd og Karl 

(Skifjeld som påny har an
tydet at han vil legge opp. 
Skifjeld er f. t. trener for 
Eidanger I. L., så han er 
ikke uten trening, legger 
formannen til.

■ I —■»

fotballgruppe har
L1CX1 O^lYOUhV IIÅ^VXA . •
i slike treningsartede oppgjør, ire vet energisk med utetre- 
nien hyggelig er det like fullt ring med ball i lengre tid 
at scoringssjansene gir resul- n£ ftar en bestemt seg 
tater og at det blii ma av de Qr åpne sesongen med et 

Lagene gjorde ærlige forsøk )ar kamper på Vestsidens 
på riktig spill og planmessig drettsDlasq til kplppn nnn arbeide, men det må medgis ac ^ettspiass til helgen opp- 
svært mye virket anstrengt ogyser formannen, Leo Johan- 
hjelpeløst og at grunnen kun tesen. Det er i orden med

en Jrane-Skien,

> •

• '•

( - ..................... • . ... .. sj..... . '

/'/ å) d c/'

Foiballen ruller - -
Snart er kampen om seriepo- 

engene i fotball i full gang. I 
helgen ble det spilt en rekke tre 
ningskamper, og også på våre 
breddegrader var fotballguttene 
i aktivitet. Dette bildet er hentet 
fra sesongpremieren i Porsgrunn 
l går — en av Pors angrepsspil
lere er fanget inn i skuddøve- 
blikket.
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Gjerpenskeeperen Rolf Solvang

lagene som for Gjepen og Gra-j 
ne i går, var utvilsomt tre- 
n i n g. Det var først og fremst j 
det som var meningen, og det ■ 
var også det alle gikk inn for.; 
Pors, som mønstret med to. 
Ungdomspregede lag, vant beg
ge kampene — mot Gjerpen 
med 5—0 og mot Grane med 
4—2. Sifrene spiller en uve
sentlig rolle på denne tiden og 
har selvsagt ingen betydning

hyggelig “er det like fullt ling med ball i lengre tid
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GRIMSTAD-KAMPEN.
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skal Pors
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Skiensklubhen ledet 1—0 ved 
tapte 4—1

Gunnerød
Pors—Storm 4-1 på Kleiva i går

Etter den sterke førsteomgang 
hadde vi faktisk trodd at Storm 
skulle hale i land en seir mot 
Pors på. Kleiva i går kveld. Men 
det lot til at kondisjonen ikke 
holdt, for etter pause ble det et 
nokså ensidig press mot Storm- 
målet, avbrutt av ett og annet 
tilfeldig motangrep. Det er typisk 
at Storm ledet 1—0 ved pause og 
Fors vant 4—1.

Storm leverte mye bra i den 
første delen av kampen og mye 
tyder på at det skal la seg gjøre 
å få sveis på tingene i år. Men 
så var det altså kondisjonen da.

Pors har ikke mye av det 
gamle laget i år, og ærlig talt sto 
vl i den første omgangen og syn
tes det var trist at laget hadde 
falt så sterkt siden i fjor. Men 
så kom skredet, og da var det 
straks en halv times godt spill 
når man ser bort fra korte perio
der med slurv og overdrevne drib
linger.

Individuelt var dagens 'behold
ning først og sist Rolf Gunnerød 
som leverte en nærmest enestå
ende kamp som senterløper. Han 
driblet,fintet, passet og skjøt så 
det luktet svidd, og var et domi-

Atskillige fotballkamper i påsken
Odd

Bus-
på

Påskens fotball
Det blir flere fotballkamper i 

påskehelgen. Skjærtorsdag spil
ler Pors mot Mjøndalen på Vest
siden. Det var meningen at de 
to klubbene skulle stille både ■ 
A- og B-lag, rrien i går fikk Pors 
melding om at Mjøndalen bare 
ka.n stille med A-laget. Det skal 
i hvert fall bli en interessant 
kamp.

På Borgestad møtes Borg og 
Urædd, men kampen Brevik— 
Odd er avlyst. Herkules og Ski- 
dar skal også i ilden. I Larvik 
blir det et spennende nappetak 
mellom Turn og Fram.

2. påskedag får Pors besøk av 
Kragerø, og av andre kamper 
kan nevnes Fram—Herkules og 
Langesund—Borre.

Pors har tatt ut dette 
mot Mjøndalen: Ame

1 sen, Trygve Kristiansen, • Ame 
Stenquist, Svein Barth, Leo 
Weber, Per Tollefsen, Odd Le- 
gernes, Asbjørn Korsåsen, Rolf 
Nilsen, Rolf Gunnerød, Åge 
Lund. — Reserver: Asbj. Wen- 
nerød, Ame Weholt, Ingmar Ho- 
mane.

Pors III — Eidanger 
10-0

Pors III og Eidanger møttes 
til en treningskamp på skole- 
idrettspl assen på Vestsiden I 
går som Pors-laget vant med 
10-0. Kampen artet seg som et 
nokså ensidig press fra Porser- 
nes side. Eidanger prøvde en 
del nye spillere.

— i

Selv om atskillige av kretsens 
fotballspillere er bortreist i 
påsken skal det arrangeres fle
re kamper. Pors får besøk av 
ett av de fremste laga i lands- 
delsserien Østland Nordre 
Mjøndalen Skjærtorsdag, 
kerud-laget har overvintret 
annen-plassen i sin avdeling og 
det er slett ikke umulig at 
«Gubbe» Andersen & Co.s et
terfølgere tar spranget opp i 
eliteserien i vår. Klubben har 
fornyet sitt lag atskillig i de

omgang var det 
tydelig at Pors hadde best 
kondisjon og det var også 
bedre fart og avslutning i 
angrepsspillet. Storm-forsva- 
ret ble etterhvert temmelig 
kjørt og det klarte ikke å 
demme opp for Rolf Gunne
rød & Co. Gunnerød utlik
net ved å dundre inn et ka
nonskudd i Storm-hyssingen 
og like etter var Arild Jo
hannessen frampå og sikret 
Pors ledelsen. Så kom det en 
ny og særs flott scoring ved 
Gunnerød fra 16-meteren, 
mens ytre venstre Aage 
Lund avsluttet mer nr. 4

Den tunge og delvis bløte 
banen tok hardt på spillernes 
krefter. Lagene bestrebte seg 
på å holde ballen langs mar

ken det meste av tiden. Det er 
ingen tvil om at Pors var 

• det beste laget og at man har 
en ypperlig senter i Rolf Gun
nerød. Den karen har smeld

Arets første grasbane- 
kamp i Grenland ble holdt 
på Kleiva i går mellom Storm 
og Pors, og sluttet »med 
en solid Pors-seier 4-1. Ski- 
ensklubben åpnet ganske 
pent og hadde snart flere til
bud og ved et høve smalt 
ballen i Pors-stolpen, mens 
et par tre skudd gikk like 
utenom buret. \ Det ble da 
også Storm som åpnet sco
ringene. Felle på indre høy
re fyret av et hardt skudd 
som stusset en porser og 
havnet i nettet. Pors • hadde 
også sine sjanser, men lø
perne rotet litt for mye før 
pausen.

I annen

som
på at Pors-forsvaret er til- stad i går Kampen 
strekkelig sterkt mot hardere grusbanen, 
motstandere. kanskje ikke til så godt spill,
Flere av Storm-guttene hadde men likevel....

sine lyse øyeblikk før pausen,
men siden var det svært tamt 
det hele.

Sverre Halvorsen, Odd, hadde
en grei oppgave som dommer.

Corner.

Svak Pors-innsats i helgens ka
Lørdag ble det 1—0 tap mot Skiens BK 

laget slått 3—2 av Jerv

Mjøndalen spiller mot Pors. —
siste årene og i år 
net flere klare seire 
kampene.

Borg og Urædd har avtalt e 
dyst på Borgestad-graset 
dag. Samme dag holdes 
første grasbane-kamp i 
mellom Fram og Turn P« 
strand. spille

2. påskedag skal Por 
mot Kragerø pa ve 
mens Langesund får besj 
Vestfold-laget Borre.

• ’n°ljcsPill. n

"Ukt-

st% 

J 83tt „t 
stede,. 

PS

,Pd hans
tied

tønte 
scort;

og dertil var forsvaret betenke
lig åpent mange ganger. Heller 
ikke Jerv spilte godt, men det
te laget hadde langt flere mål
sjanser enn Porserne. Jervs 
3—2-seier var fullt fortjent.

Jerv tok- ledelsen midt i 1. 
omgang ved senterløperen etter 
et godt skudd, som gikk inn 
via stolpen. Også Porserne had
de sine gode sjanser i denne 
omgang, men det lyktes ikke a 
redusere.

I 2. omgang startet Porserne 
godt, men etter 7 minutter var 
det klart for Jerv-mål nr 2 — 
også denne gang ved senterlø
peren Porsforsvaret var svært 
passivt ved denne scoringen 
Midt i omgangen øket Jerv til

Laget leverte få gode angrep, 3—0 ettcr
nutler gjensto 
nes ved w pen
‘er skjøt Solslad‘'“ 
len som burde ha 
dødhnjen, traff ;
skuer. soæ sto 
STkvatt ’nn igjen 
Jervspiller tok 
dene, og dOrnm en ’ b u°mmeren d 
espark. GunnMM 

kert.
J®rv var atskillig bai 

ventet. med senltt 
senterbaeken som 
sa keeperen var god :

Hos Pors gjorde Hs.
pahtelig inntrykk j 

Guldal, Arendal,

Pors-forsvarer satte ballen i 
eget mål. Straks etter pådro og,- 
så Pors seg straffespark, •• men 
Wennerød i mål reddet 
Odd Larsens kudd.

En finner lite grunn til kri
tikk av spillerne. Begge lag 
stilte med ungt mannskap., og 
Skiens B.K. nyttet anledningen 

forhå- til å bytte inn et par mann i 2. 
han av den omgang.

Arild Hefte, Urædd, dømte.
—sen.

nerénde midtpunkt, særlig i 2. 
omgang. Men han. fikk de andre 
godt med og hvis han kommer i 
den storformen som han annon
serte i går, er ikko kretslaget nok 
for ham i denne sesongen.

Hos Storm var Josef Halvorsen 
inne på det riktige hver gang lian 
fikk ballen. Han slår presis og ■ 
hurtig til medspiller og satte i 
gang mange farlige angrep for 
pause. Ellers er det vanskelig å 
si noe om de enkelte spillerne 
foreløpig. Men om noen uker — 
med mer kondisjon — bor Storm 
være på god vei.

Felle scoret etter en morsom 
finte og sterk forsering med 
knallhardt skudd i nettaket etter 
ty times spill. Like etter pause 
utliknet Stubben med et prakt- 
skudd som sang i maskene og 
like etter sorget Arild Johansen 
for Porsledelse etter mye klabb og 1 
babb. Så var Stubben frampå 
igjen og til slutt lop Åge Lund 
inn en returball fra keeper, også 
etter mye moljespill.

Sverre Halvorsen, Odd domte 
godt.

i skuddene sine 
pentlig legger 
uvanen å gå forlenge med 
ballen selv. De to unge gut
tene på venstresiden Arild 
Johannessen og Aage Lund 
vil Porsjia glede av, mens det l En får håpe at full Pors-lag 
haltet betenkelig på høyresi kan vise langt andre saker enn 
den. Vi er ikke helt sikker det som ble prestert i Grim

er til- stad i går Kampen gikk på 
denne innbød

Pors lag mot Jerv
Pors har tatt ut dette la- 

get til kampen mot Jerv i 
Grimstad, søndag. Fra mål 
og høyre: Ame Halvorsen, 
Ame Veholt, Arne Stenquist, 
Asbjørn Korsåsen. Trygve 
Kristiansen, Svein Barth, 
Åge Lund, Odd Leger nes, 
Rolf Gunnerød, Arild Johan
nesen og Enok Solstad.

Pors gjorde en svak innsats 
i sine to kamper i helgen. Lør
dag tapte laget 1—0 for Ski
ens B.K. og i går ble det 3—2- 
nederlag for Jerv i Grimstad. 
I begge kampene stilte Pors 
med mixed lag.
Kampen mot Skiens B.K. på 

Vestsideiis skoleidrettsplass ble 
en mindre god forestilling. Den 
ble riktignok ført i ganske godt 
tempo, men på den smale banen 
burde lagene ha brukt vingene 
mere framfor å klumpe spillet 
i midten, der forsvarerne hadde 
en lett oppgave i å rydde opp.

Første omgang var jevnspilt, 
mens Porserne, som nok var 
sterkest kondisjonsmessig, over
tok mye av spillet etter halvtid. 
Det lyktes likevel ikke for Pors 
å score, og Ballklubben fikk 
seieren 10 minutter før slutt, da 
•en

Storm
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3-0 over Kragerø
PORS spilte ikke fullt så bra 

i treningskampen mot Kragerø 
på Vestsiden igår. Resultatet ble 
3—0, men løperrekken klumpet 
seg for mye midt i midtfeltet.

De tro målene kom ved Svein 
Barth, som var flyttet opp i lø
perrekken, Enok Solstad og 
Gunnerød. Det indre forsvar hos 
Pors leverte en god kamp med 
Leo Weber som krumtapp.

KRAGERØ med Finn Fredrik
sen i center spilte slett ikke dår
lig. Venstre half og den ungar
ske keeperen var de beste. Un
gareren arbeidet godt i feltet.

g, Sandjordet, døm-

Mjøndalen. tok ledelsen 1-01 
ed ytre venstre Vaskog, soml 
doret et pent mål. Litt sene- 
e lyktes det for Pors å ut- 
ikne etter en god tretrekks- 
;ombinasjon fra Legernes 
Rolf Nilsen og Rolf Gunne-I 
ød. Like etter var Mjønda-I 
mforsvaret mer eller mind-l 
e bortreist på et -høyt jnn- 
egg og Rolf Nilsen lot ikke 
sjansen gå fra seg. Samme 
■nann la på til 3-1 ved en 
rr.arkkryper i motsatt hjørne. 
Alle disse målene kom i første 
omgang.

Etter pausen hadde Pors 
mer av spillet og det lot også 
til at kondisjonen var bedre 
enn motpartens. Omgangen 
bød ikke på noen nye scorin
ger. Mot slutten av kampen 
r^åtte Mjøndalens senterløper 
^Se Formo hjelpes ut av ba
nen etter 
der en 
ball.

•øndalen

ylye fotball i påska
/år Mjøndalen på besøk i morgen 

langpsuse forOdd: MotSkiens BK3.dag 
at do aller flesto fotballspillerne ofror påsketuren dennegang til fordel for fot-

, Mindre heldig synes Odd å 
påsken ettersom Brevik ikke kunne ta den planlagte kampen på Furulund 1 

dermed kommer vol ikke Odd 1 kamp igjen før mot Sklens BK på Banejordet 3.
uke. Men for dem som holder seg på hjemmebane 1 helgen, blir det 
på.

Laget skuffet stort i gårsdagens
Pors gledet sine tilhengere ved å slå det sterke lands- 

lelsserielaget Mjøndalen 3-1 på Vestsiden skjærtorsdag. 
<oen riktig stor kamp var det ikke, men man ble da vit- , 
ic til endel godt banespill, 
ett at det var blitt noen flere av. — Mjøndalens angrep 
toppet som regel opp ved 16-meteren og siden ble det alt 
or mye pirk av det hele. Vi så riktignok et kanonskudd 
den ene målstolpen på et 17 meters frispark og senere 

adde bruntrøyene en ball i Pors-liggercn. Pors på sin si- 
e hadde flere skudd fra nært hold like utenom gjestenes 
ur.

---------- forsvar virket 
helt pålitelig og det var 

—- .------------------- ° -n at den ruti-
høylnerte senterbacken Auli ikke 

voksen vedvar situasjonen

7:p. f.O

Treningskampen på Vestsiden i 
går mellom Pors—Kragerø, ble 
langt dårligere enn kampen mot 
Mjøndalen på torsdag. Kragerø, 
som hadde en ungarer j mål og 
Finn Fredriksen i senter, spilte 
helt jevnt med Pors i forste om
gang, men i annen var Pors det 
beste lag. Kragerø leverte meget 
pent ute på banen før pause, men 
det klikket helt foran mål, selv 
Finn Fredriksen slapp ikke til 
med sine farlige skudd mere enn 
et par ganger under hele kampen. 
Han ble helt satt ut av spill av 
Pors senterback Leo Weber.

Første omgang ble målløs, men 
i annen scoret Pors 3 ganger, ved 
Svein Barth, Enok Solstad og Rolf 
Gunnerud. Kragerø hadde sine be
ste spillere i venstre back Arvid 
Johannesen og venstre half Arvid 
Johannesen, disse to var i ganske 
god form. Kragerø manglet sin 
gode keeper Bjerka, men hans er
statter var en ungarsk flyktning’ 
som var både god og heldig. Se . 
nevnt spilte ikke Pors så g * 
som mot Mjøndalen, men gut 
fikk allikevel god kamptrei-/,' 
I går var Enok Solstad ytre høyre 
istedenfor Odd Legernes, ellers 
var det samme lag i begge kamp
er. Best på Pors-laget i går var 
Leo Weber og Trygve Kristian
sen i forsvaret og venstresiden 
løperrekken, Rolf Gunnerud og

Sundjordet var
Ard.

påskedag 
en

Begge lag saknet tre av sine 
ordinære spillere. Pors spilte 
uten Arnold Johannesen, Ar
ild Johannessen og Per Nil
sen, mens Mjøndalen hadde 
to av fjorårets guttespillere 
som vinghalfer og dertil var 
den ordinære indre høyre 
heller ikke med.

Porserne arbeidet energisk 
og det er ikke riktig å frem
heve noen enkelt. 18-åringen 
Rolf Nilsen i senter er et em
ne og den karen vil nok Pors

■. viste også endel gode 
ting. Halfreserven Aage Nil
sen var slett ikke ueffen.

Rolf Hansen, Grane, døm
te den lette kampen. Banen 
var. noe glatt å spille på et
ter regnet.

Det utrygge været bevir
ket at publikumsinnrykket 
vår atskillig mindre enn ven
tet. Cnrnør.

Noe
Det Inter Ul

! ballens treningskamper, som det blir atsklJh I kornmo gjennom ; " *V 1 Ukedagene.
I morgen — og c ‘

;, altså om en 
god del fotball A se

mest Interessante forcstil- 
får vi vel på Vestsiden i 
, der Pors får besøk av 

Hovedserie-aspiranten Mjøndalen. 
Pors stiller sitt sterkeste mann
skap for året, og det samme gjør 
gjestene. Også 2. påskedag skal 
porserne i kamp, da forsøker de 
seg mot Kragerø.

Av andre kamper i morgen går 
Borg og Urædd som gresbane- 
åpning på Borgestad, mens Her
kules drar til Skidar på Helges 
Plass. 2. dag får altså Pors som 
nevnt besok av Kragerø^ mens 
Langesund har hjemmekamp mot 
Borre, som sist søndag overras- 
ket med uavgjort 2—2 mot Vest
folda 1. dlvisjonsleder Tønsberg 
Turn. ______ i

■ r./?.

Pors vant over
Kragerø i en tam 

forestilling
Pors-guttene var ikke til å 

kjenne igjen ved gårsdagens 
kamp mot Kragerø pa Vestsiden. 
Riktignok var fire av lagets spil
lere ikke med, men slik som den
ne kampen artet seg var det lite 
å bli begeistret over. Vel, Pors 
vant 3-0, men det må nok vises 
ei ganske annet spill i de kom
mende seriekampene.

Kragerø holdt stillingen 0-0 til 
ei. tid at i annen omgang og før 
pausen var gjestene atskillig mer 
energiske og de forsøkte også å 
få til noe angrepsspill.

Det .er ingen grunn til å gå i 
detaljer om denne kampen. Vi 
tar bare med at Svein Barth som 
spilte indre høyre i siste om
gang ordnet 1-0 sammen med 
Kragerøs ungarske målmann. — 
Senere øket Enok Solstad til 2-0 
etter tabbe i Kragerø-forsvaret, 
mens Gunnerød var mester for 
Pors' 3. mål.

Av Porserne slapp Leo Weber 
likest fra det, og hos Kragerø 
venstre halfen Arvid Jensen. — 
37-åringen «Dilla» Fredriksen 
hadde for liten assistanse av sine 
medspillere i avslutningen på an 
grepene.

L. Strømsvaag, Sundjordet, 
slapp forholdsvis bra fra dom- 
merjobben.

Rolf Nilsen
som scoret 2 av Pors’ mål.

flere anledninger. Lagets bes- 
temann var ytre høyre As- 
bjørn Kristiansen. Han skiftet 

ta godt vare på i tiden fram- °«e n J*'. Senterlø- 

spillerne tegner også bra.
i

spill fra eget mål ved* endel 
høve og den slags må ikke 
forekomme når poengkampe- 
ne tar til.

Mjøndalens
ikke 1

et sammenstøt un-l forbausende å se
nærkamp om en 1

'K1

peren
-----------_ . _

Forsvaret rotet svært ved ut- 
- t
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Skidar—Pors mixed
3-0
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Pors juniorlag slo Sundjordet 
2-0 i en treningskamp på Sund
jordet i går. Pors saknet endel 
av sine beste spillere.
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Pors møter med dette B-laget 
mot Sandefjord: A. Wennerød, 
A Veholt, R. Bie Johannessen, 
J. Dolva, P. Nilsen, P. Tollefsen, 
S Hansen, I. Homane, Arild Jo
hannessen, P. Boye og E. Sol
stad.

«Lx

'V

Skidar vant 3-0 over et mixed 
Pors-lag (B og C-spillere) på 
Helges plass 1 går. Trass i Ski- 
dars forholdsvis store seier var 
kampen nokså jevnspilt, og som 
tiening betraktet meget god. — 
Også Skidar manglet noen av si
ne ordinære A-lagsspi]ere. Sco- 
rere for Skidar var Kjell Hel- 
mundsen 2 og Arne Engelstad.

yt/y f O.

Overraskende Pors-se
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Sannelig ser det ut til at porserne skal greie seg pedro enn 
ventet i vårinnspurten i Landsdelsserien. Med sine fattige tre 
poeng etter høstens kamper, var det heller laber stemning på 
Vestsiden en tid. Men nå er nok situasjonen adskillig lysere. Det 
er tydelig at Jeisen Gundersen har utført et godt arbeide i vår
månedene. Kampen mot Mjøndalen Skjærtorsdag; som endte med 
3—1 til Pors, viste at porserne er i besittelse av fighting spirit. 
Ungdommen på laget er ingen svekkelse, slik som antydet av pes- 
simistene. Det er flere av ungguttene som vil gjøre det fint, eks
tra fint til og med.

Pors har nå m i n st 20 mann 
som aspirerer til en plass på A- 
laget. I kampen mot Mjøndalen 
savnet vi ,et par av de ordinæ
re, spillere publikum regner 
med å se i Pors-trøya, men de 
skal spille godt for å danke ut 
noen av de 11 mot Mjøndalen. 
Løperrekken med Homane, 
Korsåsen, Rolf Nilsen, Rolf Gun 
nerød og Legernes kjempet : 
energisk, og greidde å score he
le tre ganger på bruntrøyene. 
Det er kanskje verd å merke 
seg at Mjøndalen slo Vestfossen 
9—1 for kort tid siden.

Nå var kanskje Mjøndalen 
mer velspillende. Baden gikk 

tu mann, men foran 
med klikket det alt for ofte. På 
den annen side viste Pors å ta 
vare på de sjanser som bød seg. :<.• 
Ett mål av Gunnerød co vV 
den lovende junlor-centeren i IS 
fjor, Rolf Nilsen varmet et for- w 
Øvrig gjennomblåst og hutrende S 
publikum. I

Centeren Rolf Nilsen blir før-! 
steklasses når han får opp tak
ten noen streker. Han cr sterk i 
og vet å Hnne åpninger i et 
forsvar. • • • 
lant?eVnr?ÆUerød spl!te denne’ 
nrrtnn+?«d f10Per’ men k°m ^Idtl 
todT nn 1 forsvaret spll>
te Leo Weber hardt og kontant 
k°nn^enterhalf’ raen kunne vel 
kanskje vært noe mer forsiktig 

ngene’ Foi*svaret som helhet var mor støtt og sikkert 
eiMirtnti V sa Pors 1 aksJon.

Mjøndalen med en reserve

d»,er
vil utvilsomt gjøre det bedret

“‘“•/•gi'
dømte jevnt^bra’ Sklens/Grane
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Det var ikke akkurat påskestcmning på Pors-tribunen under kampen Pors—Mjøndalen 
Skjærtorsdag. Disse unge damene holder seg under paraplyer og regnfrakker for å unngå a 
bli alt for våte. (Foto: Stenstadvolden).
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Pors-centerhalfen Leo Web or greide å holde Mjøndalens løpere på tilbørlig avstand. — Her 
ligger han overende (nr. 5), men har reddet situasjonen.
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Pors overrasket mot Sandefjord
A-laget vant 2-1, -laget 5-1

sen.

o

fl. fl.

1 *

senere
A a

klarte 
skape

Rolf 
fikse

l

1
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Ungguttene ga Pors kjærkommen

Pors hadde gjort flere foran
dringer med laget: Leo Weber 
var senterback, A. Korså-sen in
dre høyre, Rolf Nilsen senterløper 
og Age Lund ytre venstre. Alle 
disse klarte seg meget bra, og 
var sammen, med Trygve Kristi-

Sandef jords lag var Igrunnen 
litt av en skuffelse denne gang, 
selv om det stilte med reserver 
for bl. a. Hvidsten, Yngve Karl
sen og Havnaas. I forsvaret 
brillierte Svenssen med beher
sket og drivende spill, men lø- 
perrekken maktet dessverre ik
ke å utnytte hans mange gode 
fremlegg.

Kampen ble dømt av Dahl- 
gren, Urædd og i det fine væ
ret var det stort publikumslnn- 
rykk. Stein.

brodering til å kunne gi tellen
de resultater. Foruten Svens
sen vil vi bare fremheve mål
mannen Per Elnan. Den gode

Hans Sperre på indre høyre slet 
voldsomt, men en rekke spo
lerte målsjanser trekker det go
de inntrykket kraftig ned.

Det var ca. 800 tilskuere i 
det fine været, og Trygve Dahl- 
gren, Urædd, var kampens go
de dommer.

ansen lagets beste. Rolf Nilsen, 
som fremdeles er juniorspiller, 
og fjorårets gode juniorspiller 
Åge Lund vil nok Pors få mye 
glede av.

Rolf Hansen, Grane dømte me
get godt.

Gohd form

Sandefjord skuffet ganske 
kraftig etter brakseieren i Bre
vik. Forsvaret, med Thorbjørn 
Svenssen som den gamle gode, 
virket solid, men løperne var 
langt under pari. I perioder

S/o Sandefjord 2-1 etter godt inspirert spill
Pors overrasket stort i kam

pen mot Sandefjords Ball
klubb på Vestsiden i går, og 
det var slett ikke ufortjent 
at laget gikk av banen med 
2—1 seir. Allerede fra kam
pens første minutter viste 
Porsguttene sin godt innsats
vilje, og laget beholdt stilen 
hele kampen igjennom. Kan 
laget bare beholde den sam
me stilen og gløden i vårens 
seriekamper, skulle det være 
godt håp om fornyet kon
trakt i landsdelserien.
Det var Sandefjord som fikk 

det første målet. Midt i annen 
omgang hadde laget en sterk 
periode med konstant press på 
Porsmålet, og etter en misfor
ståelse i Porsforsvaret fikk R. 
Pedersen ballen foran åpent 
mål og scoret lett. Bare noen 
minutter etter gjorde Porslø- 

1 perne det broget i Sandefjords 
forsvarsfelt. Rolf Gunnerød snap 
pet ballen ved .16 meteren og 
scoret kontant med et ypperlig 
skudd. Dette stimulerte Pors til 
ytterligere innsats og et par mi
nutter før full tid var Gunne
rød igjen påpasselig fremme og 
scoret seiersmålet.

På Forslaget spilte denne 
gang samtlige energisk og godt 
Løperrekken viste ofte fikst og 
variert samspill med Rolf Gun
nerød, Odd Legernes og Age 
Lund som de førende Særlig 
Gunnerød Imponerte med stor 
aksjonsradius og slne to mål. 
Den unge senterløperen Rolf 
Nilsen hadde en vanskelig opp
gave mot Thorbjørn Svenssen, 
og han har all ære av fighten 
mot «landslagsklippen», selv om 
han kom til kort 1 de fleste du-

I eller. I forsvaret spilte særlig 
senterhalfen, Leo Weber, solid 
og godt, og han fikk også de an
dre karene med på notene.

1-fl,

oppmuntring før seriestarten
1 over Mjøndalen ga visse løfter

meget god treningskamp på Vest- 
"den Skjærtorsdag. Til tross for 
-egnet og den tunge banen, 1c- 
ietfe begge lag.meget positivt 
snill Mjøndalen hadde nok mere 
av spillet, og var best spille
messig sett, men på den annen 
side hadde Pors langt flere og 
cnrlige målsjanser og fortjente 
seieren, som sikkert var en kjær- ' 
kornmon stimulans for Pors nå 
foran seriestarten.

Som nevnt hadde Mjøndalen 
mest av spillet, og anført av sin 
gode ytre hoyre Tore Halvorsen, 
spilte de seg gang på gang fram 
til gode scoringssjanser, men lag
ets lopere var sørgelig inefektive 
og det ble ikke mål før etter en 
halv times spill ved indre venstre 
Like etterpå hadde Mjøndalens 
senterløper Åge Formo et kjem- 
peskudd i stolpen, etter frispark 
fra 20 m. Straks etterpå utlignet 
Pors ved Gunnenid, og like før 
pause økte senterløperen 
Nilsen til 3—1 etter 2 
scoringer.

I annen omgang’ var spillet 
mere jevnt fordelt, og begge lag 
hadde flere gode målsjanser. Sær
lig Pors var nære på flere gang
er, men det lyktes ikke for noen i 
av lagene og lage flere mål, og 
3—1 ble sluttsifrene. På begge 
lag var det mange unggutter 
denne gang, og Mjøndalen vil nok 
la hore mere fra seg. Kan bare 
løperne få omgjort en del av sine 
gode sjanser i mål, for i løper
rekken var det mange gode spil
lere med ytre høyre Tore Hal
vorsen og senter Åge Formo som 
de beste. Samme Formo ble like 
for slutt ødelagt, og måtte for
late banen.

Det unge Pors-laget overrasket positivt og slo Sande
fjord 2—1 i privatkampen på Vestsiden i går. Sandefjord 
manglet riktignok så gode spillere som Yngve Karlsen, 
Ragnar Hvidsten og Arvid Havnas. Men kampen lover like
vel godt for Pors, og fortsetter laget som i går, bør det 
kunne hevde seg bra i vårens seriekamper.
Porserne kom best i gang, og 

et par gode sjanser tidlig i 
kampen kunne gjerne ha gitt 
ledelse. Spillet jevnet seg et- ; 
terhvert ut, og det skiftet med 
sjanser for begge lag. Men de 
riktig gode avslutningene mang
let, og første omgang ble mål
løs.

I annen omgang var det Pors 
som anga tonen, men midt i 
omgangen tok Sandefjord le
delsen ved en foræring av Pors. 
Ved en misforståelse headet en ' 
Pors-forsvarer forbi Halvorsen, 
og Sandefjords Reidar Peder
sen hadde bare å følge ballen 
i mål.

Få minutter 
imidlertid Gunnerød 
balanse. En stikkbal fra Rolf 
Nilsen ble avsluttet med et me
get godt skudd, som Sande
fjords keeper ikke klarte å hol
de. Fire minutter før slutt var 
Gunnerød igjen frampå med et 
godt skudd, og seieren var klar.

På Forslaget virket forsvaret 
jevnt godt. Half ene Asbjørn 
Korsåsen og Arnold Johannesen 
arbeidet godt, og Leo Weber 
som senterback var en sikker 
og god stopper. I løperrekken 
var venstresiden best med Rolf 
Gunnerød som nr. 1. Age Lund 
på ytre venstre lover også me
get godt.

å 7 / •

♦

I en B-kamp mellom de to 
klubber etterpå var Porserne 
stort overlegne og vant 5—1. 

fikk de til noe spill midt på | Homane 2, Enok Solstad 2 og' 
banen, men det ble altfor mye | Arild Johannesen scoret, mens 

Tor Baust Berntsen dundret el 
frispark i nettet for Sande
fjord.

I I
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Pors C-lag slo Herre
med 7—1 i en treningskamp på. 

Vestsiden i går kveld.

9
9
9
9
9
9
9
9

Eik 
Greåker 
F ra m 
Moss 
Snogg 
Lisleby 
Ørn 
Pors

0—1
1— 6
4—1
2— 5

16
V
13

8
7
6
5
3

30—11 
21—11 
21—9 
20—21 
19—29
19—29 
13—20 
10—23

i ° n rover løperspmet

Fram—Greåker 
Lisleby—Eik 
Snogg—Pors 
Ørn—Moss

Ungguttene innfrir: 2
*

Sandefjord manglet 4 av sine 
ordinære spillere i treningskam
pen på Vestsiden i går, A. Havn- 
és, R. Hvidsten. Yngve Karlsen 
og Erik Kristiansen, og det ellers 
så gode Sandefjord-lag var i

1. reservelagsserie |
torsdag vant Skiens BK 8—2 

på Skotfbss, mens Gjerpen— 
Storm spilte uavgjort 2—2. Pors 
og Odds kamper ble utsatt til tirs
dag.

Pors-Iaget
til kampen mot Snøgg på Not- 

, odden i morgen (den spilles kl. 
, 16) satt opp dette laget:

Arne Halvorsen — Tr. Kristi
ansen, Stenkvist — Korsåsen, We- 
ber, Am. Johansen — Legernes, 
Barth, Rolf Nilsen, Gunnerud og 

1 Aage Lund. Reserver: Wennerød, 
Per Nilsen, Per Tollefsen og 
Arild Johansen.

Fin stimulans for Pors
1 over Sandefjord

dagen for, og 
Rolf Nilsen, han 

stor respekt for sin 
motspiller Thorbjørn 

Svendsen og venstre j Svendsen, han kom meget bra fra 
så gode Sandefjord-lag var nok’half Kj. Østby i forsvaret og av 
ende! redusert, så laget kom ikke løperne var høyre siden Rolf Jo- 
opp ti) sitt vanlige spill. På den hannesen Og Hans Sperre og in- 
annen side leverte Pors en ganske dre venstre R. Pedersen de beste.
lovende kamp og det beste av alt,' På Forslaget i går spilte alle sam-

og tuktet
Mistet Pors gnisten på motgangen i 1. omgang?

I ■
Halvorsen, men han klarte ikke 
å holde ballen og Thunberg satte 
returen i nettet. 2—1 for Snøgg. 
Samme mann økte til 3—1 etter 
26 min. spill, og det så da ut som 
om Pors resignerte. En spiller 
som Gunnerud hadde inntil da 
spilt meget godt, men begynte nå 
med noen bortkastede dribleserier 
og laget var siden ufarlig. Da det 
gjenstod 20 sek. av kampen fikk 
Snøgg sitt 4 mål, et drømmeskudd 
av Ove Ødegård fra 25—30 m.

Snøgg vant denne gang på 
en helhjertet innsats fra samtlige 
mann, men overraskelsen var nok 
løperspillet som ble prestert, de 
spilte både hurtig og riktig og 
med stadig wingspill.

Ove Ødegård spilte igjen en stor 
kamp som c.f. og var banens be
ste spiller. Men også Trondsen og 

1 Thunberg spilte sine beste kam
per for året. I forsvaret var Rag
nar Tveiten suveren, Arne Svar
stad og Odd Kasin slet iherdig og 
var nok en av grunnene til at 
Pors ikke fikle til noe loperspill.

Pors som vanligvis har godt tak 
på Snogg her oppe, skuffet nok 
ikke så lite, det var ikke plan og 
sammenheng mellom halfer og in- 
nerwingene og de virket helt ufar
lige. Løperrekkens beste spiller 
var Aage Lund som var hurtig 
og farlig. Gunnerud spilte fikst 
helt til han begynte å tulle alene.

Forsvaret hadde sine beste folk 
i keeperen Halvorsen og v. b. Tr. 
Kristiansen, c.h. Weber var der
imot en skuffelse denne gang.

Dommeren Arne Torp fikk bå
de Pors, Snøgg og publikum mot 

_ 9 . • finn.

Pors A-lag har
som kaptein for sesongen valgt 

| Trygve Kristiansen, mens Rolf 
Gunnerud ble visekaptein.

Det blåste en sur vind langs hele banen på Notodden i går d a Snøgg og Pors startet serie
kampene og pocng.iagct igjen. Det var ca. 900 tilskuere som satt og hutret og frøs da dommeren 
Arne Torp, Fram, blåste til avspark. — Pors, som Mint målvalget, fikk den sterke vind med 
seg. At det nå er alvor i leken igjen var tydelig helt fra starten av, det var stort tempo og full 
innsats med en gang, og det ble myø frispark til begge sider.

Tross motvind var det Snogg 
som hadde det første farlige til
budet. allerede i det Iste minutt 
var Engravslia igjennom uten at 
det ble noe av det. Pors overtok 
så og hadde flere farlige tilbud, 
bl. a. 2 frispark fra 16—18 m. der 

. det ene gikk i stolpen. Men del 
| er allikevel Snøgg som tar ledel

sen etter 9 min. spill da Pors’ c.h'. 
Weber feilregner en høy ball og\ 
Ove Ødegård lot seg ikke be to I 
ganger. 1—0 for Snøgg. Pors kjø-1 

, rer på igjen og det er prekært 
foran Snøggs mål stadig vekk.

| Pors fikk i denne perioden 
straffespark og utlignet til 1—1 

j ved Gunnerud. Sterk diskusjon 
jom grunnen for straffesparket, 
• men etter vår mening var det fel- 
‘ ling. Snøgg skulle forøvrig hatt 
samme sjanse da Thunberg ble 
felt av keeperen, men dommeren 
dro ballen ut til 16-meteren.

Pors hadde i denne omgang det 
meste av spillet og hadde for eks. i 
5 cornerspark mot Snøgg 0. Ved 

' siden av dette hadde laget 3 mål 
inne som ble annulert.

2. omgang ble klart bedre for 
Snøgg, og det var hardt kjør på

I forsvaret til Pors i lange perio
der. I det 12. min. fikk Snøgg 
frispark fra 16 m. og Ødegårds 

. skudd ble mesterlig reddet av 

i fl'

♦

__ h _ En B-kamp mellom Sandefjord 
er at alle ungguttene på laget glir men en meget god kamp i forsva- ! og Pors, ble vunnet, av Pors med 
så godt inn så Pors vil nok ikke rot og løperrckken var bedre enn 
bli så svekket som en skulle trodd sist med Gunnerud som beste- 
ved sesongstarten. Kampen i går mann, men det som gledet mest i 
var helt jevn, og særlig var annen

hele 5—1 og som resultatet viser 
var Pors helt overlegne. Det for
teller også litt om den gode ré» 

loperrekken var dc 3 ungguttene krutteringen. Arci. »
omgang spennende og da kom Sv. Barth, Åge Lund, han spilte I 
også kampens 3 mål. Kampen i i 
går bød på svært få sjanser, men

ner foran begge mål. Resultatet i 
går var meget oppmuntrende for 
Pors’ vedkommende og vil sikkert 
gi guttene en stor stimulans, nå 
da serien begynner, kan laget ta 
fram samme innsatsen, og viljen i 
de kommende kamper har Pors 
gode sjanser til å samle seg endel 
poeng. Om kampen mot Sande
fjord i går vant Pors en helt for
tjent seier med 2—1 og de var 
nær på. å øke dette resultat. Som 
nevnt var første omgang målløs, 
og etter 25 min. ut i annen om
gang fikk Sandefjord det første 
mål ved indre venstre R. Peder
sen etter sommel i Porsforsvaret.

Like etter på scoret Rolf Gun
nerud et drømmemål for Pors, som 
keeper var borti, men klarte ikke 
å redde det harde skudd, like et
terpå var igjen Gunnerud frempå 
og laget Pors annet mål. her viste 
Gunnerud hvor enkelt det kan væ

re å lage 'mal, da han elegant | kretslagskampen 
spilte ut to motspillere og la. bal- • senterløperen 
len i motsatt hjoime av keeper. I hadde ikke 
Sandefjord hadde sine beste spil- > berømte

kampen mot Svendsen.
Trygve Dahlgrcn, Urædd var 

dommer.
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også god fyldest for seg.

Pors fikk litt av en kald- 
neppe sagt sitt siste. ord i den pågående Lands-1 linjedommeren, helt feilak- 

i en flott scoring av 
i første omgang. Da 

hadde stillingen vært 2—1. Pors- 
eme vil. nok komme sterkere 
igjen i de kommende seriekam
per. Forsvaret var ikke helt på 
høyden i dagens kamp. Arnold 
Johannessen var gjennomgående 
den beste. I løperrekken viste 
Gunnerød at han har teknikken 
iorden, men det ble litt for mye 
tricksing. Hverken han eller de 
andre fire kom sjelden til skudd. 
Drible-serier innenfor 16-mcte- 
ren fører sjelden frem.

Dommeren Arne Torp,' Fram 
var meget god.

Den viktige landsdelsseriekampen på Notodden i går 
mellom bunnlagene Pors og Snøgg ble i grunnen jev 
nere enn resultatet viser. Riktignok vant Snøgg oppgjo 
ret med solide 4-1, men 1 omgang var ihvertfall såpass 
jevn at det ikke hadde vært noe å innvende om 

par

%

J

fortjen i.. 
sjanser 02 

buide re 
lindre. < 

det nev 
hadde sol og en 

CP <

C/P.

Pors junior ble slått
med 1—0 av Snogg på Notod

den i går. Det er første gang på 
! mange år at Snogg stiller junior
lag i fotball.
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nerød satte ballen hardt og kon
tant i nettet. Dermed var det 
1—1, og med et slikt siffer blåste 
dommeren for pause.

Tre Snøggmål
I annen. omgang fikk snøgg- 

erne fordel ay vinden, og det ble 
skutt flittig og godt mot Arne 
Halvorsen. Han var stadig ute i 
hardt vær. Et frispark fra Øde
gård fra 25 meters hold, ble slått 
ut på banen igjen. Thunberg var 
korrekt fremme og satte returen 
i nettet. Kort etter var det klart 
for 3—1. Thunberg forserte fint 
og satte inn nr. 3 med fynn og 
klem. Like før slutt ordnet Ove 
Ødegård nr. 4 med et flott lang
skudd.

Ødegård i form

xrnt
1 namp 

fob .nnesser
løperne Rm
Nilsen

R -

M

Snøgg imponerte stort i annen

A .■

?Tf *■ ■-fc»
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-1 nederlag for Pors på Notodde^
Jevn 1. omgang, men Snøgg kom sterkt etter pausen A ?

w*': s^zz-

4-1 seir over Pors pd 
Notodden gressbane I • “

Fra vår utsendte medarbeider
^Sfer^ert^^P for året mJtP^ra og^St^Se ^5^^? beløper gjordegjorde Notodden-klubben et fint hopp på tabellen oe 2’ ^Crf2Cd S & g * fyldest for seg. d 

unna den direkte faresonen. Men serien er ikke ferdigSDi?t\n^? p 0 r s fikk littog porserne har neppe sagt sitt siste ord i den nårflnJL » dusj da do!nL av on’kald- 
dllaerie. Etter.dagens spill er det faktisk sjanse for at ibeggTi™ sagf Hnjedom ’ 
kon greie å beholde plassene sine. Pors vil avgjort Eiriro i*7ff tig annulerte 
innsats på hjemmebane. Snøgg på sin side er på fuV/fårf nn edre Ro]* Niben i 
Wlgedalen. 10-0 seiren over Sportsklubben var ingenrttyfeK»aV hadde stillinc het Snøggerne har begynt å skyte igjen oir fløn S ““cldig- in/
Ove Ødegård. Det var faktisk hans feiende skuddfr Pany 
ken på Pors-forsvaret. GC sKudd tok knek-

Pors fikk fordel av å spille 
med vinden i ryggen i første om
gang, men benyttet seg ikke 
stort av dette. Etter noen få mi
nutter ble et frispark sendt i 
stolpen ved Ole Knatterud, men 
returen ble ikke tatt vare på av 
Pors-løperne. Det ble Snøgg som 
tok ledelsen etter 10 minutter. 
Weber feilregnet på midtbanen, 

(og Ove Ødegård forserte fint og 
scoret.

Etter hvert ble det hardere og 
hardere spill, og en alt for mar
kert tackling av keeper Arne 
Halvorsen utenfor 16-meteren, 
endte med frispark. Publikum 
ville ha straffe, men den gode 
dommeren lot seg ikke affisere 
av alle tilropene. Frisparket ble 
resultatløst. Kort tid etter ble 
Pors-centeren huket stygt to-tre 
ganger etter hverandre innenfor 
16-meteren til Snøgg, Og straffe
spark var uunngåelig. Rolf Gun-

indre forsvaret spilte hardt 
kontant - kanskje litt 
hardt enkelte tjinge» 

Hos Pors le dene 
vorser. i mal m 
keledes Arnolc 
halirekken og 
3unnerod og Rod Mlsen nev J 
tes for god inrsacs •

Kampens dommer Arne Terri 
Fram, var ikke a.It d like hel 

med sine -iv-jørelser

Pors 
hadde gått til pause med en ledelse på et par mål 
Imidlertid endte 1. omgang 1-1 etter at vertskapets Ove 
Ødegaard scoret i det 9. min., mens Pors utlignet 25 
min. senere på straffespark, kontant satt i nettet av Rolf 
Gunnerød.

I denne omgangen hadde Pors 
flere gode tilløp som med litt 
hell burde gitt resultater. I 
det 43. min. så det ut til at det. 
var lykkes å ta ledelsen idet 
senterløper Rolf Nilsen scorei 
et — etter vår mening — ordi 
nært mål. Scoringen ble imid 
lertid underkjent av dommeren 
etter konferanse med linjeman 
nen. Motivet ■'•ar visstnok of1 
side.

I 2. omgang mistet Pors ta 
ket på kampen og Snøgg true’ 
gjestene sterkt over på defen 
si ven. Etter et kvarters spill 
satte Snøggs Eiv. Thunberg 
frispark i mål, og 10 min. sene 
re er det klart for 3-1 ved 
Ødegaard. I kampens aller siste 
minutt får vi se dagens beste 

i enkeltprestasjon. Ove Ødegaard 
dundrer inn et skudd i mål fra 
20—25 meters hold og ballen, 
føyk i nettet helt oppe ved vin

sterk vind i ryggen før pausen 
Sammen med Ødegaard oe 
Thunberg var haxfen Odd Ka 
sin. Snøggs beste spillere. Da’

..xX-- - * ■**

f kelen.
: |

Snøggs seier ”a 
men ettei spil, og . 
Pors’ gode 1. omgang 
sultatet vært noe 
lenne forbindelse bø* 
nes at °ors

- 9
A 

A

VerdiluHe poeng til Snøgg 
omgang.e.-Forsvaret med keeper 
Knatterud1 og Ragnar Tveiten i 
spissen, spilte støtt og sikkert. 
Av de- to backene var Svarstad 
den beste. Løperrekken fikk det 
til å gli, og det ble ikke spart 
på skuddene. Lagets beste var på 
ny Ove Ødegård. Sammen med 
y. h. Thunberg laget han det 
broget for Pors-forsvaret. Jon
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«Hat trick» av Gunnerød 
ga Pors to seriepoeng

Lisleby slått 3—1 på Vestsida

Viktig kamp for Pors 
imorgen.

Pors står påny foran en me
get viktig seriekamp, og denne 
gang blir det «være eller ikke 
være» for Vestslden-guttene. 
Blir det ikke seriepoeng imorgen, 
begynner det å lyse blått! Lisle
by viste ingen avskrekkende 
form mot Eik siste søndag og 
tapte 1—6, men på den annen 
side tapte Pors 4—1 for Snøgg.

Det kan bli en spennende 
kamp, og det er ikke uten grunn 
at kupongsjefen i Norsk Tipping 
A/S har funnet den verdig til å 
være med blant de 12 utvalgte 
tippekampene i denne uken.

i t a»*

w-«

med venstre ben. 
operasjon 
Lund. Resten 
interesseløs.

Seiren til tross, halter Pors- 
laget fremdeles betenkelig. Ar- 
ne Halvorsen var god. Inntryk 
ket skjemmes likevel en del ved 
et voldsomt munnbruk a la kol
lega Asbjørn Hansen i lands- 
lagsburet. Slutt med det, Arne! 
Dagens mann i forsvaret var 
faktisk Arne Stenquist, rolig og 

„O1. beregnende og den reddende var
j engel i mange situasjoner. Kei

pa høyresiden, Trygve 
må finne bakken 
ved avleveringer. 

Arnold Johannesen spilte best 
i halfrekken. Rolf Gunnerød 
var selvsagt dagens mann av 
løperne. Frekk og robust vant 
han de fleste dueller med sine 
motstandere. Unge Åge Lund 
på y. v. var «rekkas» annet sto
re lyspunkt. Den karen har 
blikk og ballfølelse som få.

Lisleby hadde sine beste tolk 
i kjappe Morten Helgesen og til 
dels Hans Andersen i løperrek 
ken, mens h. h. John Andersen 
var best i de indre rekker 

Dommer Sverre Jensen, San
defjord Ballklubb blåste mye 
unødig for frispark, men hadde 
forøvrig kampen helt i sin 
hånd.

... ' W

. !,» Guiinerjil
ier på Pors_ stadion;

« « p ...
• • •

Så fikk da Pors i 11. time karret til seg to verdifulle 
poeng. 3—1 seier over Lisleby lar seg høre selv om Øst- 
foldlaget i øyeblikket også er blant de svakeste i Lands- 
delserien. Men Pors hadde en fordel som gjestene intet 
kunne stille opp mot: Rolf «Stubben» Gunnerød. Den 
lysluggede vestsidekaren er ikke akkurat så imponerende 
velspiliende. Men du verden for en hyperfarlig mann 

Regelrett hat-trick ser vi ikke så ofte

Urædd og Pors spilte i går 
uavgjort 0-0 i 2. reservelags- 
serie.

Gutteserien :
Herkules 1—Odd 2-1
Storm—Fossum 5-0
Skotfoss—Gjerpen 3-0
Skidar—Tollnes 0-6
Borg—Grane 1-0
Pors—Herøya (med 

spillere) 8-0
(Det var Roy Elseth 3, Ragn

vald Johnsen 2, Tor Skott, 
Svein Solstad og Kjell Kittil- 

'sen som scoret.)
Brevik—Eidanger 2-0
Langesund—Herkules II 2-1
Kampen Sund jordet—Urædd 

ble utsatt.

foran goalen, 
her på berget.

Lisleby kom best i gang og 
presset hjemmelaget raskt over 
på defensiven. Til tross for at 
gjestelaget faktisk bare besto 
av tungvektere (lille Morten 
Helgesen på y. v. unntatt) syn
tes de langt raskere på ballen. 
Flere av Porserne kviet seg øy
ensynlig for å gå inn i de harde 
nærkampene. Resultatet 
spillemessig overlegenhet 
Lisleby avbrutt av sporadiske, 
ufarlige Pors-oppløp. Ledergoa 
len i det 40. min. satt inn av y. 
h. Lars Høili var fullt fortjent 
for østfoldingene.

2. omgang var langt friskere 
— ihvertfall en halv time av 
den. «Stubben» Gunnerød sco-

B

Dundrende nederlag 
for Pors og Urædds 
jumorlag i Larvik
I juniorserien som Pors og 

Urædd har gående fra i fjor 
sammen med Fram og Larvik 
Turn ble det spilt 2 kamper i 
går kveld, begge i Larvik. Kam-. 

Ipene endte med sørgelig dun- j 
I drende nederlag for begge Gren-! 
Handslagene.
\ Urædd ble slått hele 7—0 av* 

Fram, og Pors slapp ikke noe 
bedre fra det mot Larvik Turn, 
som vant 7—1.

IBM

MB■■I
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W - .4^1 
ælfe

Ove Austad på Pors- 
laget mot Lisleby
Til landsdelsseriekampen 

mot Lisleby på Vestsiden 
søndag har Pors endret på 
lagsoppstillingen, idet Ove 
Austad og Arild Johannes
sen er kommet med igjen. 
Laget blir fra mål og høy
re: A. Halvorsen, T. Kristi
ansen, A. Stenkvist, Arnold 
Johannessen, L. Weber, Ove 
Austad, O. Legernes, A. 
Korsåsen, R. Gunnerød. 
A.rild Johannessen og Aage 
uund.

Kampens dommer er Sver
ge Jensen, Sandefjord. 1

B
I■■

ret etter 5, 10 og 30 minutters 
spill — samtlige flotte enkelt
prestasjoner. Spesielt nr. 2. Age 
Lund forfulgte en nærmest håp
løs ball på venstrevingen, 
kranglet seg rundt sin back og 
leverte perfekt til Gunnerød. 
«Stubben» reagerte lynrapt og 
ekspederte ballen i nett-taket

En. fin duo- 
Gunnerød — Age 

av omgangen var

. ■
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3-1 seieren over Lisleby 
stimulere — fremdel

«f rien vikitge kampen] per og 1 mål. Like etter ble Gun-' vant de Vestgiden nicd | nerud skadet, og Pors spilte len-
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og han ryddet godt opp mange 
keeper Hagberg hadde
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Like etter forfulgte Åge Lund en
og | ganger, keeper Hagberg hadde | 

flere gode redninger. Av loperne 
var ytre venstre Helgesen, den 
farligste og beste, men han had
de elendige skudd. Ved siden av 
Helgesen var ytre høyre L. Hoi- 
by og Hans Andersen de beste.

Dommer Sverre Jensen, San
defjord, var god. Arei.
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Lisleby på 
i—1, og dermed er ikke alt håp 
ite < 
får 1------
tndringer på laget. Ove Austad 
fikk half og Arild Johannesen og

Rolf Gunnerud spilte sen- 
...a - en plass hvor det ser 
til at han like seg best. Med 
gode ballteknikk er han hy-||

Pors — Lisleby 3—1 
Eik — Snøgg 6—0 
Moss — Fram 3—0 
Greåker — øm 0—0
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lalvtimen, og det var ikke ufor-i 
Jent da gjestene like for pause ■ 
'ikk sitt mål. En av Pors-spiller- i 
ne var så uheldig å spille ballen 
1 ryggen på en Lislebyspiller og 
den spratt i mål. Lisleby ledet 
1—0 ved pause. Hadde Pors vært 
heldig med sine skudd for pause 
kunne det blitt både ett og to 
mål, da de hadde flere gode sjan
ser, spesielt hadde Åge Lund en 
kjempesjanse like før pause, men 
Lislebys keeper fikk satt beinet 
på ballen. Etter førse omgang 
hadde Lisleby mest av spillet, 
men de var helt ufarlige foran 
mål, og do få gangene de fikk 
skudd, reddet Arne Halvorsen lett, 
eller skuddene gikk hoyt over 
mål.

Lisleby begynte også annen 
omgang med et voldsomt tempo,
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ge med 10 mann. Etter Pors an-: 
énnå for Pors. Til kampen i | net mål overtok de spillet og had-,

1 ble ikke mer mål før 10 minut- i 
ter for slutt. Gunnerud, som var !

’ kommet Inn Igjen, vant en duell 
med senterbacken Birger Hansen 

• og skjøt flott forbi keeper og i 
mål. Pors hadde 2 mål til Inne i 
annen mogang, men begge ble 
annullert for offside.

Pors vant altså kampen 3—1,

o
• ;z.x ' ' 

i ’ 

■ia
É

J <tx.

fe?- 
ffe:- 
r: •<.

•:

var seieren heller for liten. Fors
laget kan bli meget godt i år, 
Det er riktig nok et par svake 
plasser på laget, men det blir vel 
snart rettet på. I går var forsva
ret meget godt, og høyre back 
Trygve Kristiansen var uten tvil 
banens beste spiller, jgår hadde 
han Lislebys beste og hurtigste 
spiller mot seg, Morten Helge
sen, ‘men samme Helgesen kom 
helt tilkort - mot porseren. Leo 
Weber leverte igjen en meget god 
kamp som senterback og Arne 
Halvorsen i mål hadde flere go
de redninger. Blant loperne var 
igjen Rolf Gunnerud den beste, 
og med sine 3 mål ble han match
vinner for Pors i går. Åge Lund 
på ytre venstre og Asbj. Kors
åsen på indre høyre leverte også 
en meget god kamp.

Som så ofte før var den 42-
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Her klarer Pors-forsvaret opp under et farlig Lisleby-angrep i 1. 
omgang i går. I forgrunnen Tr. Kristiansen < 

bak Arnold Johannesen.
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,'erfåriig i midten. I kampen 1
^r5pn°te me^Xor fart denTørsU ,| og etter den gode annen omgang,
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men etter 5 minutter driblet Gun- i Som så ofte før var den 42- 
nerud seg fri, og skjøt helt i årige Birger Hansen, som sen- 
hjørnet, uten sjanse for keeper, terback den beste på Lislebys lag, 
T ibk —t- • - ■*

ball helt ute ved mållinjen 
legger ballen til Gunnerud, som 
fra skarp vinkel skyter over kee-
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Situasjon foran Lisleby-målet i matchen på Vestsiden. Keeperen fanger

___  ‘ ___ Gunnerød (i midten) ___ ___ 1
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Hat trick av Rolf Gunnerød

Sandefjord,

OMoss F.K. vant p® to
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J enssen,, 
dømte prikkfritt.

11
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11
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Brevik 
0—0.

S^B“

pors, 
har

lettkjøpte scoringer
innsats

—ass.
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Pors B—Brevik mixed 
7—1

Ved en fotballkamp i Brevik 
lørdag vant Pors B 7—1 over et 
mixed Brevik-lag. Stillingen var 
2—1 ved pausen. Svend Hansen 
(2), Ingmar Homane (2), Arild 
Johannessen, Roald Reiersen og 
Herman Holtan scoret for Pors.

Eik 
Greåker 
Fram 
Moss 
Ørn 

ISnogg 
' Lisleby 
Pors

fres over hele linjen, særlig 
store perioden i 2. omgang.

Dommeren Edgar Larsen 
Nydalen var god, og 
re så. kampen.

er
talt

0— l 
1—3 
4—1 
3—1

18
17 
.15
12
8‘
7 1
6 
5

PORS gir ikke opp
Fortjent 3-1 over Lisleby

zy r.

GtiUeserien:
1. avdeling: 

Borg—Odd 2—0. 
Fossum—Herkules I 0—4. 
Gjerpen—Storm 0—1. 
Skidar—Skotfoss 0—3. 
Grane—Toll nes 0—2.

2. avdeling; 
Kragerø—Pors 0—3. 
Eidanger—Sundjordet 3—0. 
Herøya—Herkules II 0—2.

36—12 
22—11 
21—13 
<>n_ oo»
17—21
20— 39
21— 35 
14—27

satt 
en gutte

kors, 
Ved de 

vant 
mens j 

uavgjort

Urædds 
for

En eldre ~~ 
småpokaler for r- 

-t mellom 
°g Urædd.

ie lørdag 
over Odd, 
J spilte

Eik—Greåker 
Lisleby -Fram 
øm—Snøgg 
Moss—Pors

Roy Ludvigsen, 
første gutten s0"\ 
dighetsmerket i bl 
i ' år. Porslederne 
mange flere gotter 
flere prøver, r 
rapportere flere 
merketakere.

Pokolserie 
gutter

opp 11 Hrædder bar 

serie i fotball 
Odd, Brevik L< 
første kampen 
Urædd 2—0 r

og Pors

Pors sikret seg to verdifulle 
oeng i seriekampen på Vestsi- 
en i går, og laget har enda 
luligheter for å fornye kontrak- 
m i landsdelsserien. Kampen 
lå betegnes som ganske ordi- 
ær. Lisleby spilte penest på 
ddtbanen, mens Pors var far- 
gst foran mål, og fortjente po- 
igene. Laget halter svært på 
ikelte steder ennå, men kan 
kkert bli farlig med noen for- 
adringer.
Lisleby åpnet med pent spill 

g broderte seg gang på gang 
rem til Pors' 16-metor, men av- 
lutningene var dårlige. Det før
te kvarteret var nærmest et 
ress mot Porsforsvaret, men det 
ed stormen av, og spillet jevnet 
eg ut. Pors fikk etterhvert mer 
ik på det, og hadde også en del 
irlige sjanser.
Etter ca. 40 minutter ble det 

—0 for Lisleby etter corner og 
n del sommel i Porsforsvaret.

Fotball i går.
Det ble spilt endel kamper i 1. 

reservelagsserle 1 går, og resul
tatene ble:

Kragerø—Gjerpen 3—1, Skot
foss—Storm 0—1, Sklens Ball
klubb—Pors 0—2, Urædd—Borg 
3—1, Herkules—Brevik 2—5.

I en guttekamp 1 Porsgrunn 
[vant Urædd 4—1 over Brevik.

iri'

ng.
Hos Pors leverte Rolf Gunne

rød en stor kamp og har en stor 
del av æren for seiren.. Ame Hal 
vorsen tok pent det som kunne 
tas. Leo Weber spilte seg opp et
ter litt famlende åpning og 
Stenkvist nøytraliserte godt Lis- 
lebys høyreving. Ove Austad 
gir laget mer tyngde og betyr 
avgjort et pluss. I rekken spilte 
venstresiden godt, og både Arild 
Johannesen og Age Lund laget 
det ofte braket foran Lislebymå-

Lislebylaget var jevnt, med 
«old boy» Birger Hansen på sen- 
terbackplassen skilte seg ut i 
forsvaret. I rekken viste Morten 
Helgesen seg som en farlig ven
streving.

Sverre

tVs® ri® ffi

Men hellet var ikke med i Moss: 1
MOSS i går. — (Fra vår spesielle medarbeider) — Det lyktes ikke for Pors på Mellos 

i dag, dessverre. Men slik som kampen artet, seg, var i 
av I__ .... ..
et par av scoringene var 
forsvaret.
Pors hadde en meget sterk pe

riode i forsto halvdel av 2. om
gang, og det burde absolutt ha 
hendt noe til gjestenes fordel i 
denne perioden. Men Moss hadde 
en strålende målmann som tok 
det mulige og umulige i disse mi
nuttene, og dermed var det ikke 
mulig å utlikne etter at stillin-
'pause var 2—1 til Moss. 
Isteden okÉe~Mus»--t»4-iL--n ,.da 20 
minutter sto igjen av kampen.

Det var gått 22 minutter da 
Mors tok ledelsen ved senterløpc- 
ren Roar Olsen, som forøvrig var 
lagets beste. Da hadde Been gått 
ut på vingen etter en skade, og 
han var ikke særlig n*ed resten 
av kampen. Målet burde ha vært 
avverget. Keeper rykket ut for å 
avverge, men Olsen lobbet over

det ikke fortjent da Moss kunne ga 
banen med 3—1 seir og begge poengene. ’ Hellet fulgte ikke porserne denne gangen, og 

ikke av dem som vanligvis er gode nok til å gi uttelling mot Pors-

1 denj 

fra’ 
1500 tilskue- 

pir.

3—1 tap for Pors i Østfold etter sterk
Trass i 3—1 tap leverte Pors mye bra spill i landsdels- 

seriekampen mot Moss FK på Melløs stadion i går, men 
det lykkes dessverre ikke for løperne i avslutningen og dertil 
fikk hjemmelaget et par svært «billige» mål. Porserne var 
på ingen måte noe svakere enn vertene og Østfold-Iaget har 
all grunn til å være fornøyd med begge poenga. Kampen var 
ikke av beste merke, men den var ganske underholdene med 
sto rinnsats fra begge lag.

Midt i første omgang fikk Moss 
en noe svært lettkjøpt ledelse 
ved midtløperen Roar Olsens 
lobbeball over Arne Halvorsen i 
Pors-buret. Omlag . et kvarter 
seinere var det balanse i stillin
gen, idet Rolf Gunnerød ble hek
tet innenfor feltet og han satte 
selv straffesparket kontant i net
tet. Minuttet etter var Arne Hal- 

. vorsen påny alt for nonchalant 
på Roar Olsen høye ball fra langt 
hold og dermed ledet Moss 2-1.

Pors startet meget friskt .etter 
pausen og hadde et godt tak på 
kampen de første 20 minuttene. 
Klubben hadde herunder endel 
store sjanser, men det lyktes ik- 

| ke å endre resultatet. I stedet ble 
\ dét Moss-senteren som scoret på
ny. Det tok gnisten av Pors-la- 
get og det ble Moss som overtok 
føringen resten av kampen.

Pors-laget var avgjort bedre 
enn resultatet viser. Særlig ar
beidet back-trioen jevnt godt. 
Arnold Johannesen hadde til 

| oppgave å passe på Trygve Been
og det klarte han fint. Rolf Gun
nerød var påny bestemann av 
løperne. Karl Skifjeld var med 
som ytre høyre i går og det var 
.avgjort en styrkelse for Pors- 
laget.

Hos Moss var Berger i mål god 
jog heldig.'Ellers likte vi høyre- 
ihafen Aasheim og senterløperen.
Den siste var stadig farlig og 
nærgående.

Dommer var Edgar Larsen, 
Nydalen. Det var 1500 tilskuere.

— sen.

Minuttet etter hadde Pors en 
farlig sjanse som ble reddet til 
corner. Med 1—0 til Lisleby 
gikk lagene til pause og Pors- 
publikumet ristet betenkt på ho
det.

I annen omgang frisknet imid
lertid Pors mere til, og etter 
bare 5 minutter utlignet Gunne
rød etter rot foran Lislebvmålet. 
Nå fikk laget selvtillit og 5 mi
nutter senere spilte Arild Johan
nesen seg pent fri på høyresiden 
og la til Gunnerød som * elegant 
fluktet over keeper. Lisleby op- 
pet seg så igjen, men puslet for 
meget foran mål. Spillet vekslet 
frem og tilbake med sjanser til 
begge kanter. Etter % time gikk 
Gunnerød forbi hele Lislebyfor- 
svaret og dundret inn nr. 3 slik 
det skal gjøres. Lislebylaget 
gjorde noen forsøk på å redu
sere, men inaktet det ikke og 
Pors kunne gå av banen med 
fortjente og sart tiltrengte

deo 
fer-

melder 
ha r

En vil s"art 
navn

kamp. Best i rekka var Rolf Gun
nerød. 1 forsvaret spilte Trygve 
Kristiansen seg godt opp og Ar
nold Johansen var best av halfe- 
ne. Det var i elet hele tatt god

ham og i mål.
Ti minutter seinere var Gun

nerød kommet igjennom, men ble 
huket da alt var klart for sco
ring. Straffesparket satte han 
selv inn med fynn og klem. Det 
sa ut til å bli balanse til pause, 
men dessverre, for floyta gikk 
feilet keeper på en lang, høy ball 
som han mistet, og indre venstre 
utnyttet situasjonen utmerket.

I Hos Pors var Skifjeld med for 
I første gang i år og leverte en god

A
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Pors hadde fortjent det
I
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Moss—Selbak, 
Liull—Lille-
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17
17
14
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Eik—Pors
Lisleby—Snogg 

' Fram—Øm
Greåker—Moss

• ■ 1 Eik

Fram
'i Greåker

Moss
; Om

Lisleby
Snø;S
Pors

4—3
1—0
3—0
0—3

40—15
27—13
22—14

Donn—Sørfjell, 
Jar)—Årstad.
Steinkjer —•

ene
sin landslagskollega Tore Halvor
sen. Ame Høivik laget mye små- 
pent, men han er eksponent nr. 
1 for puslespillet og lite effek
tiv. — Det var fart, energi og 
farve over Forslaget dennegang, 
spesielt da i kampens første halv
time og siste kvarter. Bare trist 
at ikke innsatsen skulle bli be
lønnet med et fortjent poeng. 
Det kunne kanskje vært rednin
gen. Asbjørn Wennerød spilte en 
fremragende kamp i mål og had- * -< • • — •

- • - J 
Ellers var det Weber og Sten- 
kvist i forsvaret samt Gunnerud 
og til dels Austad (tilbaketruk- 
ket c. f.) som kom best fra det.

Kampen ble dømt av Kjell 
Karlsen. Rapid. Han var utmer
ket helt til han mistet taket 
på det hele i kampens siste del.

A rei.

Blomster til 0. Skilbred• I
«Hadde det ikke vært for den 

gode dommeren, Skilbred fra Pors 
kunne det lett ha utviklet seg slik 
at kampen ble ureglementert, 
skriver Vestfold Arbeiderblad om 
kampen Falk—Skidar.

2//.'

Eik—Gjerpen
Fram—Herkules
Grane, Arendal—Storm
Holmestrand—Snøgg
Rjukan—Ørn
Falk—Larvik Turn
Runar—Sandefjord, Mjønda
len—Sem, Drammens BK —

Pors burde hatt 
poeng moi Eik

Tapte 4-3 i sjanserik kamp
av Rolf Gunnerød banen beste 
spiller.

Ca. 3000 tilskuere overvar 
kampen som ble dømt av Kjell 
Karlsen fra Rapid.

B.

burde ha 
vunnet*!#
Etter Eik—Porskåmpen skriver 

Vestfold Arbeiderblad: — «uikc 
gjerne kunne Pors ha vunnet og 
kanskje hadde de fortjent det på 
sin innsats og særlig etter Eiks 
3—1 ledelse 2 minutter etter si
debytte? Da satt man bare og 
spurte seg selv: Hvor mye skal 
Eik vinne i denne kampen? Når 
det ikke gikk slik, når Pors ga 
bedre motstand enn ventet så 
skyldtes det lagets evne til å 
konsentrere seg og til å kjempe 
om ballen. Der var de langt be
dre enn Eik. Og så var det hur
tighet i de gode porsgrunnsgut- 
tene. Strategen var som så man
ge ganger før, indre venstre, Rolf 
Gunnerød.

Vi vil ikke unnlate å gi hon
nør til Pors-laget for dets innsats: 
A ta igjen to måls ledelse så sent 
i kampen er ikke dårlig gjort. 
Venstre back, Ame Stcnquist, var 
best i forsvaret.»

12
12
12
12 29—22
12 17—24
12 22—35
12 20—40
12 17—31

ijwmefafflper for Pors og Urædd
i

Pors B-lag slo Urædd 
i en privatkamp på Østside 
dag.

Norges Fotballforbund har Odd—Brevi k 
fastsatt kampene i 1. ordinæ- Langesund—Ulefoss 

re runde av Norgesmester
skapet i fotball. — Kampene 
skal spilles i tiden 7.—10. ju
ni. Av de 64 kampene tar vi 
med (førstnevnte lag har 
hjemmekamp):
Pors—Risør
Urædd—Drangedal (spilles

pinseaften)

øy—Lisleby, 
Ski—Greåker, ------
strøm, Oslo/Lyn—Sprint/Jel- 
dy, Vålerengen — Bjølsen, 
Strømmen—Sørli, Søndre Hø
land—Rapid, Brumundal — 
Skeid, Geithus—Asker, Vest- 
fossen—Birkebeineren/Fusse-
kallen, Slemmestad—Frigg,

ICAJL —----------- Jerv—Start,
Tønsberg Turn, Kvik, Halden. Ulf—Viking, 
—Sarpsborg, Sparta—Borgen. Trane—Brann, 
Fredrikstad—Askim, Kråker-1 Verdal.

Pors har tatt ut dette laget til 
kampen mot Ørn på Vestsiden i 
morgen: Asbjørn Wennerød, Ar- 
r.e Weholt, Arne Stenquist. As
bjørn Korsåsen, Leo Weber, Ar
nold Johannesen, Rolf Nilsen. 
Karl Skifjeld. Rolf Gunnerød. 
Ove Austad og Age Lund.

/ -7/5”

poenget mot Eik 
Ood innsats i første halvtimei 

___ f

og ■
Pors 

kamp for 
de 
det 
ausen 
første 
ne perioden 
hellet 
og L 
gangens 
se L-- 
I 2. omgang åpnet Eik best 

og gikk opp på 3—1 ved c.f. 
Stensholt. Så reduserte ytre høy
re Rolf Nilsen pent til 3—2, og 
5 min .for slutt ordnet Gunne- 
nid utligning til 3—3, som så 
ut til å bli sluttresultatet. Da 
snaue 2 min. stod igjen av kam-

siste kvarteret — tap 4
overrasket 1 Tønsberg går med å spille sin besto 
året, og det var den alminnelige mening at laget had-

fortjent ihvertfall uavgjort. Det startet dårlig for Pors da de flere helt ypperlige redninger. 
i siste Uten kom forfall både fra Skifjeld og Trygve Kristi*

, til gjengjeld fikk man .Aage Lund med. Porsernes 
halvtime tok fullstendig luven fra Eik, hvis forsvar . den-

’ 1 stadig ble helt utspilt, og hjemmelaget kan takke 
for at Pors-ledelsen ble så snau som 1—0 (Aage Lund) 

at laget kort etter utliknet. Eik spilte seg godt opp i om- 
—, siste kvarter, men scoringen som ga 2—1 like før pau- 

burde vært annulert for off side.
pen — og porserne hadde hatt 
overtaket det siste kvarteret — 
fikk Eik sitt seiersmål.

Eik spilte periodevis god fot
ball, men det hele hadde en ten
dens til å bli for puslete. Lagets 
bestemann var høyrehalfen Arne : 
Johansen, som gikk klart utenpå

—Grane 8-0 ■ 
er fortsatt i serien 
poeng (19-11 foran 

Odd 7 Langesund 3 k. 
poeng og

I kampen på Tønsbergs gress
bane i går ydet Pors meget god 
motstand mot Eik og selv om 
Eik-Iagct kunne gå av banen 
med 4-3 seir, hadde det ikke 
vært ufortj. om Pors i alle fall 
hadde oppnådd poengdeling. La
get gikk bedre sammen enn på 
lenge og løperrekken anført av 
en strålende opplagt Rolf 
Gunnerød var frisk og mål- 
farlig.

Pors åpnet scoringene ved 
Åge Lund som nettet kontant 
Laget hadde også flere farlige 
sjanser i første omgang, men det 
lyktes ikke å omsette dem i måL 

1 Eik utlignet etter 30 minutter 
ved Henrik R o b e r g og to mi
nutter senere ordnet Rolf Stens- 
holt 2—1.

Etter 5 minutters spill i 2. 
omgang øket Eik til 3—1 ved en 
nydelig heading av Rolf Stens- 
holt. Etter dette målet hadde 
Pors en sterk periode og Rolf 
Nilsen reduserte til 3—2. Fem 
minutter før slutt utlignet Pors 
ved Gunnerød, men Eik 
trygget seiren bare et par minut
ter før full tid« Det var Odd 
Johansen som utnyttet en 
tabbe i Pors-forsvaret

Seieren må sies å være for- 
: tjent etter spill og sjanser, men 
som nevnt kunne Pors med litt 
hell ha fått poeng. På det sei
rende lag var Dag Henrik
sen den beste og var ved siden

l“ors leder i juniorserien.
-* gårsdagens kamper i juni- 

ble det favorittseire 
linjen. Lederlaget Pors 
' ’ . 5-1 (Svein Sol- 

og Arild 
br Pors mens Sund- 

var selvmål av

Brevik mot Odd i Skien, mens Langesund får 
besøk av Ulefoss

. .w, -- rr. Kristiansen ”eBnc
- Amoid J0baninesf SteBk vistK^en - We>bePi ,
(trua. Ove Austad i en’ Le. Irttket), Gunnerud 0„ ̂ ake. /

AW Lund er skadet

B 8-0 
n ons-

\ N*d\' 
\wserien
VNtt bete 

'• slo Saodiordet ■- - 
Uted d, W bskedalen 
i Olsen scoret 
\kxdtls scoring 

w Yors-gutt). .
Kragerø—Herkules 
fcorg-Urædd Bjørn
VBorgs malscorere var 

^tevandsen 2, Tore Vfev 
V<Oe\geKwl, mens Sann

«b lor Urædd). 
8k\dar—Storm

* Odd—Her^a $4) 
‘ ^iensBK 
‘ ?oxs \ed 
Ml 4 k. 8 
^rkules g poeng (13-7.)» 
^g (2V1), ’ .

\1 Storm 4 k. 3 
> k. poenfc.

i-°\.

»-
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Rapid, blir det hele fire landsdelsserielag 
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av

I
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I
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I
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Eik 
Fram 
Greåker 
Moss 
Lisleby 
Ørn 
Pors 
Snøgg

reserve for
Pors ledet 

<% . .

19
17
14
10

8
7
7

hadde Ove Austad og Aage Lund 
pirk en inn to nye lettkjøpte Pors- 
mål. 

■■ — •

På det seirende laget var As
bjørn Wennerød en god burvok- 
ter. Leo Weber var best av back- 
trioen.Ingen av vinghalfene fikk 
vist seg fra sin beste side. I de 
fo unge guttene Rolf Nilsen og 
Age Lund ser det ut ti] at Pors 
skal få to gode sterke vinglope- 
re, men » går ble det spilt så alt
for lite på Lund. Innertrioen led 
meget ved at Rolf Gunnerød had 
de en av sine csvarte dager» i 
går. Det gikk i høy grad utover 
avslutningen i angrepene. :

Savnet av den gode målman
nen Thorbjørn Hansen var i høy

Pors Bag mot
Greåker

Juniorserien
Urædd 1—5

1—1

9 pts.
6 pts.

i 2. 
vant

l 
I 
i

1-1
0-2

1-2
1-2
1-1
0-3

en

0-5
7-4)
1-2

f r 
fV 
I

I.

ti 
r'l
Sk
•re
_d(I»

£ i ?

. ,1
I •

1
i ’

)■

ball til corner. Ørn hadde også 
et skudd opp på liggeren.

Etter pausen lot det til at Ørn 
var det friskeste laget den før
ste halvtimen. Laget reduserte 
til 2-1 etter et godt soloangrep 
hvor Wennerød og Pors-forsva
ret ellers var noe for passive. 
Ove Austad økte Pors’ forsprang 
til 3-1 med et godt skudd. Like 
før hadde Ørn hatt en ny stor 
sjanse, men skuddet smalt i stol- 

kampen var omme

er i
resul-

å sitt tredje hovedserielag i Eik og blir sann-
i av det best representerte fotballfylket

seriekamp 
ga disse

runde: 
43—16 
28—13
23— 16 
30—25
24— 36 
18—29 
22—32 
20—41

1. reservelagsserie 
gårsdagens

kampene i 
i går 
Tollnes.

vant Pors

2- 0 
1—2 
8-0
3— 0 

MW •■■‘1—2 

fortsatt med
Borg og Odd

Grane 
Herkules Skidar 
Langesund — Pors 
Kragerø — Borg 
Sundjordet — Odd 
Herøya — Storm

Her leder nå Pors 
pts. 22—2 foran Odd 
26—2,
Storm 8 pts. og Langesund 6 
pts.

Horténsklubben slår antagelig følge ned

0—3 
1—5 
0—8 

med 10 
9 pts. 

Herkules 9 pts. 13—13,

7 Stor Pors-seier. over 
det hjalp ikke

i 1. divis jon

.. vinner av 
rned 4 k. 7

pts.
4

Pors vant i går en tallmessig stor seier over Ørn i lands- 
delsseriekampen på Vestsiden, men det står ikke til å nekte for 
at porserne ikke innfridde forventningene helt ut etter den 
rosende kritikken fra Eik-kampen. — Flere av scoringene var 
svært lettkjøpte på den overnervøse reservekeeper i Ørn buret. 
Ennå halter det noe på enkene plasser i Pors-laget, men det ser 
ut som om klubben er på rett vei i gjenoppbyggingsarbeidet.

Ørn hadde også 
venstrehalfen Coch. 
2-0 inne 25 minutter var gått. 
Først scoret Rolf Gunnerød på 
et overlegg fra Korsåsen, og noe 
senere feilregnet Ørn-keeperen 
totalt et skråskudd fra Rolf Nil
sen. Ørn på sin side hadde f!ere 
gode sjanser, men avslutningen 
holdt ikke mål. En gang ble det 
skutt rett på Wennerød fra kloss 
hold og ved et annet høve måtte 

I Wennerød finte en nærgående | pen. Innen

3-1

Landsdelsserien:
Greåker—Lisleby 1—2.
Moss—Eik 1—3.
Pors—Ørn 5—1.
Snøgg—Fram 0—1.
Stillingen etter 13. :

22 pts.

>

>

>

— Skidar 
Odd

i Pors har tatt ut dette laget 
til landsdels-seriekampen mot 

•Greåker søndag (fra mål til 
ytre venstre): A. Wennerød, 
T. Kristiansen, A. Stenquist, 
O. Austad, L. Weber, Arnold 
Johannessen, R. Nilsen, K. 
Skifjeld, R Gunnerød, A. 
Korsåsen og A. Lund. Reser
ver: A. Halvorsen. S. Barth 
og O. Legernes.

>,

Vestfold får nå sitt tredje hovedserielag i Eik og blir sann
synligvis fra høsten av det best representerte fotballfylket 
i hovedserien. Ame Høivik & Co. feiet alle tvil til side i går 
da de vant fortjent 3—1 over hittil ubeseirede Moss F.K. 
I bunnen er det nå dessverre avgjort at Pors og Snøgg må 
rykke ned i 1. divisjon sammen med Ørn eventuelt Lisleby. 
Skulle både Sparta og Sarpsborg F.K. gå ned sammen méd 
Rapid, blir det hele fire landsdelsserielag som må spille 
i 1. divisjon fra høsten av. Pors vant riktignok en stor seier 
over Ørn, men poeng-innspurten kom dessverre forsent. 
Lislebys seier på Greåker var det neppe noen som hadde 
regnet med, og dermed har Lisleby 10 poeng, mens Pors 
og Snøgg ikke kan nå høyere enn til 9 pts. / Resultatet 

kamper ble: 
«jerpen _ Brevik 

ptorm — „
Borg — Kragerø

I pd<l ~ Sk‘ens BK| Herkules _ Skotfcss
i Hors leder serien i.I 16 Poen& foran Borg og Odd 
i ^ar ** hver. Brevik og 
Herkules har 10, Urædd 9 pts 

/ Guttelagsserien
Borg __ Fossum 
Herkules 1 - ToUnes 
Storm — Skidar 

2. avdeling: 
H — Kragerø 
— Herøya
Pors

■ Hansen, Truls 
Zimmermann — —• Urædd

- Pors) 
id 0-2.
ed 4 P»
4 (9-5) 

Lange 
ynte har 

mindre.

grad merkbart på Ørn-laget. — 
Senterbacken Brogaard. venstre 
half Øistein Ellingsrud. sønn av 
klubbens landslagsback. og ven 
•øresiden i angrepet var de be 
ste i denne kampen. Løperne var 
ikke redd for å ta sjansen på 
‘■-kudd, men returneringene var 
•nm regel ikke god nok.

Dommeren Gunnar Hovde 
Drafn. kom stort sett bra fra sitt 
lette oppgave • .

på 6 k.
(14—8), 
Herre 7, Grane 
Tollnes 0 pt.

Herkules og Urædd leder 
småguttserien

Gårsdagens 
småguttklassen 
tåtene: 
Skiens BK 
Skotfoss — 
Storm — Herkules 
Gjerpen — Borg

Herkules II leder avdeling 
med 5 pts. (12—1), foran Storm 
5 (8—1), og Odd 5 (6-3). 
Brevik — Pors
Skidar II — Sundjordet 
Urædd — Herøya 
Herkules I. — Tollnes

Urædd leder sin avdeling 6 
pts. (13—1- foran Tollnes 5 
(6—3).

. 4

Vestfossen slo Fossekallen 
i 1. runde av NM.- •
Urædd vant 2. reservelaga- 

serie
Ved de siste I 

reservelagsserie i 
Urædd 4—1 over

På Bakken 
over Grane.
' Dermed er Urædd vi 
2. reservelagsserie i 
pts. 11—4, foran Pors 5 
(20—7), Borg 4 pts., Grane 
pts. og Tollnes 0 pt. * •

Pors vant pokalserien
Pokalserien for 3. divisjons

laga og 2. reservelagsserie ble 
avsluttet i går. Borg vant 3—1 
over Herøya på Herøya.

Pors tok pokalen med
- - • (37—8, Urædd .

Borg 3 pts. (18—14), 
5, Herøya 5 og

Kretslaget i fotball 
mot Vestfold

Grenland Fotballkrets har tatt 
ut dette laget til kampen mot 
Vestfold i Larvik onsdag:

Ewald Kihle, Odd, Øyvind 
Rund, Storm, Magne Helland, 
Odd, Rolf Alvestad, Urædd, Per 
Skilbred, Urædd, Ove Au
stad, Pors, Odd Johannessen, Odd 
Per Jacobsen, Odd, Troøyen, 
Urædd, Rolf Gunnerød, Pors, 
Age Lund, Pors.

Reserver: Jamtvedt, Skiens 
Ballklubb, Arne Stenquist, Pors, 
Tore Johannesen, Herkules, 
Bjørn Alfsen, Grane.

Enkelte av kandidatene til 
kretslaget er for tiden skadet og 
kan av den grunn ikke stille opp 
onsdag. Alvestad, Troøyen og 
Åge Lund er alle’ debutanter, 
mens Ewald Kihle trekker i 
kretslagstrøya for 15. gang! Når 
det gjelder Troøyen er det vel 
tvilsomt om han kan delta etter 
skaden han pådro seg under kam 
pen mot Skiens BK lørdag. |

(M
5—2

-. Lund
L straf

Herkules
Eidanger
Urædd —

(Oddvar
°S Bjørn ~.....fGspark scoret for 
(̂ S Harald Sørensen for 
bundjordet — Langesunc 

n^°rS ^er serien m <22-3) foran Urædd 
Eidanger 4 (8—4) og 
sund 4 (4—1). Sistne 
spilt en kamp ’
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14
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14 11 0
9 3
8 3
7 0
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21
19
14
12

9
8
7

9
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Pors har 7 „gullguiter 
• f

lom to pinner fra 15 meters hold
8 treff (8). Langt spark 7 (7).

Bjørn Pedersen har tatt bron- 
semérket.

Grenland fotballkrets har fast
satt åpningsrunden for høstens 
kamper i 3., 4. og 5. divisjon 
således:

i

t

»

f
I
I
I

Eik 
Fram 
Greåker 
Moss 
Lisleby 
Snøgg 
Ørn 
Pors

ene 
pa

14
14
14
14

Eik 
Fram 
Greåker 
Moss 
Lisleby
Snøgg 
Ørn 
Pors

Pors junioravdeling har nå sin 
7. vinner av Fotballforbundets 
ferdighetsmerke i gull klar. — 
Det er Svein Nilsen. Vi gjengir 
her hans resultater i de forskjel
lige øvelsene (fordringene står 
i parentes): Spark med innsiden 
av foten på 6 meters hold og 
mellom to pinner: 9 (9), Skudd 
mot mål 25 poeng (25), BaB- 
jonglering: 53 tilslag (50). Drib- 
.ling mellom hinder: 28 sek. (29), 
iHeadinger: 35 (25). Skudd mel-

■

4 1
3 2
3 1 10 23—37

Landsdelsserien
3 44—19 22
2 31—14 21
3 28—17 19
7 32—29 14
8 28—36 12
9 24—43
9 18—33

44—19
31— 14 
28—17
32— 29 
28—36 
24—43 
18—33
23—37

Landsdelsserien: 
Fram—Eik 3—1. 
Pors—Greåker 1—5. 
Snøgg—Moss 4—2. 
Ørn—Lisleby 0—4. 

22 pts. 
2> 

> 

> 

>

o •a imponere

' i deres sted, 
manglet også et par 

sine faste.
begynte lovende for 
Lund hadde sjansen 

i kampens første mi- 
--1 Greåker-forsva- 

rer reddet det gode skuddet på 
mållinjen. Etter 9 minutter tab-

Pors lag mot Risør på Vest
siden 2. pinsedag blir: A. Wen- 
nerød, Trygve Kristiansen, Ar- 
ne Stenquist, Asbj. Korsåsen, 
Leo Weber, Arnold Johanne 
sen, Rolf Nilsen, Ingmar Ho- 
mane, Rolf Gunnerød, Karl Ski 
fjeld, Åge Lund.

Storm og Skiens/Grane starter høs- 
O i .

tens 3. divisjonskamper

Svak sorti av Pors 
landsdelsserien 
Greåker vant 5—1 uten

bet Greåkers malmann kraftig 
på en ufarlig ball, og Barth var 
påpasselig framme og skaffet 
Pors ledelsen. Fem minutter se
nere laget Greåkers indre høyre 
Kai Larsen balanse ved å vippe 
et overlegg pent i mål. og snart 
etter to* laget ledelsen ved ytre 
høyre Oddvar Pedersen, som 
scoret etter møljespill foran mål. 
Med 2—1 til gjestene gikk om
gangen ut.

I 2. omgang

Pors mot Risør 
2. pinsedag

L rundekampen i NM i 
fotball mellom de to tidli
gere landsdelsserielag 
Pors og Risør holdes 
Vestsiden 2. pinsedag.

lå Greakei godt 
over og økte med jevne mellom
rom til 5-1. De to første målene 
i denne omgang burde Porskee- 
peren nok ha tatt, mens det siste, 
som var kampens flotteste, kom 
etter forsuring og skudd av in
dre venstre Engsmyr

Porslaget virket nokså interes- 
seløst i dette oppgjøret og lever
te sin svakeste 
året. Forsvaret var altfor åpent 
mange ganger, men slapp likevel 
best fra det Løper rekken viste 
glimt ten pause, men i 2. om
gang var det lite vi fikk se av 
angrep. Best på laget denne gang 
var venstre back Arne Stenquist.

Det var tydelig at heller ikke 
Greåker satte mye inn i kam
pen, men laget leverte likevel 
periodevis gode angrep, og seie
ren var fullt fortjent Lagets og 
banens beste var indre venstre 
Erik Engsmyr. Også venstre half 
Øivind Engseth spilte meget 
godt.

Det var bare ca 300 tilskuere, 
og god dommer var Hågensen 
fra Lyn.

Beskjeden avskjeds 
forestilling av Pors -

4. divisjon:
5/8: Storm—Skiens-Grane. Dom] 

mer: 0. Abrahamsen, Kra
gerø.

6/8: Skiens B.K.—Pors. Trygve 
Dahlgren, Urædd.

7/8 Urædd—Kragerø. Alf Go- 
berg.

7/$: Gjerpen—Herkules.
Eriksen, Eidanger.

fvant så 
tort som 5-1 uten dermed a 

imponere. Pors hadde reserver 
for Trygve Kristiansen og As
bjørn Korsåsen. Jan Dolva og 
Svein Barth spilte i deres sted. 
Greåker i 
av 
Kampen i

Pors. Age 
til å nette i 
nutter, men en 
rer :

Pors vant 1. reservelagsserie.
Ved siste omgang i 1. reser

velagsserie ble resultatet:
Pors—Gjerpen 5-2, Borg— 

Skotfoss 9-0, Brevik—Odd 1-3. , 
Kampen Skiens BK—Herkules 
er utsatt.

Pors har vunnet serien med 
18 pts, foran Borg og Odd som 
har 16 hver, Brevik, Herkules 
bg Urædd har 10 pts.

Juniorserien.
Urædd—Herkules 2-1. Odd 

—Skiens BK 2-2, Skiens/Grane 
—Langesund 0-6. De øvrige I 
kamper ble utsatt.

Odd leder serien med 6 k 10 | 
pts 28-4, foran Pors 5 k 10 pts 

.22-2, Herkules har 9, Storm 8, 
Langesund 8, Urædd 6, Borg og 
Skidar 5. i

Tapte 5-1 for Greåker
Kampen på Vestsiden i går ble 

en ensidig forestilling. Greåker 
var bedre i alt, og lå nok en klar 
klasse over Pors. Greåker-laget 
var hurtigere, bedre teknikere, 
og hadde plan over sitt spill. 
Porslaget ble for lett og uruti
nert og må være fornøyd med at 
det ikke ble fler baklengsmål.

Først i kampen hadde Pors 
noen raske oppløp, og etter 10. 
min; scoret Svein Barth etter at 
Greåkers målmann mistet en 
ball. 4 minutter senere utlignet 
Greåker ved Engsmyr etter pent 
angrep på venstresiden. 2 minut
ter senere scoret ytre v. Ranheim rekken valset i. v. Éngsmyr sta-

målet. Greåker overtok nå helt 
■ ... .

i denne
omgang var 10 min. gammel

skudd, og 4 minutter

pent plasert av v. half Engset, 
Engsmyr satte så punktum med 
Pr- 5 etter et pent sologjennom- 
orudd etter 20 min.s spill. Pors

b

hadde bare noen spredte oppløp 
i denne omgang, mens Greåker 
gang på gang broderte seg pent 
frem til farlige sjanser.

Hos Pors var det bare v. back 
Stenkvist som var på høyde den
ne gang. Han slet godt gjennom 
hele kampen, og ryddet opp der 
han kunne. Ellers var, det plan- 
løshet og upresise pasninger som 
preget spillet, og den gamle Pors- 
gnisten ser ut til å være sloknet.

Hos Greåker spilte backtrioen 
kontant og sikkert.'De to side- 
halfer Engset og Kalnes domi
nerte på midtbanen, og i løper-

for.Greåker etter rot foran Pors- dig rundt med Porsforsvaret.
_  - ____  —-  - Th. Håkensen, Lyn var myn-

spillet, men det ble ikke fler mål dig og god dommer.
omgang.

2. omgang var 10 min. gammel
Engsmyr la på til 3—1 på et 

pent skudd, og 4 minutter senere 
frispark fra 20 m i mål,

Engsmyr satte så punktum med

brudd etter
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GUTTESERIEN
1. avdeling 

Skidar—Herkules I 
Skotfoss—Borg 
Tollnes—Gjerpen 
Fossum—Odd 
Grane—Storm

2. avdeling
Eidanger—Kragerø 
Urædd—Langesund 
Brevik—Herøya 
Herkules II—Pors

I 1. avdeling leder Storm
8 pts. 18-0, Tollnes 8 pts. 13-2,

Pors—Risør 
lo—o i

Kampen mellom Pors og Risør 
ble ikke den kattens lek med mu
sen som man skulle tro ved a se 
resultatet. Inntil kort tid før pau- ’ 
se ledet hjemmelaget bare mod 
1—0, men så fulgte tre raske sco-,

*

ringer, og i 2. omgang fikk Pors« 
seks mål med jevne mellomrom. 
Seiren var selvsagt meget for
tjent, men avgjort for stor etter 
spill og sjanser.

På det seirende lag må vi frem
heve hele venstresiden, mens Ri- 
sørs beste — tross scoringene — 
var målmannen. Per Alfsen på 
ccnterhalfplassen leverte også en 
god kamp.

i gar:
0—3 
1—1 
1—3 
1—5 
1—5 
0—8

et

0-2
1- 4 
3-21
2- 2 
0-7

t*

* .-■'f 
; r • ■

' ■ -I
$ 'i

R
.I

■ '

■ ■, 1

Som resultatet viser var Pors 
helt overlegne mot Risor i 1. run
dekampen på Vestsiden i går. På 
tross av de mange mål som Pors 
fikk, kunne gjeme resultatet vært 

i langt større, det ble under nesten 
1 hele kampen spilt på Risørs bane
halvdel og Risørforsvaret hadde 
mange ganger nok å gjøre. På

• .jt£ -Xutøi

.5

r
fr

•, i. jBf’» "A, Ai

I I avdeling 2. leder Pors med 
6 pts. 17-4, Urædd 6 14-6, Eid
anger 6 9-4, Brevik 4 9-4, Lan ; 
gesund 4 5-5. Nederst ligger 
Herøya med 0 poeng.

Æ

Borg 7 pts. 8-2, Skotfoss 6 pts. 
9-5. Nederst på tabellen ligger 
Grane og Skidar, begge 0 po
eng.

i den sterke varmen. Imidlertid 
kom det tre nye Pors-mål i lø
pet av få minutter og siden var 
det bare spørsmål om hvor 
«billig» gjestene skulle slippe 
fra rundebesøket på Vestsiden. 
Sluttallet 10-0 kunne uten tvil 
vært ennå større hvis porserne 
hadde satt mer inn på det. Vi 
nevner forøvrig at de hadde tre 
skudd i stengene som hadde for
tjent en bedre skjebne.

•-

Det er ingen grunn til å gå 
i detaljer om denne «forestillin
gen». Vi nevner bare at flere 
av Pors-scoringene var av aller 
beste merke, mens andre til 
gjengjeld var svært lettkjøpte. 

iDet var Rolf Gunnerød 5, Kar] 
Skifield 2, Ingmar Hoinane 2 og

■ Aage Lund som scoret for Pors, 
j Et godt bevis på Pors store 
overlegenhet er at målmannen

i

*Pors fikk rundens største

n fj*

/A

J- £
Ingmar Ho manes heading, som ga 
en av do 10 Pors-scoringene mot 
Risør på Vestsiden.

<
! :

i 'W?

Juniorserien i
Kragerø—Borg 
Herkules—Skidar 
Langesund—Pors 
Grane—Urædd 
Sundjordet—Odd 
Herøya—Storm
I Langesund skjedde det et 

uhell under kampen, idet LIF- 
apilleren Helge Olsen falt for-’ 
kjert og brakk armem i

Det tidligere landsdelsserie-laget Risør 
var uhyre svakt og ble slått 10-0

1. rundekampen i NM mellom Pors og Risør på Vestsiden 
i går hadde samlet omlag 900 tilskuere. Selv om Porser- 
ne ikke- på langt nær tok seg ut, hadde klubben ikke 
noen vansker med å slå det tidligere landsdelsserielaget 
Risør 10-0. Agder-Iaget var uhyre svakt og det er helt 
uforståelig hvordan et slikt lag kan ha vært med i 
landsdelsserien.

Stillingen var 1-0 til henimot Wennerød ikke hadde et eneste 
pausen etterat Pors hadde åp- skudd gjennom hele kampen, 
net kampen i beskjedent tempo Arne Stenkvist var bestemann 

av backtrmen. Gunnerød tok det |

1 • • 'A*!

..» *• •• •
? * ’
■ r

svært lugnt før pausen, men det 
ble straks mer fres over løper- 
rekken da han øket tempoet noe 
etter pausen. Det ser ut til at 
Pors får to gode ytre-løpere i 
ungdommene Aage Lund og 
Rolf Nilsen.

Risør-laget ei det ingen grunn 
til å trekke fram noen enkelt 
på. Målmannen virket svært 
usikker og flere av scoringene 
må han ta på sin kappe. .

Throndsen, Ulefoss, overbe
viste ikke som dommer enda 
oppgaven var svært lett.

Corner.
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Pors avfeiet smerte
fritt Risør med 10—0 

den annen side var Pors både 
uheldig og sløset stort med sjan
sene. Om selve kampen er det å 
si at Pors tok det hele med ro til 
a begynne med og det tok hele 20 
min. for Pors fikk sitt første mål 
ved Gunnerud etter at Risørs 
keeper hadde halvklart ett hardt 
skudd fra Skifjeld. Samme Ski- 
fjeld hadde flere gode skudd før 
målet kom. Porsløperne hadde 
mange flotte sjanser og skudd og 
flere traff stolpen og strøk like 
utenfor. Det ble ikke flere mål i 
første omgang før det var 5 min. 
igjen, da fikk vi ett flott mål av 
Skifjeld, og så laget Hommane og 
Gunnerud hvert sitt mål, så Pors 
ledet 4—0 ved pause.I annen omgang laget Gunnerud 
3 mål, Hommane og Skifjeld cg 
Åge Lund hvert sitt. Age. Lund 
forserte hele forøvet til og med keeper ved sitt nmi 
og med 10—0 var Pors klar fo 
annen runde. åRisørlaget var >kko ™e»etet" 
skryte av, under
eneste skudd på . dd0 et mål hele kampen. R sør haa 
inne, men det ble 
side. På tross av d bfiste var Risør-kceperen sitt I g gwJø 
mann og han had e f dipp- 
redningcr. men han var 
hendt ved flere anlednl^d0-f&tt 

På Pors-laffet som som
nied Tr. Krist1I^rrckken me*ct 
pk, «Pilte ØPer ^nog Ågc 

™ - *■ 

Stenkvist UW'
Dommer vai

'foss.

:A>'
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Turns Reidar Sundby i kamp 
Arnold Johannessen iler (s 

står avventende.
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høyre: 
P.

E. Danielsen, P. Ljos- 
tveit, Erling Mathiesen, Markus 

G. Thoresen, R. 
favoritt hos ekspertene og Vest- Sundby, Jan Hansen og R. Ris- 

med myhr. Som man ser har man 
«stokket» mannskapet atskillig. 
Boye Karlsen er skadet.

Pors på sin side går til kam
pen med de beste hensikter og 
man tar det slett ikke for gitt 
at det er «stopp» for denne- 
gang. Først skal det kjempes 
om seiren, blir det sagt. Cupen 
bringer stadig uventede resulta
ter og hyggelig ville det være 
om Porserne satte favoritten 

l utenfor.

I

Spors spilte i ‘ 
går, men laget måtte allikevel 

første 
vært noe å 

et noe billig mål 
i omgangen fikk 

Pors, 
målvalget^
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Men det ble 2—

opp en serie gode U
min. scoret p<: 

men målet ble
annulert lor
ga imidlertid /

y &
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Om landslaget.

Tønsberg. 5. mai 1957. 
fy

Til Sportsmandens redaktør!
Til lat en meget interessert for

henværende — ja riktig forhen
værende — fotballspiller og fot- 
ballentusiast a komme med ei al- 
Iri så litet hipp til det ærede 

landslag-UK. 
•

Jeg er bosatt her i Tønsberg 
log var således Eik-patriot og til
skuer ved en kamp mellom Eik 

og Pors her i Tønsberg i år. Og 
foruten å beundre mine favorit
ter Eik, måtte jeg beundre indre 
venstre på Pors for hans eminente 
teknisk gode spill. Og spurte meg 
selv om jeg var den eneste som 
la merke til dette. Den han — 
altså indre venstre på Pors, Rolf 
Gunnerød —• fikk fin presse her 
i Tønsberg etterpå. Sa jeg var 
altså ikke alene om å beundre 
denne gode tekniker med det fine 
og frem for altøair play. Men nu 
bare lurer jeg pa -om ovennevnte 
UK har hatt øynene der og sett 
hva jeg og flere sa den dagen.

Er for mitt vedkommende sik
ker på at nevnte spiller ville gjøre 
utmerket fyllest for seg i en lø- 
perrekke som jo er UKs svake 
punkt. Er forresten meget for
undret over at Dag Henriksen — 
Eiks centerhalf — ikke noen gang 
får prøve seg i selskap mer Thor
bjørn som eventuell sidehalf eller 
back. Men han er nå blitt sa 

, vant til bare å bli nevnt en gang 
i ny og ne at han som den fine 
sportsmann han er, tar det med 
ro. Men vi øvrige her på berget 
er meget-megei skuffet over UKs 
forbi gåen av ham gang etter gang. 
Men det er vel kanskje noen som 
er på vei til å ta kampen opp 
med Thorbjørn om antall lands
kamper — så da så ...

Ærbødigst
Interessert forhenværende spillen

rSS|I

HF
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for året og ellers gjorde reser- 'rundekamper i N.M. 
ven Svend Hansen ef godt inn
trykk.

Turn-forsvaret led stort un
der Boye Karisens fravær og 
det var hardt ute mange gan
ger. I løperrekka var det Sund
by og Markus Borgersen som 
kom best fra det Sammen med
*

Thoresen som avsluttet i stor 
stil.

Nærbø, vinner Arstad/Jar]
— vinner SIF/Vidar, Var- 
egg — Nymark, Brann — 
vinner Jotun/Nordnes, Os
— Vard, Eid - Hødd, Mol
de — Troll, Kristiansund — 
Langevåg, Brage — Fremad, 
vinner Sverre/Stjørdalsblink
— Ranheim, Verdal — Kvik.

Runden spilles 16/6. unn
tatt følgende kamper som 
spilles 23/6: 
Fredrikstad, 
Donn, vinner Ulefoss/Lange- 
sund — Odd, Start — Gra
ne, Arendal, vinner Arstad/ 
Jarl — vinner SIF/Vidar, 
Brann — vinner Jotun/ 
Nordnes.

Omkampene fra 1. runde 
skal spilles 16/6: Ulefoss — 
Langesund, Arstad — Jarl, 
Nordnes — Jotun.

| Morgendagen byr på en del I dette laget fra mål og
i fotball, i Thor Kristiansen, R Olsen,

Av Grenlands-laga skal Pors | Nilsen, 
møte Larvik Turn på Lovisen- 
lund-graset. Larviks-klubben er | Borgersen,

sa

fold-folket regner også 
seir for sitt lag. Turn har imid
lertid ikke overbevist i det sis
te og vi snakket med en Lar- 

! viks-representant i går som 
(langt fra var sikker på Turns 
seir. Man glemmer ikke så lett 
at storfavoritten Fram gikk 
dukken på hjemmebane for Her- 

(kules i pinsen. Turn har tatt ut
. -J/ 
/ \ /1 57

beste kamp
tap mot Larvik Turn i 

sin beste kamp for året
-- —kwcl se seg slått Porserne dominerte første omgang og en ledelse 

pausen hadde ikke vært noe å si på. I annen 
fikk Turn et noe billig mål etter få min. < 
midt i omgangen fikk mål nr. 2 ved straffespark 
slaget tapt for Pors.

vant i 
og vind i ryggen. r 
minutts spill fikk | 

ytreøper Rolf Nilsen | 
og reserven Svend Han- I

Etter 
Pors

Lwi

I

Fotballforbund mel- 
at 2. runde i NM er satt

Urædd—Donn
Larvik Turn—Pors • (

Herkules—Fredrikstad 
Dlefoss/Langesund—Odd 
Snøgg—Mjøndalen
Sarpsborg — Bækkelaget I 

Borge - Lyn, Greåker —’ 
Sandaker, Sel bak —
Lisleby - Aurskog, RapJ
- Slemmestad, Asker — 
Hamar IL, Skeid - Vestfos
sen, Spartacus _ strøm
men, Lillestrøm, __ Gjøvik/ 
Lyn, Hamarkam. — Våler 
engen, Raufoss — Tvnse! I 
Ørn - Kapp, Sandefjord 
Drammens Ballklubb, Start
- Grane, Arendal, Egersund- Viking, Djerv 1919 J |

pors mot Larvik Turn — Herkules — i 
Fredrikstad — Urædd har sjanser

mot Donn

. 1 rundekamp
Kampens dommer 

seth, Drammehs B.K. 
mennene Bruun 
hadde en serie med 
gjørelser.

raKHO&nWMMksv
Situasjon, fra Larvikskampen. 
om hallen med Ame Halvorsen, 

mens Larvik Turns Gunnar Thoresen 
li

■ Pors mot Larvik
■ Turn

Pors har tatt ut dette la
get til rundekampen mot 
Larvik Turn i Larvik søn- 
øag: Arne Halvorsen, Tryg- 
ye Kristiansen, Arne Sten- 
quist, Odd Legernes, Arnold 
Johannesen, Asbjørn Kors- 
åsen, Rolf Nilsen, Ingm. Ho- 
tnane, Rolf Gunnerød, Karl 
Skifjeld og Age Lund.

/y/6

Larvik Turn 
og fikk sol 
Etter bare 1 
Pors sin 
skadet 
sen måtte overta plassen. 
2 minutters spill hadde 
en god sjangse til å ta ledelsen 
Karl Skifjeld skjøt hardt, men 
ballen traff stolpen og gikk ut. F*® 
Turn hande et par gode sjanser i 
til å ta ledelsen heretter, men 
skuddene gikk utenfor. Porser-1 
ne kjørte nå 
angrep og etter 24 
Åge Lund flott, 
noe uforståelig 
offside. Porserne 
ikke opp, men avsluttet omgan
gen med et konstant press mot 
Turnsmål. Mot slutten av om-. 
gangen fikk Pors også Ingmar. L 

‘Homane skadet, og hans spill l g 
i annen omgang ble hemmet av ! i 
dette. k

Etter at Porserne hadde hatt j 
en sjangse til å score i 2. om
gangs første minutt, fikk Turn 
sitt første mål straks etter. Det 
oppstod en misforståelse mel
lom Pors-målmannen og en ■ 
forsvarer, og Markus Borgersen 
benyttet anledningen og sco
ret. Etter denne goalen fikk 
Turn istand endel angrep og 
var farlige enkelte ganger, men 
også Pors hadde sine gode 
måltilbud jsom imidlertid ikke 
ble utnyttet godt nok. Etter 
20 min spill ble Sundby hektet 
i Pors’ straffefelt og straffe
sparket satte Gunnar Thoresen 
i nettet. Thoresen, som ikke 
imponerte tidligere i kampen, 
viste mot slutten endel fine 
forseringer med fine pasninger 
til sine medspillere, ’ som med 
bedre avslutninger kunne øket

Hos Pors leverte Arne Hal-Pors mot Larvik lurn 
vorsen en god kamp i mål. 
Eksperimentet med Arnold Jo
hannessen som senterback 
Legernes som half 
fullt ut og disse var forsvarets 
beste. Av løperne imponerte 
Rolf Gunnerød stort før pause, 
men han overdrev sine dribln- 
ger endel mot slutten. Karl 
Skifjeld leverte sin beste kamp

- • ■ • - - .
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en fin-fin sjanse,

Poretap 2-1 o

Tønsberg Tura for

Hva kan Pors
klare mot TT?

T

r

i 'A

» i 2. divisjon

av 
sine

Donald.

Pors leverte en prima 1. 
omgang mot Larvik Turn

Burde hatt en ledelse på minst 2 mål ved pause — Turn vant 2—0

©ppgw
?
o«lett

JUNIOR SERIEN:

Skidar—Pors 1—1
Skidar og Pors spilte 1—1 og 

delte poengene i en juniorkamp 
på Helges Plass i går, begge mål 
scoret i 1. omgang.

Pors tok først ledelsen ved 
indre venstre etter en halvtimes 
spill, mens Helge Wetterhus ut
lignet for Skidar.

Rolf Hansen, Grane, var god ? 
dommer.

I

I
Sver-

Pors åpnet friskt og feiende og 
allerede etter få minutter hadde 
Karl Skifjeld 
men det brennharde skuddet hans 
smalt i tverrliggcren. Pors fikk 
ødelagt sin ytre høyre bare etter 
2 min. og han ble erstattet av 
Sv. Hansen. Begge lag haddo si
ne gode sjanser og gjennom lan
ge perioder hadde Pors et godt 
tak på sine motstandere. Åge 
Lund satte også ballen i Turnbu- 
ret, men målet ble annulert for 
offside, helt feilaktig etter vår 
mening. Pors ble nok også snytt 
for et straffe før pause da Hom- 

, mane ble huket inne i straffefel-

3 Fors-gutter til 
treningsleiren
Ti! Fotballforbundets • ...ow-

leir for juniors i Sarpsborg i juli I måned er i r1/'” *—*■ 
ut bl. a. 3 fra Pors, 
Askedalen, Rolf 7” 
Olsen. Snogg har 7 
Rjukan 1, mens det 
ytterligere med et 
distrikt når pulje

______ — —• . VO trenings
leir for juniors i Sarpsborg i juli 

i den første puljen tatt 
*•- ~ , nemlig Rolf 

Nilsen og Ivar 
' fått med 2 og 

antagelig blir 
par fra vårt 
nr. 2 tas ut.

Morsom forestilling 
på Vestsiden i kveld
Vi skulle få en ganske morsom 

forestilling på Vestsiden i kveld. 
Som kjent får Pors det nye 2. 
divisjonslaget Tønsberg Turn på 
besok, og et slikt møte tør natur
ligvis ha en viss interesse nå etter 
at porserne skal tilbringe ihvert- 

, fall 1 sesong i en lavere divisjon.
TT-laget er teknisk av god klasse 
og er meldt å skulle komme med 
alle sine beste. Pors stiller med 
dette laget:

Arne Halvorsen — T. Kristian
sen, Stenkvist — Legernes, Ar- 

' nold Johansen, Korsåsen — Svend 
Hansen, Homane, Gunnerud, Skl- 
field og Lund.

beste i Turnangrcpet —■ de øvri
ge 3 var svake. Per Ljostveit la
get en god kamp som senterback 
og var best i forsvaret. På Fors
laget var et par av ungguttene 
tydeligvis preget av stundens al
vor, men de øvrige leverte en stor 
kamp og Rolf Gunnerud var ba
nens bestemann. I angrepet spil
te Karl Skifjeld også godt. Arne 
Halvorsen hadde en rekke fina 
redninger, Arnold Johansen spil
te i stor stil og Odd legernes kom 
godt fra det.

Dommer G. Meinseth, Dram
mens Ballkl. var meget god, bort
sett fra at. han snøt Pors på et 
straffe» /

3 PORSERE I LEIR
JUNIOR-LANDS- 

LAGET
Pors-guttene Ivar Olsen, 

re Rolf Askedalen og Rolf Nil- 
sen er tatt ut til treningsleiren 
for kandidater til juniorlandsla- 
get. Leiren skal holdes ved 
Sarpsborg i tida 5.—11. juli. Le- 
der blir Harry Boye Karlsen, 
Larvik Turn. Blant de 29 kan
didatene er også to fra Snøgg 
og en fra Rjukan.

Tansbera Turn 
—Pors 2-1 i tann 
taieorøjør 
Treningskampen på Vestsiden 

i går mellom T. T. og Pors ble 
en meget tam affære, og det 
var ikke noe å si på at Tøns
berg Turn vant den jevne kam
pen 2—1. Pors vant målvalget 
og fikk den sterke vinden i ryg
gen, var best i første omgang, 
men loperrekken fikk ikke noe 
til under hele kampen. Pors had
de flere gode sjanser før pause, 
men det ble bare ett mål. Etter 
et langt innlegg fra venstre 
back Arne Stenkvist fikk Rolf 
Gunnerud satt benet på ballen. 

| I annen omgang fikk T. T. 
fordel av vinden* Det var mange 
ganger broket foran Pors’ mål, 
og Arne Halvorsen hadde man
ge flotte redninger. Etter 20 min. 
fikk T. T. sitt første mål ved 
indre høyre. Sv. Vollert Nilsen 
som elegant headet ballen i mål. 
T. T.s annet mål var indre ven- 
ovxc r-ani rtyéng mann for, og 

j det var ikke langt fra at T. T. 
i hadde fått sitt tredje mål, da 
| T. T.s gode indre høyre Vollert 

Nilsen elegant gikk igjennom he
le Porsforsvaret, men hans skudd 
gikk langt utenfor. Pors hadde 
også i annen omgang flere fine 
målsjanser; og en gang ti-illet 
ballen fram og tilbake foran T. 
T.s mål uten at Porserne fikk 
somlet seg til å skyte.

I Tonsberg Turn som manglet 3 
sine ordinære spillere, hadde, 

beste folk i venstre back' 
[ A. Sande og venstre half Signi. 
I Berg. I loperrekken var de to 
j indrevingene Sv. Vollert Nilsen 
pg Paul Ryeng de beste.På Forslaget leverte Ame Hal- , 
vorsen en meget god kamp i må*, 
ellers var de beste i forsvaret 
venstre back Arne Stenkvist og 
senterback Arnold Johannesen. 
Loperrekken som manglet sin i go

lde ytre høyre Rolf Nilsen, 
'ingen ting til denne gang- 
beste var Karl Skifjeld og *™“ 
Gunnerud uten at noen av de 
.kom opp mot sitt beste. Donimei 
/var L. Strømsvåg, Sundjordet.

Vestfolds nye 2. divisjonslag, 
Tønsberg Turn, gjestet igår Pors 
på Vestsiden. Det ble riktignok 
en knepen 2-1 seier til gjestene, 
men la det være sagt med en 
gang at laget ikke imponerte. 
Pors ledet etter 1. omgang med 
1-0, og den ledelsen burde vært 
større etter spill og sjanser.

Pors tok hånd om spillet fra av
spark og beholdt det til prak
tisk talt gjennom hele omgangen.

Omgangens eneste mål kom 
etter en halv times spill, og det 
var en av Tønsbrg-backene som 
skrenset ballen i eget nett et
ter et godt Pors-angrep. Det ble 
friskere spill i 2. omgang og 
Tønsberg Turn viste endel prø
ver på at laget kan spille god 
fotba1!. På to av angrepene ble 
det scoret mål — først på head
ing av indre høyre Svein Wol- 
lert Nilsen, og senere skjøt in
dre venstre Paul Arne Rying. 
Pors var ikke uten sjanser, men 
løperne manglet fullstendig kon
sentrasjon foran mål.

Tønsberg Turn var et «lett» 
lag. Laget bestrebet seg også for 
posisjonsspill, men om spillemå- 
ten holder for høstens harde 2. 
divisjonsserie er yel en annen 
sak. Turn hadde sine beste folk 
i høyrebacken Olav Tomter og 
keeper Per Hersve. Wollert Nil
sen kom også godt fra kampen. |

Pors laget en god innsats og 
er sikert på rett vei. Men det 
skorter på effektiviteten foran 
mål. Vingspillet var svakt. Arne 
Halvorsen i mål hadde flere ut
merkete redninger og var vel 
sitt lags beste mann. Vi plusser 
også for Asbj. Korsaasens half- 
backspill. I løperrekken lå Karl 
Skifjeld for langt tilbake men 
han er en nyttig mann.

Strømsvåg, Sundjordet, bruk
te fløyten for lite.

14 spillere er 
talt ut til krels- 

laget
Grenland fotballkrets 

har tatt ut disse 14 
spillere til kretslags- 
kampen mot Aust-Ag- 
der lørdag: Ewald 
Kihle, Per Jacobsen, 
Odd Johannessen, Rag
nar Larsen, alle Odd, 
Arne Stenquist, Åge 
Lund, Rolf Gunnerød, 
alle Pors, Olaf Jam- 
tvedt og Odd Larsen, 
Skiens BK., Rolf Alve- 
stad og Svein Troøyer 
Vrædd, Rolf Straume, 
Herkules .Øyvind Rund, 
Storm og Bjørn Bryn- 
tesen, Borg.

V > 
,J I -

Det kunne like gjerne ha vært Pors som gikk videre til 3. runde. Vcstsia-guttene spil
te både inspirert og godt mot Larvik Turn på Lovisenlund i går, og lagets førsteomgang
er avgjort noe av det beste det har levert i år. Med litt hel! burde Pors hatt 2—0 ledelse
ved pause og det ville det sikkert holdt hardt for Turn å berge seieren i land. De to målene
hjemmelaget fikk var heller ikke det en kunne vente fra den kanten, ett på straffe og ett
på en gratissjanse i 2. omgang.

tet. Turn hadde også, et par mål 
inne i denne omgangen, men de 
ble annulert.

Like etter pause oppsto det cn 
kjedelig misforståelse i Porsfor
svaret og Marcus Borgcrsen had
de bare å sette ballen i det tom
me Porsburet. Etter dette mistet 
Pors noe av gnisten og Turn 
overtok godt og vel brorparten 
av spillet, uten å få til det vir
kelig store. Etter 20 min. ble 
Sundby felt ulovlig. Det ble straf
fe og Arne Halvorsen hadde nære 
på reddet Thoresens skudd. Re
sten av kampen ebbet det hele ut 
etter hvert.

Thoresen og Borgersen yax do
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Pors’ 20 mann sterke 
nior- og guttetropp er 
hjemme Igjen etter en 
igjennom vellykket fem 
gers tur til Gøteborg. Det ble 
bare spilt en kamp på luren 
og det var mot vertene God
hem. Begge møtte med et 
Mixed junior- og guttelag i 
gummisko, og det ble spilt to 
ganger 25 minutter. Porserne 

i 
tok ledelsen 1—0 i første om
gang etter scoring av Rolf 
Nilsen, mens svenskene utlik
net etter pausen. De svenske 
vertene roste Porserne for 
deres gode spill og et resultat 
på 4—1 i Pors favør hadde 
gitt et bedre bilde av styrke
forholdet.

fe..'

Flere endringer på 
Porsgrunns-laget 
mot Fredrikstad

Nilsen, 
Urædd, 
P. Od- 

berg, Urædd og Aage Lund, 
Pors. Hvis Johansen ikke kan 
spille rykker Odberg ned som 
half, mens Karl Skifjeld, Pors, 
blir med i løperrekken. Reser
ver er Arne Halvorsen, Pors, 
Bjarne Hobber, Urædd, Karl 
Skifjeld, Pors og Bjørn Haug, 
Urædd.

Fredrikstad setter alt inn på 
i møte med sitt sterkeste lag. 
Det er meldt fra at det kommer 
en tropp på om lag 50 delta
kere fra Østfold-byen til Pors
grunn lørdag.

Vellykket Gøtebor 
tur lor Pors-juniorene 
Spilte uavgjort 1—1 mot vertene, 

Pors burde hatt en klar seiery ■ :,

Henry
Olsen,

Vant 6-0 uten å imponere. — 
hadde mange reserver

Halvorsen hadde en lett opp
gave og han lot ingen ball pas
sere. Av de øvrige var det ikke 
mange lyspunktene. Rolf Nilsen 
viste enkelte takter på høyre- 
vingen. Karl Skifjeld var vel 
den som kom likest fra det av 
de øvrige. Bjørn Berby 
ytre høyre før pausen, 
junioren Finn Erik Dolva ryk
ket inn istedet for ham i 2. om- 
gang.

På Ulefoss-laget haltet 
betenkelig på mange 
Løperne hadde flere bra 
grep, men avslutningen 
skrall.

Nils Eriksen. Eidanger, døm
te Han blåste av kampen et 
kvarter før slutt på grunn av 
uværet.

til
20 junior- - ' 

i Pors reiser i da 
femclagers tur til 
Porserne skal spille flere | i 
kamper i Sverige og møter 
bl. a. Godhems ballklubb i 
Gøteborg. Godhem hadde i 

eguttelaget i 
nest største by.

■ egen buss.

i Pors,
være leder på turen.

er også interes-
gjenvisit i Pors- 

gang i år eller til 
sommer.

Porsgrunns bylag som skal 
spille mot Fredrikstad FK i 
Porsgrunn lørdag blir endret 
da Pors-gultene Arne Stenkvist 
og Rolf Gunnerod er på Italia- 
tur i disse dager. Lagsoppstil- 
lingen blir: Helge Andersen, 
Sundjordet, Trygve Kristiansen. 
Pors, Øivind Johnsen. Sund
jordet, Arnold Johansen, Pors, 
Per Skilbrcd, Urædd, Rolv Al- 
vestad, Urædd, Rolf 
Pors, Svein Troøyen. 
Zimmermann, Urædd, 

Urædd og Aage

20 juniorer fra Pors 
Gøteborg 
4. _ • ** '

skal også innom

Pors 
ligger der

Pors kal ha 
kamp

Porserne har avtalt 
rekke nye kamper i nærme
ste fremtid. Allerede fredag 
26. juli blir det kamp mel
lom Pors og Langesund på 
Vestsiden. Tirsdag 30. juli 
spiller Pors mot Brevik på 
Furulund, og fredag 2. au
gust mot Fram 
den.

Lørdag 3. august får man 
et interessant besøk på 
Vestsiden idet Fredrikstad 
FK, som har ett av landets 
aller sterkeste juniorlag — 
spiller mot Pors-juniorene 
på Vestsiden. Porserne leder 
som kjent Grenlandsserien.

I forbindelse med denne 
kampen vil 15-åringen To
re Hansen påny vise sine 
ferdigheter som balljonglør 
for Porsgrunns-folket. i

Men Pors
Det kan ventes uhyre hard strid om poengene i junior- 

serien fremover i høstkampene. Fremdeles ligger Pors på topp 
med 11 poeng, men der skal de sannelig ikke føle seg for trygge. 
Langesund, Borg og Storm og endog Odd ligger tallmessig meget 
tett etter serielederne fra Vestsiden. Det ser i alle fall ikke ut 
til at serien har mistet noe av sin sjarm selv om tre lag har 
trukket seg, og mangel på spenning og kniving bør vi ikke være 
redd for. — I de tre kampene i går fikk vi to «mål-kalaser» — 
det ene fra Langesund og det andre fra Kleiva, Men mist ende
lig ikke motet, Herkules og Kragerø — det er for moroa og 

sportens skyld vi stiller opp!

Det var lite å rope hurra 
for i treningskampen mellom 
de reservespekkede lagene 
fra Pors og Ulefoss på Vest
siden i går. Vertene hadde 
reserver for A. Stenkvist, Ar
nold Johannessen, Korsåsen 
og R. Gunnerod, mens Ule
foss saknet målmannen Ivan 
Jensen, backen J. Kabbe, 
senterbacken O. J. Kabbe, 
løperne O. B. Sloa og G. L. 
Trondsen.
Porserne vant kampen 6—0 

etler scoringer av Rolf Nilsen 
(2), Finn Erik Dolva og Karl 
Skifjeld. Resultatet var 1—0 
ved pausen.

Pors lå over i begge omgan
ger og kunne lett ha vunnet 
mer hvis løperne hadde tatt 
bedre vare på sjansene, Arne

Ai/ >

i iuniorserien

6 2 2 2
i ....
6 114 13—22
6 10 5 C
5 0 0 5 3—24 0

FORFALL
Pors-spillere 

bylaget
er dessverre kommet av- 
fra Pors-spillerne Rolf 

IGunmrød og Arne Stenquist til 
!bylogets kamp mot Fredrikstad 
lørdag. Begge er på ferie i Ita
lia. I deres sted rykker 
jCarl Skifjeld og W^Jiolt. 
er også uvisst hvorvidt 
Lund stiller opp, men 
blir tørst klarlagt i slutten av 
uken. Mp

Umiddelbart etter kampen 
overvar gutten-? stor-kampen pa 
Uellevi i Gøteborg mellom det 
russiske laget Lokomotiva og 
Gøteborgs-alliansen. Russerne 
vant 1-0, men etter spillet bur-j 
de seiren vært atskillig større. | 
Lokomotiva-spillerne sølte bort 
en hel serie med scoringssjan- 
ser. Tilskuerne fikk se mange 
lekre detaljer under kampen.

Ellers har Pors-guttene ut
nyttet tiden til å bese Gøteborg 
og avlagt en rekke besøk på 
Liseberg. Man var også med på 
en sightseeingtur- med «Paddam 
på havnen og i kanalen. Som 
avslutning på oppholdet tok ver
tene Pors-troppen med til en ! 
kabaret-forestilling på Liseberg.

Hard poengstrid J
holder fortsatt tetstillingen

JUNIORTABELLEN

1 1 "ITo 26- i n
6 5 0 1 23— 9 10
6 4 1 1 18- 6 ?
8 4 0 4 23—19 8
5 2 2 1 14— 7
6 2 2 2 9—9
6 2 1 3 10—24 5

5—20

>r- og guttespillere Denne
g på en Sarpsborg og hente
Gøteborg, tre juniorer som

I ~~~

treningsleir for junior-
Junioroppman-
Helge Madsen,

n
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Pors guttelag 
slo Langesund 6—3 i 
kamp guiteserien på 
den i går.

en utsatt
Vestsi-

*
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Mye positivt av Storm Mange straffespark

som kom først i g
7—8 min. ble Skifjcld felt ulovlig 
vod 5 meteren og Fors fikk Sitt 
annet straffespark, også, denne 
gang satte Karl Skifjcld ballen i 
nettet. Etter dette hadde Pors 
meget av spillet, det ble skutt 
både titt og ofte, men mål ble det 
ikke. Storm hadde også flere go- 
dee perioder da ballen gikk fint 
fra mann til mann, og 10 min. for 
slutt kom straffespark nr. 3, den
ne gang til Storm. Erling Lunde 
skjøt hardt, men Halvorsen red
det. Straffesparket ble tatt om 
igjen, og atter reddet Halvorsen 
flott, men 3. gang plaserte Lunde 
ballen bak Halvorsen. Like før 
slutt fikk Storm sitt 3. mål ved 
indre venstre Engerud, som send
te et langskudd mot mål, som gikk 
over Halvorsen og i mål.

Etter Storms gode spill i første 
omgang og delvis i annen om
gang, var ceiren fortjent og kan 
Storm levere like godt spill o$ 
innsats i serien vil nok laget bli 
vanskelig å slå. Det var morsomt 
å se at ungguttene gikk så godt 
inn på laget og særlig var løper- 
rekken med senter Felle og de to 
indreløperne Engerud og Sv. Å. 
Kristiansen gode og Åge Ma
thisen på y. v. er det meget fot
ball i, og han vil nok Storm få 
mye glede av. I forsvaret; var 
senterback Øiv. Rund og keeper 
•Ju-ppen Arnesen. dc beste.

Porselaget var ikke til å kjen
ne igjen, og . det må nok langt 
mere innsats, til skal laget ha 
sjanse til å spille seg opp igjen. 
Ame Halvorsen var god i mål, og 
Trygve Kristiansen bestemann i 
forvaret. Ved siden av Kristansen 
var Asbj. Korsåsen den beste. I 
løperrekken var Karl Skifjeld be
stemann. Rolf Gunnerud i senter 
var god før pause, men i annen

3/H,

i gar
; ska-

Pors

med skuddene. Storm hadde også flere gode sjanser. Her var skud
dene langt bedre, og Am© Halvorsen hadde flere gode rcdningcr. 
5 min. for pause blø Rolf Gunnerud huket 1 straffefeltet og Karl 
Skifjcld satte ballen i nettet. Storm hadde ve] fortjent en snau 
ledelse ved pause etter sitt gode spill i denne omgangen.

I annen omgang var det -Pors omgang hadde han stadig 2—3 
ang, og etter mann på seg og han ble passet 

godt på.
L. Stromsvåg, Sundjordet døm

te. Arei.

- -

PORSGRUNN 
I DAG

Larviks-laget meldte i 
j kveld at det på grunn av 
der ikke kan spille niot 
på Vestsiden i dag.

som vant fortjent 3-2 
mot Pors på Vestsiden i

c
Storm og Pors Jaget en god og underholdende kamp på VesJ 

riden i går og dertil, var det stor fart gjennom hele kampen. Stor 
manglet sin ordinær© venstre half Helge Halvorsen og Pors 
senterback Arnold Johannesen. Storm kom først igang og sprc 
gikk ofte pent og det var ikke ufortjent da Storm etter 10. min. fa 
ledelsen ved senterioperen Felle, ved et flott skudd som Ame Il}c 
vorsen Ikke hadde sjanse på. Etter Stormmålet kom Pors igai< 
og de hadde mange gode målsjanser, men løperne var Ikke hel di}'

I forbindelse med byjubileet i 
Porsgrunn, kommer i morgen 
Fredrikstads fotballjuniorer på 
besøk til Vestsiden til et inter
essant møte med Pors-guttene. 
ePlankebyen» har et meget 
sterkt junbrlag, med bl. a. to me. 
get dyktge indrewings som beg
ge kan regne seg temmelig sik
re på juniorlandslagct.

Kampen blir som rimelig kan 
være imøtesett med stor inter
esse, og det er bare å håpe at 
fotballentusiastene innfinner seg 
til den morsomme styrkeprøven.

Fotball juniorene har krav pfi 
fi bli vist litt interessel

guttekamp
Pors slo Langesund 

utsatt guttekamp i PO1SH. be
går. Kampen var egentng

| rammet til 21. juni. ____ —

Pors—Fram avlvst i
Dessvere må kampen Pors— 

Fram som skulle vært spilt på 
Vestsiden i dag avlvses, melder 
Pors i går kveld.

Årsaken er at Fram ikke kun
ne stille lag på grunn av endel, 
skadede spillere i øyeblikket.I 
Klubben fikk ikke mindre enn 3 I 
spillere skadet under treningen 
i går.

Juniorfotball i 
Langesund

går møttes Pors og Lange- 
sunds juniorlag til en trenings
kamp i Langesund. Det ble en 
både spennende og jevn kamp 
som hjemmelaget avgjorde i sitt 
favør med 4-3. Det var Finn 
Nenseth (2), John Gerh. Steen 
og Ame Bjørn Arnesen som sco
ret for LIF, og Olsen, Leif Kri- 
stensen og Rolf Askedalen (straf
fe) for Pors. Gjestene var bedre 
teknisk sett, men ineffektive 
foran mål. Laget hadde sine bes
te i centerback og begge ytre- 
winger. Langesunds og banens 
beste var keeperen Tore Carl- 
son, som hadde en rekke red-, 
ninger av klasse. Forøvrig var | 
det innervingene og centerback. 
som spilte godt.

Dommer var Finn Bjerkøcn.
- - d - - n

Fredrikstad-juniorene 
mot Pors i dag

Vi minner om den interessante , 
dysten på Pors stadion i dag 
mellom fjorårets jr.-N.M. Fred
rikstad F.K. og Grønlands 
fremste juniorlag — Pors. Her 
vil man få se en rekke kom
mende storspillere i aksjon. I 
tillegg til kampen blir det opp
visning av den 15-årige ball- 
jongløren fra Fredrikstad, Tore 
Hansen, som allerede har gitt en 
rekke oppvisninger på utenland
ske baner. rv/r

Fredrikstads juniorlag
kommer til Porsgrunn i dag og 

skal som kjent møte Pors i ju- 
bileumskanip på Vestsiden i et
termiddag, der ballfenomenct To
re Hansen også skal opptre.

Fredrikstads sterke 
juniorer mot Pors 

i morgen
l Oppvisning ov 

Tore H
Fredrikstad F.K., 

Norgesmester i junior, 
morgen en privatkamp mot le
deren av Grenlandsserien Pors 
på Vestsiden cPlankebyen» har 
mange lovende gutter på årets 

| lag og man regner med at flere 
av disse er selvskrevne til ju
niorlandskampen mot Danmark 
Klubbens l-adere logger heller 
ikke skjul på al det er høysi 
sahnsvnlig at enkelte av junio 
rene vil.-bli prøvet på A laget i 

:i løpet av høsten Begge klubber 
Imønsire1 med sine f. t sterke- 
I • * •. i
ste lag

Fro<ii rkstao guttene tår følge 
av eksperten i ball.ionglering; 
Tore Hansen som uten del min 
ste nesvær kan holde på så 
lenge han vil med ballen uten 
at den er • beøring med mar 
ken.

Gjestene kommer meci buss i 
dag og de ska! overnatte i Pors 
klubbhus. De betaler reisen sin 
selv mens Pors har lovet 
ordne med iosji samt mat 
kveld V- 5 morgen tidlig.

Storm slo
."W

Treningskampen på Vestsiden 
i går var svært tam og interes- 
seløs. Pors saknet Arnold Jo
hannessen. Storms senterløper 
Felle scoret med et fint skudd i 
begynnelsen. Pors-forsvaret var ! 
altfor passivt ved det høve. Karl 
Skifjeld utliknet for Pors mot 
slutten av omgangen på straffe- 
Rnarlr

Etter pausen fikk Pors et nytt 
straffespark og Karl Skifjeld 
satte påny ballen i nettet. Pors 
hadde et visst overtak i denne 
omgang, men avslutningen var 
som regel skral. Det ble i ste
det Storm som fikk to nye r 

1 Det første kom på straffesp.
Arne Halvorsen reddet førs 
ganger, men dommeren dik 
te nytt omspark, da Pors-ke 
ren ikke hadde stått stille, 
ling Lunde ekspederte så i 
len i «hyssingen». Ragnar 1 w 
gerud scoret storms 3. mål lik 
før slutt.

De fleste av spillerne tok 
kampen altfor lett og det bur
de ikke vært tilfelle nå, da en 
står foran seriestarten. Jappen 
Arnesen i Storm-buret var god, 
mens Øivind Rund var den li
keste av de øvrige. Senterløpe- 
ren Felle vandret svært, 
han fikk for liten hjelp 
sine medspillere.

Stenkvist, Trygve Kristian
sen og Karl Skifjeld var de som’ 
kom best fra det hos Pors. Fie-' 
re av spillerne var svært gid- 
deløse i går og det må det bli 
slutt med, da serien står for dø-

I ren,
Strømsvaag, Sundjordet, døm

te.

ff
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defensivenSkiens BK var

3 stw pa toi

Vant 5—2 etter god første-omgang tig-

9

I

I

I

1

r
i

Pors laget
minutter mot Ulefoss

gang. Ulefoss hadde sine bes
te folk i h.h. Nils Strigen og 
keeper Ivar Jensen. I.h. Ha
rald Halvorsen var best i lø- 
perrekken.

Gunnar Andersen, Ulefoss, 
dømte.

Pors 
Langesund 
Borg 
Storm 
Odd 
Skidar 
Herkules 
Sk. B. 
Sundjordet 
Kragerø

1
I e

n

8
8
P .

m

r-, 
e 
;c

Gårsdagens seire i ;*
henholdsvis Kragerø og Skiens Ballklubb,
gesund spilte uavgjort 3—3 på Borgestad. — Pors holder fort- 

, og ellers ble det ingen forskyvninger etter kam-

Tabellen pr. j dag: 
7 6 1 0 28— 4 
7 5 1 1 26—12 11
7 4 2 1 21— 9 10
8 4 0 4 23—19 
6 3 2 1 21— 7 
6 2 2 2
6 2 13 10—24
7 115 13—24 
6 1 0 5 5—20 
6 0 0 6 3—31

fredrikstads ungdom best
Porsnederlaget 6—1 for stort j
i trodde vi Frcdrik- 

å bort å gi Pors- 
et nytt tosifret neder- 

lørdag. Stillingen var da 
etter bare 10 minutters 
i 2. omgang. Porsjunio- 
ville det likevel annerle- 

holdt buret rent res- 
kampen. Og så knusen- 

—i resultatet 
var juniorene fra plan- 

langt fra. De fleste av 
var lettkjøpte takket

satt ledelsen, <
pene i går. Og så noen facts on* de tre oppgjørene:

Sk. B. — Pors 0—2
Halvtid: 0—1.
Scorere: Rolf Askcdalen og, 

Svein Solstad.
Karakter: God kamp. Pors 

over i spill og sjanser. Kjell 
Knutsen, Ivar Olsen og Rolf 
Askedalen mest fremtre-, 
dende hos vinneren. Sk. B., 
som manglet 3 mann, hadde 
sin beste i Kjell Svendsen.

Dommer: Ole Hansen, Odd.
God.

junior-runden gikk til Odd og Pors over 
, mens Borg og Lan-

Men
gant å si - - 
stad skulle gå 
grunn - 
lag 
6-1 
spi» 
rene 
des og 
ten O 
dc overlegne som 
viser 
kebyen 
målene

ten, men skuddene havne 
over eller ble fanget av e£ 
opplagt Jamtvedt i SB-buret.i

På Skiens-laget slet alle 
som helter. Senterback Finn; 
Iversen var krumtappen og 
han spilte en ypperlig kampl 

Hos Pors hadde forsvare'! 
en lett oppgave. Senterbacken' 
Arnold Johannessen gjorde7 
ikke en eneste feil under he
le kampen. Av løperne var,1 
Rolf Gunnerød og K. Skifjeld' 
de beste. j

T. Dahlgren, Urædd, dømte 
,el godt og han brukte fløyta flit.-l 
ar tig. <

- e - - sen
Pors gjestet i går Ulefoss 

for å gjøre opp et venn
skapelig mellomværende. 
Kampens resultat ble 5-2 
for gjestene som helt do
minerte 1. omgang. Pors- 
grunn slaget stilte med re
server for Arnold Johan
nessen, Ame Stenquist og 
Karl Skifjeld.

Allerede i de første minut
tene av kampen tilkjempet 
Pors seg initiativet og be
holdt det omgangen ut. Men 
først etter et kvarters spill 
gikk det hull på byllen. Da 
rant også tre mål inn i løpet 
av 2 minutter! Rolf Gunne- 
rdø, Per Boye og Age Lund 
laget hvert sitt mål. I slutten 
av omgangen økte c.f. Rolf 
Nilsen til 4-0, mens Ulefoss’ 
Harald Halvorsen reduserte 
en gang. Etter pause møbler
te Ulefoss om sitt lag — med 
^tort hell. Omgangen ble jev
nere og hvert lag scoret en 
£ang. Y.h. Trondsen laget 4-2 

en scoring som forøvrig:

mye av offside. Fem 
før slutt satte 
Gunnerød punkt-1 sjanser 

oi

g rors i juniorrunder
Uavgjort på Borgestad -

smakte 
minutter 
«Stubben» 
um med et vakkert mål.

Hos Pors var Trygve Kri- st\.eSiden”var ”det"smått stell, 
stiansen og Rolf Gunnerød de pOrserne, som hadde solen i 
beste denne gang. Asbjørn ryggen burde skutt langt 
Korsåsen laget en fin 1. om- nier før pausen.

I annen omgangs første 
minutter så det ut til å bli 
langt- mer fres over sakene. 
Porsere hadde et par harde j 
skudd i treverket, hvorav 
ballen i det ene tilfellet fallt 
ned på målstreken og spratt 
ut på banen igjen. Skienslaget 
hadde et frispark på Pors 
16-meter, men skuddet gikk 
langt utenom. Ballklubbens 
kompakte forsvarsmur holdt 
stillingen også resten av 
kampen. R. Gunnerød spilte 
seg fri noen ganger mot slut- 

v/r

det meste av

Pors måtte gi fra 
seg et poeng i serien

være et usikkert Porsforsvar.
Starten var lovende. Etter ba

re ’,0 minutters spil) kunne 
hjemmelagets Finn Erik Dolva 
sette ballen bak Fredrikstad/ 
keeperen etter forståelsesfull 
forarbeid av Rolf Nilsen. I d^< 
hele merket en fort at løperreso 
ken er Porsernes force. 
snart kom gjestelagets rebus? 
ungdnmmer i gang og behold' 
stor sett initiativet kampen ut? 
Det ble to scoringer i 1. om
gang og fire etter pause. Banens 
dominerende spiller var v.h. 
Rolf Olsen — Fredrikstads bes
te vinghalf etter lederens ut
sagn. Reidar Kristiansen og Ar- 
ne Pedersen iberegnet ! Hos 
Pors var Rolf Nilsen og Rolf 
Askcdalen i særklasse. Også de 
tre andre løperne leverte mye 
bra. Erland Ellingsen gjorde en 
hederlig «amp som senterhalf. 
Strønsvåg, Sundjordet, gjorde 
bare en feil, men den kostet og
så Pors en goal. Han var tyde
ligvis ikke oppmerksom på 
Fredrkstads h.b. da han annu- 
lerta et offsidemål i 1. omgang.

Knuttc.
opa
kampen

Porscrne leverte en svak debut i 3. divisjon på Banejor- 
det mot Skien BK i går. Det var alt for mye tilfeldigheter 
over spillet og selv om laget lå stort over klarte det ikke 
å få hull på byllen, idet kampen endte 0-0. Skiens BK 
spilte på poengdeling og satset alt på forsvaret denne 
gang. Før pausen spilte laget med bare 4 løpere og i siste 
omgang var det for det meste bare 3 mann framme. Det 
var derfor ytterst få ganger ballen var 1 nærheten l. 
Pors-buret.

Selv med stort overtak i 
spill var det svært få mål- 

‘ ■ Porserne spilte seg
til i 1. omgang. Bortsett fra 
et par gode sjanser på ven-
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Urædd 5
5B-fTiuren og
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Johno.

kåre.

Wennerød, j
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sikkert til i 
starten av.

fikk bare uavgjort
0—0 i temmelig svak forestilling på Banejordet

>

» i 
i
._ X-

Pors best i by- 
derbyet og vant 
4-2 over Urædd

i

randscu:
kamV, <
Hobber
forsv^
Haug o

Dimmeren,

Pors og Urædd møtes på 
Vestsiden - Odd spiller i 

Larvik i kveld

tes i samme serie, og bare 
litt av en smakebit.

Vi tør sl klubbene i 
nivå og spillestyrke, • ___
som favoritt. Urædd, som vi så leverte 
omgang mot Strømmen og som etter første runde 1 3. 
har inntatt tetplass etter 3—1 seier over Kragerø, har 
gangsposisjon i den nye serien. Pors greide ikke å 
i den første kampen på Banejordet hvor det sto 
gjøre alt for om mulig å ta poeng ikveld.

Et interessant møte i alle fall!

Er spenningen stor i hovedserie-leircne er den ikke mindre 
i Porsgrunn i dag, hvor Pors og Urædd møtes til seriekamp 
for første gang på 10 år. Begge klubber stiller med sterke 
lag og vi går ut fra at lederne og spillerne har sin taktikk 
klar. Det blir sikkert folksomt på tribunene og publikum 
håper på en livlig og interessant fight. Patriotene holder 
vå sine lag, men det riktigste er uten tvil å helgardere kam
pen. Kveldens dommer, Sverre Halvorsen, Odd, kommer 

bruke fløyta bestemt og myndig allerede fra

Pors’ lag mot Urædd
Pors har tatt ut dette laget 

til seriekampen mot Urædd på 
Vestsiden i morgen: Arne Hal
vorsen, Trygve Kristiansen, Ar 
ne Stenquist, Asbjørn Kors- 
åsen, Arnold Johanessen, Odd 
Legernes, Roll Gunnerød, In- 
gemar Homane. Rolf Nilsen. 
Karl Skifjeld og Aage Lund.

Reserver: Asbjørn
Arne Weholt og Per Boye.

Det var rene rundestemningen på Vestsiden i går der Pors 
etter sin gode annen-omgang vant 4—2. Kampen ble aldri god, 
men hele tiden var spenningen på topp, og dertil utartet kam
pen seg til å bli meget hard, og av de 6 målene, var det 3 på 
straffespark, og begge straffesparkene som Pors fikk, kom et
ter hardt spill,

Urædd leverte en meget god førsteomgang, og de ledet for
tjent 1—0 etter at Troøien kunne legge ballen til ytre høyre, 
Sørensen, som bare hadde å sette benet på ballen, både før og 
etter målet hadde sjansene vært store på begge lag, og det var 
rene underet at det ikke ble flere mål før pause.

, Urædd fikk spillet over på Pors’ banehalvdel i lange perio
der, men Pors’ indreforsvar spilte i stor stil og Urædd kom aldri 
på skuddhold, bortsett fra Bjørn Haugs gode skudd, og flotte 
redning av Arne Halvorsen, hadde Urædd ikke flere direkte 
skudd på mål som var farlige, men sjanser hadde de i første 
omgang. Pors hadde også sine gode sjanser, og dertil flere fri
spark like utenfor 16-meteren, men løperne kom ikke på skudd
hold. —
Hadde Urædd vært bedre for 

pause, så kom Pors stort i an- 
nen omgang og Urædd ble dre
vet på defensiven. Allerede i de 
første min. var Pors nære ut
ligning, men de fikk ikke mål, 
etter flere gode sjanser og 
skudd forfulgte Rolf Nilsen en 
ball inn til mål, men der ble han 
holdt igjen av Urædd’s keeper, 
og Pors fikk straffespark, som 
Rolf Gunnerud setter kontant i 
mål. Minuttet etter ledet Pors 
2—1. Rolf Nilsen legger en pen 
ball til Per Boye som scoret. 10 
min. senere fikk Urædd straf
fespark for hands og Bj. Hob
ber ga ikke Arne Halvorsen no
en sjanse. Så fikk Pors igjen 
straffespark. Age Lind ble felt 
innenfor 16 m. og Rolf Gunne
rud satte ballen kontant i net
tet. Like etter fikk Pors sitt 4. 
mål ved senter Rolf Nilsen som 
spilte seg gjennom Urædds for-

. svar og scoret, og med 4—2 til 
Pors kunne guttene gå av ba
nen.

Som nevnt var Pors’ seier for
tjent, og kan laget spille

Det var bare to ting å plusse og fire mann framme i angrepet 
for i 0—0-kampen mellom Ski- sviktet til dels, fordi de fire an- 
... „ r„.
jordet i går. Resten 5ar bare dermed ble bona slått unna det 
gratt i grått. Og de to plussenej som skulle ha vært SB-brodden.

SB hadde som sagt sin ster
keste mann i Finn Iversen. Ved 
siden av ham overrasket h.h. 
Bjarne Johnsen positivt og både 
Odd Larsen ojr Finn ThorstAns^n 
slet iherdig men ut.en å komme 
opp til vanlig nivå.

Bestemann hos Pors i går var 
Hommane. Arnold Johansen 
spilte stott som senterhalf og i 
angrepet lå. de to vingene Rolf 
Nilsen og Roald Reierscn et lite 
hakk foran dc øvrige, men hver
ken disse eller resten av laget 
spilte som en hadde ventet.

God dommer var Trygve Dahl- 
gren, Urædd.

Dors og 
første

-.7* ) ~ ■j-niv L~ • ~ ' *

7 Pors kjørte hodet
I

seriekamp
A ° * w a?

I godt, og med samme innsatsen 
som i annen omgang, vil nok 
laget hevde seg godt i serien.

Atter leverte Arnold Johan
nesen som senterback en feilfri 
kamp, og var uten tvil banens 
beste spiller, men også begge 
backene, Ame Stenkvist og Tr. 
Kristiansen spilte godt. Halfen 
Ingm. Homane og Asbj. Kors- 
åsen slet godt. Av løperne, som 
fikk Karl Skifjeld skadet i før
ste omgang og ble erstattet av. 
Per Boye, leverte Rolf Nilsen en 
meget god kamp i center, og 
hans evne til aldri å gi opp er 
beundringsverdig. Åge Lind på 
ytre venstre spilte bedre enn på 
lenge. Per Boye som kom inn 
i første omgang, bør beholde 
plassen, da han skaper ro over 
hele laget. •

På Urædd’s lagjeverte J. Ja- 
i mål 4K1 meSet g.

taya^ved siden av .Bj» 
Skaraas best i 

Av løperne var Bj.
•Per Oddberg de beste.

Sv. Halvorsen, 
meget godt. A rei.

«II kveld tørner Pors og Urædd sammen 1 serledyst på Vestsiden. 
Og spør om Porsgrunns-derbyet er Imøtesett med stor Interesse 
av klubbenes entusiaster. Det er hele 10 år siden byrlvalene møt- 

t av den grunn bør kveldens oppgjør bli 

øyeblikket står på like fot hår det gjelder 
og det er vanskelig å stemple en av dem 

' ’ j en meget respektabel 1. 
divisjon 

en god ut- 
score mot Sk.B. 

0—0, og vil nok

- s

griperne også til en viss grad 
måtte ofre seg for forsvaret og

I
I går faktisk til SB. Det første 

før hele lagets Innbitte vilje til 
å selge seg dyrest mulig og det 
andre for Finn Iversens saftig 
gode kamp som senterbacif. jlan 
var utvilsomt banens beste spil
ler i går. La gå at Pors hadde 
80 prosent av banespillet — og 
kanskje vel så det. Men på den 
kanten ville ingen ting lykkes 
1 gårsdagens oppgjør og det

I nytter lite at. laget spilte seg 
ustanselig inn til SB’s 16-meter, 
når det ikke var den nødvendige 
konsentrasjonen i avslutningene.
Vel hadde Pors store sjanser til 

å skaffe seg begge poengene. Spe
sielt I de første minuttene etter 
pause smalt det hardt i treverket 
i SB-buret. Men som oftest kjørte 
porseme seg ensidig fast i for- 
svarsrekken til SB. Med det mar
kante overtaket Pors hadde burde 
laget heller forsøkt å trekke spil
let mer tilbake på banen og der
med skaffet seg åpninger. Et par 
ganger gjorde porserne det og da 
ble det straks farlig i SB-feltet.

( Ellers må en stort sett si at 
Pors skuffet. Laget fikk lite eller 
ingen ting til av det virkelige 
spillet. Alt ble for oppjaget og 
upresist. Bare i svake glimt fikk 
en se litt posisjonsspill, men som 
oftest gikk pasningene i hytt og 
vær. Det samme gjaldt forøvrig

I SB, som ikke hadde noen som 
| helst plan i angrepet. For dem 
gjaldt det bare å få ballen unna 
eget felt og da blir det lett måk- 
ing av det.

Det taktiske opplegget til SB 
med Odd Larsen som fjerdehalf
-
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Pors •

Grane
Urædd
Gjerpen
Storm
Kragerø
Skiens BK
Herkules

To Skifjeld-scoringer 
i fartsfyllt kamp

3 k.
3 k.
3 k.
3 k.
2 k.
2 k.
2 k.
2 k.

I

1. ordinære runde i cupmester- 
skapet for fotballjuniorene ble 
satt opp i går kveld. Vi tar med 
Telemarksklubbenes kamper:

FRAM—LANGESUND
BORG—LARVIK TURN 
RJUKAN—ODD 
START—PORS

»
I

I
I

vi- . 
Rolf 
ven-

■

1'1te

V!

iI

6—2
6— 3
7— 6
6—5

Pors best
Pors var det beste laget i ei 

meget svak treningskamp p;‘ 
Ulefoss i går kveld, og vant for« 
tjent det interesseløse oppgjøre 
med 5—2 etter 4—1 ledelse vei 
pause.

Det er ingen å fremheve 
noen av lagene.
Gunnar Andersen USF. dømte

J

Juniorens NM.
i fotball

''

men 
og

Idaq øår det lokale stor- 
oppgjor i 3. divisjon pa Bak
ken, og det er Pors og Grane 
som denne gang er de to 
kamplener. Vi ma helt til 
hake til den gamle kretsse- 
rien Me etter frigjøringen 
for å ruske opp i gamle serie- 
minner mellom disse to, og, 
ikke minst av den grunn . 
det bli mer enn interessant a 
folge dagens slag på Grane- 
aresset. På den annen side 
ligger begge og kjemper om

Kampene spilles førstkom
mende søndag.

Pors c — Gulset 
4-1

I pokalserien for 2. reserve
lag og 5. divisjon vant Pors c 
over Gulset med 4—1. Stillingen 
ved pause var 1—1. Et av Pors’ 
mål kom på straffe. Best på 
vinnerlaget var Svein Jacobsen 
og hos Gulset merket en seg 
den hurtige og farlige ytre 
venstre. Arild Hefte, Urædd, 
dømte.

de. Etter dette mottok 
Skifjeld på ny et fint fram- 
spill, fintet ut keeper og sco
ret flott. Forslaget hadde yt
terligere sjanse til å øke, men 
med to scoringer gikk omgan
gen ut.

Det var for liten brodd over 
Grancrekka i 2. omgang og la
get måtte spille med 10 mann 
de siste 20 minuttene etter at 
y. v. Skifjeld måtte gå ut på 
grunn av skade.

På Pors-laget var Arne Hal
vorsen meget god i mål, sen- 
terback Arnold Johannessen 
var forsvarets og banens beste

5 pts.
4 pts.
4 pts.
3 pts.
2. pts.
1 Pl. ^4-6
1 pt.
0 pt.

' — Borg •
— Langesund

Herkules — Fram
Odd og Pors har walk 

over. Runden spilles søndag 
.18. august og seinere spilles 
det rundekamper hver søn- 
dag utover høsten. -is 

spiller. I løperrekka spilte Karl 
en god kamp og 
vi plusse for

I Gunnerpd og don hurtige 
streving Åge Lund.

Granes beste var målmannen 
Arne Bakke, backene Børre 
Andersen og Per Knutsen ar
beidet godt og i halfrekka lik
te vi best Kjell Sjøberg. Lø
perrekka skuffet en del.

Dommeren Asbjørn Tollef- 
sen, Skiens BK, hadde en del 
avgjørelser vi ikke var enig i. 
Annuleringen var uforståelig 
og videre ble vel Pors snytt for 
straffe etter en grov hands i 2. 
omgang

krnold Johannessen var Pors os banens IL r „ 
° bkifjela

beste spiller 'dere viJ

’ ors sto
i jumorcupen

på
År og dag siden Pors og Grane 

har kjempet om seriepoeng
tetplass i serien — Grane for 
å forsvare den, Pors for å 
erobre den. Det kan bli et 
oppgjør av de sjeldne!
Pors m& regnes for et av de 

sterkeste — kanskje det abso
lutt sterkeste — i høstens 3. di
visjon. Ikke minst forteller den 
sterke innsatsen mot byrlvalen, 

'skal Urædd, om det. Selv om flere 
av spillerne er unge, må man si 
laget har rutine og at de er godt 
vant med harde dyster — f. eks. 
fra den tidligere landsdelsserlen 
Grane-laget er svært ungt — 
og også etter vår mening en 
tanke «lett» — men guttene er 
slett ikke å undervurdere.De har 
blikk for spillet, og kan — etter 
trener Odd Pedersens hard- 
kjøring — sette opp et stort 
tempo. Kondisjonen er i orden, 
og de er raske på ballen.

I alle fall — det blir utvilsomt 
morsomt på Bakken ikveld. .

Johno.

Pors er favoritt
■s Pors er favoritt i kveldens 

3. divisjonskamp mot Storm 
på Vestsiden og med sen’ 
her rykker laget atter tU 
topps på tabellen. Del blir 
sikkert en hard og forholds- 

vis jevn dyst.
I morgen l. 

—Kragerø og 
Urædd møtes 
i Skien.

foran itoboppøR
Bakken i dag!

skal Skiens BK 
Herkules — 

j samme serie

Pors vant 2-0 i den viktige seriekampen på Bakken i 
går og gikk dermed opp på lederplass i serien. Grane- 
laget viste mye pent i 1. omgang og lå fullt på høyde 
med gjestene, men etter halvtid sviktet det betenkelig 
på kondisjonen og Pors overtok helt føringen av kam
pen.

fampen ble aldri velspilt, 
n mange målsjanser gjorde 
den likevel ble underhol- 

inde. Pors måtte unnvære 
)lf Nilsen og Ingmar Homa- 
i. Legernes og Arild Johanne- 
n spilte i deres sted. Etter

Pors hadde en farlig sjanse 
rekte fra avspark ble det 
rane som hadde de fleste 
ansene den første tida av 
ampen da Pors-forsvaret spil- 
- forferdelig åpent. Ved et 
-ar høve hadde Grane-løperne

«å å si blankt mål. Begge lag 
hadde sine sjanser til scoring, 
men målene uteble. I det siste 

' minutt av omgangen hadde
Pors klar goal, men Per Boye 
nølte med å skyte og en Grane- 
forsvarer ' fikk ballen vekk, i

■ OmgMgen gikk ut med 0-0.
' i omgang kjørte Forslaget

• opp tempoet mens det unge 
Grane-laget ikke maktet å væ
re med ' på notene. Etter et

• «tort overtak i spill gikk det
hnidlerjjd hele 20. min. før Pors 
lok ledelsen. Etter flere gode j 
ntålsjan&r fikk Karl Skifjeld’ 
ballen og scoret pent. Snart ’ 
otter var det klart for ny sco-

— et flott Pors-skudd snei-
*1 en Grahe-forsvarer og gikk
1 nettet, men scoringen ble 
uforståelig annulert for offsi-

skuddfriske angrepsrekker ville 
ha funnet åpninger. Løperne 
hadde en lei tendens til å klum
pe seg i center, wingspillet ble 
som oftest helt neglisjert.

Vestsidelaget innfridde ikke 
helt våre forventninger, mens 
Grane på den annen side ikke 
kom på høyde med spillet i 
kampen mot Sk. B. Men det er 
ennå tidlig i serien, og begge 
kommer sikkert sterkere til
bake.

Begge lags keepere gjorde 
godt arbeid. Hos Pors ble Karl 
Skifjeld matchvinner med sine 
to scoringer. Ellers var Arnold 
Johannessen en god stopper, 
men avleveringene var det dår
lig adresse på. Gunnerød glim
tet, men overdrev driblingene.

Ved siden av keeper Bakke 
hadde Grane sine beste i wing- 
halfene Sjøberg—Skjærum og 
løperne Per Andersen og Vidar 
Olsen.

Kampen hadde samlet om lag 
7—800 tilskuere. Asbjørn Tol- 
lefsen, Sk. B. kom jevnt bra fr? 
fløytingen. SEXTEN.

7 Telemarkslag deltar
Fotballforbundet har satt 

opp kampene i 1. kvalifise
rende runde av NM i fot
ball for juniors. Av disse tar 
vi med: ’• 

. Drangedal
Storm

Pors ble som fryktet for ster
ke for nyopprykkede Grane i 
seriekampen på Granes bane i 
går kveld. Ikke for det, Bak- 
ken-guttene bød ytterst jevn 
motstand i de første 60 minut
tene, siden var det faktisk bare 
Pors. Det ble 2—0 til gjestene 
etter fikse scoringer av Karl 
Skifjeld. Pauseresultatet var 
0—0.

Spillemessig raket kampen ik
ke så høyt på stigen. Men far
ten og innsatsen var stor. Det er 
mulig at dette var årsaken til at 
ingen av lagene fikk pasnings- 
spille til å gli.

Pors fortjente seiren på sin 
sterke sistedel av 2. omgang — 
inntil da hadde Grane hatt vel 
så gode tilbud som Vestsidegut- 
tene.

Forestillingen var ytterst fat
tig på direkte skudd, og det kan 
ikke være tvil om at to mer

undervurdere.De


Seiersmålet kom i k ampens siste minutt£

Corner.

oJosef Halvorsen på høyresi-

Pors wøA
Godt Storm-lag burde balt uavgjor
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Arel.

i var 
j usedvanlig 

Ving-backene slet 
Av løperne var 

midtløperen Felle den beste.

den viste enkelte gode til- 
løp.

Dommeren, L. Strømsvåg, 
Sund jordet var uheldig med 
enkelte avgjørelser, bl. a. i 
offside.

Pors slo Storm 2—1 i en dra
matisk og spennende kamp på. 
Vestsiden i går. Det er sjelden å 
se så mange opplagte målsjanser 
bli .spolert som vi så i går. Pors 
hadde gang på gang sjanser på 
mål, men intet ville lykkes. Alle
rede fra avspark tok Pors hånd 
om spillet og etter et par min. 
var det bråket foran Storms mål. 
Flere ganger sto Porslopeme for 
klart mål, men hver gang klarte 
en Storm-spiller å få ballen vekk 
og dertil var Storms målmann 
Jappen Arnesen meget god. Midt
veis i omgangen hadde Karl Ski- 
fjeld et hardt frispark i stangen 
og Åge Lund og Rolf Nilsen sto 
for klart mål, men alt mislyktes 
for Pors, og det hadde vel ikke 
vært noe å si på om Pors hadde 
ledet med 3—4. mål før pause et
ter spill og sjanser. Storms for
svar skal ha honnør for at de 
klarte å holde målet rent før pau
se.

I annen omgang tok også Pors 
hånd om spillet og det ble mest 
spilt på Storms banehalvdel, også 
i annen omgang hadde Pors man
ge sjanser, men ikke så farlige 
som i første omgang. Storm had
de flere spredte men farlige opp
løp som fort kunne endt med re
sultater og en gang var indre ven
stre H. Halvorsen alene med ke- 
per, men skuddet gikk i stangen. 
Etter 20 min. tok Pors ledelsen. Sundjordet. 
R. Gunnerud forserte seg fram på 
wingen og legger en løs ball mot 
mål «som en av Stormbackene bei
net t eKet nett. De fleste regnet

i med at na, ville de vel løsne for 
j Pors etter scoringen, men- det ble 
I isteden Storm som utliknet ved

en misforståelse i Porsforsvaret. 
Y.v. R. Nilsen fikk trillet ballen 
i nettet. 2 min. før slutt fikk en
delig Pors lønn for strevet. Asbj. 
Korsåsen. legger et frispark inn 
mot mål som Rolf Nilsen header 
pent i nettet, og 2—1 til Pors var 
sikkert Stormeme fornøyd med 
etter spillets gang.

Pors . leverte slett ingen dårlig | 
kamp, men i går spilte halfene alt i 
for dristig og det kunne lett gått 
galt på den tunge banen. Det at 
halfene spilte så dristig gikk 
igjen ut over backene som mange 
ganger ble alene med alle Storms 
løpere. Hos Pors leverte Arnold 
Johansen igjen en meget god 
kamp og var uten tvil banens be
stemann i går. Tr. Kristiansen 
spilte seg godt opp etter pause, 
Korsåsen var god før pause, men 
både han og Hommane spilte alt 
for dristig. Løperrekka spilte bra 
på banen, men foran mål klikket 
det stort. Bestemann var Per 
Boye, fulgt av K. Sifjeld og R- 
Gunnerud. . I

På Storms lag som i går SPU e 
uten Rund, var som nevnt Jappen 
Arnesen god i mål, senteibacken 
Yngv. Hansen og h.back S. 
Kristiansen spilte også godt, 
det hele <. spilte Stoimforsvaret 
godt i går. Av løperne var sente 
O. Felle den beste. . '

Dommer var L. Strønisvag.

Pors har nå 4 kamper og 
7 poeng, mens Grane er 
på annenplassen med 6. — 
Urædd (med bare 3 kam
per) og Storm (med 4) har 
4 pts. hver i 3. divisjons- 
serien. 

f
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Fodjent Pors-seies’ 
spennende

Så mange spolerte mål
sjanser som man ble vitne til 
i seriekampen Pors—Storm på 
Vestsiden i går er det sjelden 
en ser maken til. Porserne 
hadde en hel serie med sco- 
rings-muligheter i første om
gang, og selv om mye kan 
skrives på kontoen «uflaks» 
så er ikke det nok .forkla
ring på at angrepene ikke ga 
tellende resultater. Løperne 
kom fint fram til 16-meteren, 
men så stoppet det hele opp. 
Det var svak rettning på 
skuddene og det var heller: 
ikke synderlig futt i dem. — 
Riktignok spilte Storms bur- 
vokter «Jappen» Arnesen i 
stor stil, men enda han ble 
utmanøvrert flere ganger lyk
tes det ikke å få ballen i 
Storm-hyssingen før pausen. 
Kleiv-guttene hadde bare no- 
<_x. «prp.dte angrep.
Også etter pausen hadde 

Pors overtaket, men Storm 
t «bet» noe bedre fra seg i| 
denne omgang. Det så lenge j 
ut til at det ikke skulle lyk
kes for Porserne å få noe 
mål i det hele tatt, og lagets 
første scoring skyldtes da 
også gjestenes høyre back 
som besørget et overlegg i 
eget nett. Noe seinere hadde 
Storm et fikst angrep, hvor 
Felle utliknet til 1—1. Først 
i kampens aller siste minutt 
lyktes det for Pors å sikre 
seg begge poengene. Kors- 
aasens frispark-innlegg nik
ket Rolf Nilsen pent i hjør- 

‘ net.
i At Pors-seiren var fortjent 

• (var det bare en samstemmig 
i
I 

1 

'i

mening om. Banens beste 
spiller var senterbacken Ar
nold Johannessen, men ved 
enkelte høve var det noe 
åpent i forsvaret og det kun
ne lett straffet seg. Ving- 
halfene var energiske, men 
oppleggene var det så som 
så med. I løperrekken gir vi 
prisen til den energiske se
nioren. Karl Skifjeld. Rolf 
Nilsen var spurtsterk, men 
overdriver med driblingene. 
Dette siste gjelder i ennå 
høyere grad humør-spilleren 

I «Stubben» Gunnerød. Under 
I gårsdagens forhold burde 
det vært skutt langt flitti-

I gere.

Storm-forsvaret var mer
kelig usikkert og åpent og 
det skyldes ikke minst 
Yngvar Hansen,

Hatten av for ' ■>— 
JAPPEN

at 
som var 

senterback istedetfor Øivind 
Ruud, var altfor langsom og 
stiv. «Jappen» Arnesen 
god og tillike 
heldig, 
tappert.

2-1
I

serie-kamp

Det var jamen med nød og 
neppe Pors halte i land 2—1- 
seier og to poeng over Storm 
på Vestsiden i går. I 1. om
gang skal det villig innrøm
mes at et mål eller to burde 
vært der, men en opplagt Jap-

var på pletten med fantastiske teTil Pors-scoring er vi i tvil om.

0—0 gir i grunnen ikke det 
rette bildet av spillefordelin- 
gen. Etter hvilepausen var 

stormerne imidlertid avgjort 
bedre lagmessig sett og lå hel
ler ikke under når det gjaldt 
direkte scoringssj anser. Det 
endte imidlertid med 2—1 til 
Pors — ikke ufortjent, beva
res — men é 11 poeng til 
Kleiv-guttene for god innsats 
hadde vi undt dem!
Karakteristisk for spilleforde- 

lingen i 1. omgang er cornerfor- 
delingen, som viste hele 9 i Pors’ 
favør og bare et par til Storm. 
I 2. omgang hadde Pors 4 og 
Storm 1. Av målsjanser var tal
let adskillig jevnere, og den „brø- 
leren“ vi husker best var i grun
nen stormeren Rolf Nilssens 
stolpeskudd fra alle tiders posi
sjon på venstresiden! Den bur
de vært der. Ellers glemmer vi 
ikke så lett de mange nervepir- 
rende sekundene foran Storm- 
buret i 1. omgang, som bare en 
glimrende Jappen greidde å av
klare. Hatten av for den gut
ten i går! Det kan ikke lenger 
være tvil om hans meget gode 
posisjon blant kretsens beste 
målmenn.'

Nettopp i Storms gode periode 
kom Pors-scoringe ‘*5 selv-. 

— ■ ■ ■ ■ ■ — — •

I mål etter en „misse“ av en åv 
Storm-forsvarerne. Det var et 
hardt slag, men slaget var øyen
synlig ikke tapt og 12 minutter 
før slutt forserte Rolf Nilssen

I på venstresiden og spilte til En- 
gerud, som nettet. Bare 2 minut
ter før full tid kom så seiersmå
let, — etter frispark som gikk 
via center Rolf Nilsens hode og 
i Storms,mål. (

Pors-laget var ujevnt og wing-' 
kvf«?neA s?rakk ikkc til. Sten- Kvist på backplassen var langt 
o d DT^ent* heller ikke fikk Arn
old Johannessen dominere som 
han pleier. Rolf Nilsen i center 
e?ne^Æe^n|SeVne °S har 
luke? SkiHJ?nÆe for å hnne

■ I <

■ vi alt 
nevnt på Storm-laget. Svenn 
Åge Christiansen var stø som 
back, og både Thoralf Løberg 
og Rolf Lunde leverte godt half- 
snill — spesielt er Løbergs driv 
og jevne arbeidsrytme av stor 
betydning. Olav Felle var sjanse
skapende i angrepet.

Dommer Strømvsaag, Sund-1 
jordet, var etter vår mening me
get uheldig ved flere avgjørel
ser. Det er flere ting å sette fin
geren på, og frisparket som før-

redninger et par ganger og Men han om det!



Odd jr.går videre i NM.are
Uventet tap for Pors

helgen.

mens

hcL

både LIF og Borgmen•y»

N
H... .sen.

Storseier for Pors

mål

7'

A

I:

I

t

s

Vant 5-0 over Gjerpen — Karl

juniorserien

14
13
10

9
8
8
5
5
2 
0

Herkules fikk begge poenga i 
kampen mot Sandjordet, da gjes
tene bare motte med 7 spillere.

Start—Pors 2—1 
måtte 

en

7—24
3—32

3

Pors leder fortsatt| enes
Av 
og
Odd vant en 
kan. 2. 
gen.

1 ordinære runde i junior- 
NM bie holdt i helgen, 

våre 4 lag gikk Borg, Pors 
Langesund «dukken»,

i stor scir på Rju- 
2. runde spilles til

hadde 
klarte seg 

på

To avlyste kamper i går
Det ble bare holdt en av de 

juniorkampene i serien i går og 
Borg tok begge poenga på Ski- 
darbanen ved å slå hjemmelaget 
2-0. Det var senterløperen Kjell 
Pedersen som scoret et mål i 
begynnelsen og det annet like 
før slutt. Han var sammen med 
sentcrbacken Bjørn Solbakken 
og halfen Aage Kokkcrsvold la
gets beste. Borg spilte med en 
rekke reserver denne gang. Ski
dar hadde sine beste folk i mål
mannen Per Tollefscn og senter- 
backen Frank Halvorsen. Klub
ben lå stort over i siste omgang, 
men løperne var altfor ineffek- 

1 tive. Per Jacobsen, Odd, dømte 
allright.

Pors leder fortsatt i serien 
med 14 poeng (29-5) foran Lan
gesund 13 poeng (34-13), Borg 
12 poeng (21-9) — alle etter 8 
kamper. Nærmest står Odd med 
7 k. 9 poeng, mens Storm og 
Skidar har 8. Det gjenstår bare 
en kamp for hvert av toppla 
gene idet Pors skal møte porg 
på Borgcstad, mens Lacgesund 
spiller mot Skidar i Skien ons
dag 18-9.

/V7

Pors 
Langesund 
Borg 
Odd 
Storm 
Skidar 
Sk. B. 
Herkules 
Sandjordet 

i Kragerø 
J

Skifjeld laget
overtok nå mer og mer av spil
let, men med 2—0 gikk om
gangen ut.

2. omgang var bare 5 minut
ter gammel da Age Lund skaf
fet 3—0 etter at Skifjeld skjøt 
hardt på keeper som ikke fikk 
tak i ballen. Skifjeld smatt 
fint igjennom med nr. 4 midt i 
omgangen, mens Åge Lund av 
slutttet scoringene med et fint 
skudd fra vingen mot slutten 
av kampen.

Hos Pors spilte forsvaret 
jevnt godt med Arnold Johan
nessen og Odd Legemes som 
de beste. I løperrekken leverte 
Karl Skifjeld spill som på sine 
sterkeste dager og han var klart 
rckkas bestemann i går.

Hos Gjerpen var Kr. Elling
sen jevnt god i måL Senter- 
back Jan H. Hansen og venstre 
half Bj. Kristiansen var de 
beste i forsvaret ,mens senter- 
løper Torgeir Lund og indre 
venstre H. Danielsen var de far
ligste i løperrekka.

Rolf Hansen, Skiens-Grane, 
dømte bræ^

' Kragerø på
vei ned i
4. divisjon?
Pors klarte 3~~2 i en 
kjedelig forestilling

Kampen mellom Pors og Kra
gerø på Kragerø stadion søndag 
blø en kjedelig forestilling som 
endte 3—2 til gjestene. Pors var 
et svaiet lag, men Kragerø var 
enda dårligere. Det spørs om 
ikke Kragerø er på sikker 
vandring ned i 4. divisjon. Ett 
poeng på 5 kamper lover ikke 
godt, og med den fotballen'laget 
for tiden varter opp med synes 
nedrykking å være helt naturlig. 
Alt det de 11 på Kragero-lagct 

foretar seg er fullstendig planløst. 
J?® 3P4!er ikke> bare sparker slik 
<*et faller seg i farten. Laget 
mangler en strateg, en spiller 
som har blikket for et konstruk
tivt spill og kan være bindeledd 
mellom half, og løperrekken. Hver 
,°r seg er KIF-eme bra nok spar-?

men 51ikt nVtter hte, for 
fotKall er tro. i alt et lagspill.

. ,01? var ikke stort bedre, men 
' et av lagene først skulle vin» 

’ LVa,r det ikkc noc a Pa 
Skr ^et‘ KamPens lyspunkt var 
da l3elds forserinff i I- omgang, 
let ^gant og i stor fart drib- 
c Y, aele Kragerøforsvaret og la
* SKreddersydd pasning til i.v. 

*om s^ret fra kloss hold. Om- 
*»angsresultatct var 3—0 til Pors. 
r,Aå°Innier Dahlgren, Urædd var E<xi Og 81kkei.. b Kvite.

■

• la r» '*'••• ->

Det bærer mot innspurt i juniorserien og detter fdktpfek 

lagene Pors og Langesund, mens Borg som også ligger på éri fare-
spenning som aldri før enda det bare gjenstår en kamp-for'.topp
lagene Pors og Langesund, mens Borg som også ligger på eri fare
truende plass for lederlaget, har to kamper igjen. Og stillingen 
er den at teoretisk kan både LIF og Borg frata Pors topp-plassen. 
Hvis LIF skal kunne nå toppen, må laget slå Skidar i den siste 
kampen samtidig som Pors må tape for Borg. Men også Borg har 
sjansen, — nemlig med seier over Skidar og Pors i de to gjenstå
ende kamper. Da blir poengsummen 14 (samme som Pors na) og 
det er i tilfelle målaverasjen som avgjør. Det er derfor meget 
spennende foran slutt-striden, selv om Pors nok har de absolutt 
beste sjanser til å beholde sin lederstilling.

Og så litt om de tre kaninene i uår:

-Pors-—Odd 1—1
Halvtid: 1—0. Scorere: Svein 

Solstad (Pors) og Svein Tore 
Pedersen. Karakter: Meget god 
kamp — forøvrig Pors’ beste i 
år. Porserne nærmest seiren 
Utmerket Odd-keeper Øiv. Gun
dersen. Dommer: Rolf Evensen, 
Borg.

Dommer: Rolf Evensen,

Tabellen pr. i dag: 
8 6 2 0 29— 5 
8 6 1 1 34—13 
7 4 2 1 21— 9 
7 3 3 1 22— 8 

,8 4 0 4 23—19
7 3 2 2 10— 9'
8 2 15 17—26 
7 2 14 11—32 
7 10 6 
7 0 0 7

Kampen mellom Storm og 
Odd ble utsatt.

I Pors og Urædd til 
Tollnes-iubileet

Tolines Ballklubb har invi
tert Pors o3 Urædd til en po-| 
kal- og jubileumsturnerine i 
høst og begge har akseptert 
innbydelsen. Kampen blir; 
- eppe spilt før serien er av.l 
sluttet søndag 6. oktober. j

Pors-juniorene måtte reise 
skuffet hjem etter en meget 
spennende og ytterst jevrispilt 
1 rundekamp mot Start i Kri
stiansand i går.

Porserne hadde avgjort de 
fleste målsjangsene og det er 
nesten utrolig at de ikke scoret 
mer enn en gang, men Start-la- 
get viste det beste banespillet 
ug seiren var fortjent, 
ledet 1—0 ved pausen.

Start 
Store 

deler av kampen gikk i regn
vær, og Start som hadde et 
meget robust lag, 
langt bedre enn Pors’erne 
den tunge bane.

Etter at Rolf Askedalen had
de utlignet til 1—1 i 2. omgang 
hadde Pors’erne tak på kam
pen, men det ble påny Start 
som scoret.

Hos Pors leverte Kjell Knud
sen en god kamp i mål, og han 
kan ikke belastes scoringene. 
ISenterbacken Erland Ellingsen 
var best i forsvaret, og Rolf 
Nilsen av løperne.

Start-forsvaret spilte kontant 
og godt. Målmannen hadde hel
let med seg. Senterløperen var 
best i angrepet.

Dommeren G. Gundersen fra 
A1K Lund kan ikke få karakte
ren god.

Mot innspurt i junior-serien:
Pors fortsatt på topp

Pors til Gjerpen 
søndag

Til seriekampen på Gjer- 
pengraset søndag har Pors 
endret litt på oppstillingen i 
det Rolf Gunnerød er ytre 
høyre, mens Karl Skifjeld 
tar indre-plassen. Odd Leger- 
nes er påny venstre half og 
ellers er laget nøyaktig det 
samme som slo Kragerø.

Pors ble som ventet forl 
sterke for Gjerpen på Gjer- 
pengraset i går og seieren 
5—0 var heller snau etter 
spillefordelingen.

Selv om Porserne scoret 5l 
ganger var det likevel bare i 
glimtvis vi fikk se godt spill, 
men det meste av kampen I 
gikk i regnvær og den slei
pe banen var sikkert van
skelig å mestre. I
Gjerpen åpnet best og hadde 

et visst tak på midtbanespillet 
de første 20 minutter, men de 
slapp aldri lenger enn til Pors 
16 meter. Etter at Porsball nr. 
1 lå i nettet etter 10 minutter 
var det aldri noen tvil om hvor 
seiren ville havne. Karl Ski- 
fjell var påpasselig framme ved 
denne scoring og la ballen i 
nettet via en Gjerpensforsva-

| rer.
Etter 20 minutter fikk vi da

gens fineste scoring. Rolf Nil
sen la et fint gjennomlegg til 
Karl Skifjeld som skjøt flott 
via stolpen og inn. Porserne 

_ • • 9 w
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estef leder-r Pers&

ved sin 4-2-piæsenHerkules fortsatt under båten: 1-5

Herkules

20— 5
21— 4 
18—13 
13—11 
10—12 
8—16
7— 23
8— 20

Nr 2 ble besørget av Karl Ski- 
j som gled elegant igjen- 

' ' _ I an- 
tre nye mål, 
farlige Age

Pors-Iaget spilte jevnt "godt.

Kragerø — 
Gjerpen — 
Herkules

'Pors
Grane
Urædd 
Storm
Skiens BK
Gjerpen 
Kragerø 
Herkules

i

16- 5
17- 4 
19-10 
12-11
9-10
7- 15 
6-18
8- 19

15
14
10

8
8
4
3
2

seier over

11 p 
10 p 
10 p.

6 P
5 P 
3 P 
2 p
1 P

etter 7. runde:
13 pt.
12 » 
10 >

8 > 
6 > 
4 >
2 >

»

Pors imponerte ikke i se
riekampen mot Herkules på 
Vestsiden lørdag. Første om
gang som endte 0—0, var helt 
grå sett fra Porsernes side og 
i 2. omgang leverte laget ba
re glimtvis hva vi vet de er 
gode for, tross hele 5 scor
inger.

Herkules bet bra fra seg før 
pause og hadde faktisk like 
mange sjanser til scoring som 
Pors i denne omgangen, men 
etter halvtid lå Pors klart 
foran.
Rolf Gunnerød skaffet Pors

ledelsen etter 4 min. spill i 2. i nettet. Åge Lund headet pent

25— 8
23— 5

‘ 20—16 
15—14 
14—13
8- 20
11-22
9- 27

Overlegen 5-0 seir | 
over Gjerpen igår

—_ V W • s — J som skal til på cn sleip og
vanskelig bane, det kom tydelig frem i seriekampen mot Pors på 
Gjerpen stadion i gar. Porserne kunne dette med å dempe ballen 
og sla den videre i lukene. Det ble store åpninger i Gjerpen-for
svaret, og 5—0 resultatet var det forsåvidt ikke noe å si på. 
Gjerpenkeeperen Kr. Ellingsen kunne muligens tatt et par av 
malene ved a bruke hendene, men på den anneii side klarte han 
brasene i et par prekære situasjoner.

i er nok uten tvil det beste gikk via en spiller og i nettet,
laget. 3. divisjonsserien i Gren- r 2 ” '
land. Laget spiller i stort tempo, fjeld, . J ' 

nom på et presist innlegg.
I we ny. | 

to ved raske og farlige Å£ 
Lund og ett ved Karl Skifjeld.

Centerhalfen Arnold Johannes
sen er stø og får bedre og bedre 
tak i dette halfspillet. Korsåsen 
var den beste av de to sidebalf- 
ene. I løperrekken er fortsatt 
Karl Skifjeld den ledende. Cen- 
teren Rolf Nilsen er sjanseska
pende og Age Lund har som 
nevnt en hurtig takt, som han 
stadig drar fordel av Rolf Gun-

iv storseier

Trass i sleip og tung liøstbanc ble det levert godt spill i av
sluttende seriekamp på Herkules i går, med Pors som det klart 
beste laget. Etter spill og sjanser var sifrene 4—2 heller i under
kant, og gir ikke et helt korrekt bilde av spillet. Særlig den første 
halvtimen var preget av sterkt, offensivt Pors-spiH med presise 
baller og god flyt i spillet. I denne perioden kom 2 av Pors-målene 
etter pent kombinasjonsspill ved Gunnerød og Per Boye. Herkules 
kom etter hvert til hektene etter den sterke Pors-åpningen. Laget 
kjempet iherdig selv om det spillemessig ikke hold mål. Teknisk 
lå dt flere streker etter motparten. Synd at cn så god spiller soni 
Kjell Herman Halvorsen altfor ofte må finne veien til måle alene.

Med bedre hjelp i rekkene ville I 
han. i går hatt mulighet for å av
slutte angrepene nica acurlng, men 
som. regel ble han alene mot det 
velspillende Pors-forsvaret. Første 
omgangs siste kvarter var mer 
jevnspilt. Herkules reduserte ved 
Kjell H. Halvorsen. Pors økte like 
for pause ved Gunnerød. Spille
messig ble ikke siste del av kam
pen så god som første. Herkules 
startet godt og reduserte snart til 
3—2 ved Kjell Herman Halvorsen, 
men laget måletet ikke å holde 
stimen og falt snart av igjen. — 
Pors økte til 4—2 ved Gunnerød 
etter utmerket forarbeid av Arild 
Johansen som erstattet Åge Lund 
kort for pause. Vi må også plusse 
Arnold Johansen og Skifjeld som 
begge leverte utmerket spill med 
presise avleveringer og den rette 
forståelsen av spilelt.

Herkules har ennå ikke fått en 
fast spillestil. Alt for mye preger 
spillet av flying og mas. Det er 
stoff i laget til det bedre om det 
finner det rette opplegget, og ar
beider mer for å få fram flyt og 
skifting i spillet. Nå går det alt
for mye på slomp. Best fra det 
kom Bernt Helge Pedersen og 
keeper Årsrud i forsvaret. Kjell 
Herman Halvorsen var enslig 
svale i en svak angrepsrekke. .. 
. .Tollefsen, Skiens BK kom gan
ske bra fra dommerjobben...........

Fini.

3. div. Grenland:
Pors—Herkules 5—1.
Grane—Urædd 4—0.
Skiens B.K.—Gjerpen 1—1.
Storm—Kragerø 1—0.
Stillingen

Pors
Grane
Urædd
Storm
Skiens B.K.
Gjerpen
Herkules
Kragerø

/ Ingen stopper Pors i høst:
i nerød derimot er Ikke i slag

Hus Gjerpen var det få lys
punkter denne gang. Aberg har 
fått godt tak på backspillet, 
Helge Danielsen sliter energisk 
og Torgeir Lund glimter a> og 
til, men noe helt ble det ihvert- 
fall ikke ut av forsøkene i går.

Rolf Hansen, Sklens/Grane 
skiftet «sol og vind» i regnvæ
ret Han var ikke alltid like hel
dig med sine avgjørelser. Bl. a. 
snøt han Gjerpen for et straffe
spark da en porser vippet bena 
under Bobben Danielsen 1 før
ste omgang. Videre stoppet han 
spillet helt unødig flere ganger.

RONI
Stillingen etter 6. runde :

Pors 
Grane 
Urædd 
Storm 
Skiens BK 
Gjerpen 
Herkules 
Kragerø

3. divisjon
Urædd — Grane 1—2 

Storm 3—2 
Skiens BK 0—4 

— Pors 2—4
8 
8
8 
8
8 
8
8 
8

omgang etter en perfekt pas
ning fra Åge Lund, som forser
te seg fint fram på vingen. Mi
nuttet etter ble Pors tildelt 
straffespark og Karl Skifjeld 
økte til 2—0. Herkules reduser
te etter 30 minutter ved et godt 
skudd av ytre venstre Kjell Da
nielsen. Point-deling lå i luf
ten etter reduseringen, men 
Porserne kom med en -meget 
sterk avslutning og laget 3 nye 
mål det siste kvarteret.

Trygve Kristiansen, som gikk 
høyre ving etter en skade, skjøt 
via en Herkulesforsvarer nr. 3

inn nr. 4 og Karl Skifjeld av
sluttet med et nytt straffespark 
i kampens siste minutt.

På Pors-laget leverte Arne 
Halvorsen en god kamp i mål. 
Arne Stenquist var best av 
backparet mens Legernes var 
best i halfrekka.

Av løperne var Karl Skifjeld 
god. Vi vil også framheve Åge 
Lunds 2. scoring.

Herkules sliter for å mobili
sere fullt mannskap for tiden. 
Lørdag stilte Tore Johannesen 
i mål og han slapp bra fra job
ben. Ellers likte vi best senter- 
back Ivar Forsberg og ytre ven
stre Kjell Danielsen.

Vi var ikke alltid enig med 
dommeren Birger Jahnsen Toll- 
nes i hans ovgjørelser.

e—en.

har fiere utmerkede teknikere,’!
som også kan skyte når det nen omgang blendet 
trengs. I går hadde løperne en *-* ~~~ —’ 
forholdsvis lett oppgave mot et 
stillestående og famlende for
svar

Det ble bare to mål før pau
se Det første var regulær kee- 
pertabbe. Keeperen brukte bena 
istedenfor hendene og ballen

Pors mot Herkul 
i morgen

Pors siste seriekamp dS 
Vestsiden i denne s£s J* 
k°!des Iwm<?rgen> da klubben 
møter Herkules. Porsernå 
har tatt ut samme mann 
skaper som i de siste kam 
P“e>med Wennerød, A 
Ye^tA1Anld Johannessen’ 
Arild Olsen og Roald Reier 
sen som reserver. Et par av 
de ordinære spillerne har 
vært pa sykelisten og det er 
ennå uvisst om de skal snil
le i morgen.



J

Per Boye har scoret Pors første mål.

e—en.

og 
være

Ingen flomlyscup på Vestsiden.
Pors skal ha flere treningskamper i stedet.

pors er uten serietap i høst
Vant 4-2 over Herkules i

Herkules hadde sine beste 3 
senterback Forsberg, sen ter lø
pe r Kjell Herman Halvorsen og 
indre høyre Alf Hansen.

Dommeren Asbjørn Thollef- 
sen, Skiens B.K., kom meget bra 
fra kampen.

gjøre flittig
Kjell Herman

dommeren måtte 
bruk av fløyta.
Halvorsen klarte på ny å redu
sere for Herkules midt i omgan
gen. men få minutter etter sat
te Gunnerød Pors-mål nr. 4 i 
nettet etter fint forarbeid av 
Arild Johannessen og Pors-sei- 
ren var deretter aldri truet.

Hos Pors var Ame Halvorsen 
god i mål. Anne Stenquist var 
best i forsvaret, mens Gunne
rød og Skifjeld skilte seg klart 
ut i angrepet.

igår

Pors fotballgruppes for
mann Leo Johannessen opp
lyser at det ikke blir noe 

I av den påtenkte flomlys- 
cupen på Vestsiden. Av 
kretsens lag var det bare 
Storm og Skiens Ballklubb> 

' som hadde sagt fra at de j 
vil være med, mens Urædd, 
Gjerpen og Herkules ikke 
kunne stille lag. Fra Odd, 
Grane og Kragerø forelå 
det overhodet intet svar.

Pors holder istedet tre
ningskamp i flomlys mot 
Storm tirsdag 24. og mot 
Skiens BK tirsdag 1. okto
ber. Onsdag 25. blir det 
flomlyskamp mellom Pors 
b og Skidar.

Nytt juniormester- 
skap til Pors i dag ?

I dag spilles de avgjørende 
seriekampene i juniorklassen i 
Grenland. Pors leder serien med 
14 pts. (29-5) foran Langesund 
13 pts (34-13), mens Borg er 
på tredjeplassen med 12 ,pts 
(23-9). Idag møtes Borg-Pors 

Skidar-Langesund. For å 
sikker på mesterskapet 

må Pors slå Borg i dag, ellersI
kan Lif med seir ta innersvin
gen på ptfrserne. Skiens BK- 
Kragerø og Odd-Herkules hol
des også i kveld men ingen av 
disse har noen betydning for 
mesterskapet.

I gutteserien holdes det en 
betydningsfull kamp på Skot- 
foss mellom hjemmelaget og 
Herkules 1. lag.

i 3, divisjonskampen mellom 
Herkules og Pors på Hcrku- 
lesgraset i går endte med en 
fortjent 4—2-selr til Pors og 
dermed overvintrer laget på 
toppen i avdelingen etter kun 
å ha avgitt 1 point i høstens 
seriekamper.

Det var ganske god fart over 
første omgang i gårsdagens 
kamp, men det var tydelig at 
det gode tempo på den tunge 
bane hadde tatt svært på kref
tene, og det «gikk på stumpe
ne» for flere mot slutten av 
kampen.
Pors stilte med Weholt som 

back i stedet for Trygve Kristi
ansen som var skadet, og videre 
ble Åge Lund erstattet av Arild 
Johannessen etter en skade i 
første omgang.

Herkules manglet Tore Jo
hannessen og Arthur W. Nilsen 
i gårsdagens kamp.

Porserne åpnet kampen med 
overbevisende spill og allerede 
etter 3 minutter var det klart 
for 1 -0. Et frispark ved 16 me
teren la Karl Skifjeld fint til 
Per Boye som nettet kontant. 
Få minutter etter skjøt Åge 
Lund i tverrliggeren og Rolf 
Gunnerød oppfanget ballen og 
satte nr. 2 i nettet.

Dette var hard kost for Her- 
kuleslaget, men guttene ga ik
ke opp og midt i omgangen 
klarte laget å tilrive seg en del 
av spillet. Kjell Herman Hal
vorsen reduserte etter 20 minut
ters spil] og laget slet iherdig 
for utligning, men etter 30 mi
nutter var Gunnerød frampå 
med nr. 3 og det ble Pors som 
overtok føringa resten av om
gangen.

Spillet i 2. omgang ble at
skillig hardere enn i første og

*•



Ingen jare i Pors — morgendagens menn
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Om tampen:
Pors var klart . bedre enn 

Borg gjennom hele kampen på 
Borgestad. 1—0 til Pors i halv
tid, — etter scoring av Rolf 
«Rokka» Askedalen.

I 2. omgang kjørte porserne 
enda hardere på, og målene kom 
med jevne mellomrom: Ved Kol' 
Nilsen, Askedalen, Arild Peder 
sen besørget Borg-scoringen.

På Kretsmesterlaget vil vi ik
ke fremheve noen denne gang 
Alle gjorde en helhjertet inn
sats og vel så det, og det er ik
ke riiktig å peke på noen spe
sielle selv om nok enkelte lever, 
te saker som burde vært nevnt 
ekstra.

Borg-laget ydet god innsats i 
Keeper Rolf Halvorsen vai bå- , 
de heldig og meget god. Ellers 
kommer vi ikke utenom høyiY 
half Åge Kokkersvold og cen- 
terhalf Svein Larsen.

Utmerket dommer var Trygve
| Dahigren, Urædd J-

Sorg 
Ddd 
Skidar 
Storm 
Bk. B. 
Herkules 
Sundjordet 8 10 7 

_ 1 8 0 0 8

TABELLEN 
ved sesongens slutt: 
Pors ' 9 7 2 0 35— 6 
Langesund 9 6 2 1 

9 5 2 2 
4 3 1 
3 3 3 

8 4 0 4 
3 15 
3 1 5
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Et artitr poeng i forbin
delse med Pors-guttenes 5. 
Kretsmesterskap, er deres 
prestasjoner på gressmatten 
gjennom de siste fem år, 
hvor laget ikke har hatt et 
eneste serietap.

Rent tallmessig kan vi 
nevne at Jaget har spilt i 
alt 45 seriekamper de siste 
fem år, — av disse har 39 
endt med seir og' målavera- 
sjen viser 222—31!
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Klubbens 5.junior-KM på rad brald i hs 
- ikke et tap i juniorserien siden 7952/

Pors kan se fremtiden lyst i møte. Den 
' i trygge hender hos morgendagens menn - 

med å bringe klubbens 5. junior-lxlå fHi, mu, i navn. I de 
hyperviktige avslutningskampen på Borgestad / fe det ^oin 
6—1 seier og dermed kan oppmann H^bge Madsen C Co stoit VjSl 
til bare seire og bare 6 uavgjorte kamper i juniorserien i d< 
siste 5 år! Siste tap må man helt tilbake til 195Q for å minner 
og det var på Klosterskogen i en viktia kamp niof Herkules så 
vidt man kan erindre. Så snakk om stabilitet og 'evnhet der 
garden! ; ;

; Vcstside-guttenes seiersrekke i årets serie -rbrloper^ sea ti 
36-6 i måiaverasje og poeng antall 76 — to poeng foran Lange 
sund, som i går spilte «dratu» mot Skidar. Det burde ikke oæn 
noen som helst tvil om Pors-quttenes velfortjente mester\ka> 
denne ganq heller. Det som først oq fremst er i^saken dei 
gjentatte suksess i juniorgruppen på Vestsiden, må utyd^omt 
være kameratskapet og det samholdet som hs^sker qutiene 
imellom, og det aode forhold og den ti hit som blir vist deres iro-

■ faste oppmann Helqe Madsen. Skal vi strø roser må vi hel 
ler ikke glemme Madsen og også ^Jeisen» for utrettelig innsat- 

j med de vnaste år etter år.
Sa står det bare igjen a gratulere Kretsmestrene versonVq — 

både «.Otten». «Basse». «Pokka». «Bakern» .'Timber». «.Nikken^ 
oa alle de andre som har vært med i kampene qje.pn.om seson 
gen! . Johno,4

— Jo, jeg vil 6? Pors-guttene I 
\var friske Her skal jeg si A- 
I lagsspillere rundt omkring i 
kretsen har mye å lære, sa | 
dommer Trygve Dahigren 
etter at matchen var overstått 
på den elendige Borg-banen i 
går- > n

— Hva har de å lære?
i — Juniorene forsøker jo\ 
I å spille spillet. Hvor mange er 

det som gjør del blant de el
dre..^. I

— Går dommere inn for enl 
junior- eller guttekamp i like 
stor grad som en A-kamp?

— Jeg kan ikke svare for hva 
\andr e dommere gjør, men 
| for mitt vedkommende kan jeg 
iallfall si så meget at jeg tar 
selvfølgelig en juniorkamp like 
alvorlig som en annen. Kan
skje enda alvorligere. Det er 
jo de unge som skal lære.

i — Hva blåses niest for?
— Det er jo så forskjellig: 

^efa ^nsten cr jo ikke å få 
aem sinna, da

Banen var
Iredf — f

tet var det smgelige 
' den ene halvdelen var den 

Men afrden °PP ‘ dBt tatt, 
jo ingen for^ b'°'' kunne
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Helge 

M a d s e n for litt av en krets
mester. For en stor del er det 
ham — «Sjefen personlig» — 
gutta kan takke lor endel av 
suksessen gjennom arene. Han 
er en av de aller ivrigste junior- 
ledere vi kjenner og hans en- 
tusiasiske arbeide har da også 
vist seg å bære frukter.

Helge Madsen nar vært med i 
juniorutvaiget 1 Pnrs i 6 år, og 
vært oppmann de siste 4 år. 
Han er som kjem også medlem 
av Fotballkretsens Junior-UK.

—Si meg — otrer Pors noe

Selv om aet er bare 
som blir Kretsmestere, 
også fristet til å kalle
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ekscra pa sin jumuxavucnngj’
— Absolutt ikKe. Jeg tror 

knapt noen junioravdeling har 
så lite utgifter som oss. Vi fi
nansierer oss nærmest selv med 
utlodninger og lignende, og 
hvert annet år har vi en større 
tur med gutta I år var vi i 
Sverige. Nei, den eneste utgiften 
fotballgruppen har på oss, — 
det er faktisk bare reiseutgifter.

— Og interessen er på topp?
— Ja, det må’n sl.

■ sJo, ikke tvil otn at por^ernes 
rekrutter seiler i meget sterk 
medvind, — og med en rormann 
som vet å holde stø kurs! .

Johno. !
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«ang på rad
VantLaget

Pors sterke juniorlag satte |

rum

X-.’

e>

8 k.

«eiiende lag og to av kretsmestrene som ikke spilte i går. — Bakerste rekke fra

er
16 pts.

36—15
24—15

12—13 
23—20 
21—29 
11—48
7— 24
8— 36

Borg 
Odd 
Skidar 
Storm

4'4

w iste

‘ ’ * • • ;.v

14 pts.
12 pts.'
11 pts. 38—8

9 pts.
8 pts.
7 pts.
7 pts.
2 pts.
0 pt.
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Pors 1
MicHrC f ^VCln S°lstad> Finn Erik Dolva, Rolf Nilsen, Rolf Askedalen og Arild Olsov 
Fora F<i^e* ^aSnvald Johnsen, Vidar Kristiansen, Erland Ellingsen og Ivar O' 

C JØrSensen, Kjell Knudsen, Kai Wickmann og Jan Nyberg.
•*■***■-. Dt 4®. Ba , K. -

er ubeseiret i kretsserien siden 1952. 
6-1 over Borg i går
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I^ors-junio
Grenlandsmester for 5.

■ene bl©

i går et ettertrykkelig punk- | 
tuiu i Grenlands-serien idet 
Borg ble slått G—1 på Bor- 
geslad. Porserne har bare av
gitt 2 poeng i årets serie (2 
uavgjorte kamper). Klubben 
har vunnet juniormesterska- 
pet i Grenland for 5. gang 
på rad og laget er tillike ube
seiret på den lokale fronten 
i samme tidsrom. Selv om 
det har vært mye regnvær 
i det siste burde Borg-banen 
ha vært i noe bedre forfat
ning enn tilfelle var i går. 
I det ene målet stod burvok- 
teren i søle til opp på ankle
ne og oppmerkingen var hel
ler ikke bra.
Porserne var totalt overleg

ne i gårsdagens kamp og Borg 
kan takke sin gode målmann 
Kjell Halvorsen for at tapet 
ikke ble enda større. Allerede 
straks etter avspark tok gjes
tene ledelsen av spillet, mens 
først i slutten av omgangen 
lyktes det å omsette en av de 
mange sjansene i tellende re
sultater. Det var Rolf Aske
dalen som stod for scoringen. 
Borg på sin side hadde enkelte 
sjanser da Pors-forsvaret spilte 
noe for offensivt og det kunne 
ha straffet seg.

Selv om Porserne hadde 
overtaket i første omgang, ven
tet vi allikevel bedre spill av 
mestrene, men etter halvtid slo 
guttene ut for fullt og vi fikk 
se en rekke gode angrep med 
ditto skudd. Rolf Askedalen 2 
og Rolf Nilsen 2 og Arild Olsen 
scoret for Pors, mens Kjell Pe 
dersen laget Borgs mål.

Vi finner ikke å ville fram-

Kjell Knudsen har spilt færre 
seriekamper enn Wickmann, 
mens Nyberg og Rolf Nilsen 
hadde spilt like mange kamper, 
men så vant Nyberg loddtrek
ningen.

Etter gårsdagens resultater
Pors kretsmester med 
35—6.
Langesund 9 k.

9 k.
8 k.
9 k.
8 k.

Skiens BK 9 k
Herkules 9 k.
Sundjordet 8 k.
Kragerø

!
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Rolf Askedalen scorer Pors’ 1. mål.

heve noen fra gårsdagens Pors- 
lag. Guttene regnet med å måt
te ha seier, i denne kamp for 
å sikre seg mesterskapet og 
alle som en gikk inn for denne 
oppgave.

Hos Borg som led svært un
der savnet av Tore Bredesen 
og Bjørn Gulbrandsen (Kjem
pa) var det forsvaret som måt
te ta støyten. Målmannen var 
både god og heldig og av de 
øvrige plusser vi for senter- 
backen Svein Larsen.

Trygve Dahlgren, Urædd, var 
meget god som dommer.

II------ sen.

1 går holdt Pors en enkel 
sammenkomst for kretsmestre 
ne. Av de 14 spillere som er 
med på bildet var målmannen 
Kai Wickmann og Jan Nyberg 
ikke med i gårsdagens kamp, 
men de er allikevel kretsmestre 
begge to. Målmannen i går
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3, Rolf

A.

I

Karl Skifjeld

Tollnes, blir

Trygve

— flor — I

|PORS=FRAM 1-
av

i

- — ■ —

grann
det håpløst å fortsette.
Pors saknet Karl Skifjeld og 

Arild Olsen og disse ble 
stattet av Rolf Askedalen

Korsåsen < _ 
til 3-0 for Pors.

fk. 
at

I

opa

Kampen ble avbrudt i begynnelsen
2. omgang

er alltid <
re kanter c{ 
le publikum.1

Pors mot Fram i flomlys 
på Vestsiden

Fram ville gjerne hatt en tre
ningskamp mot Pors i Larvik 
søndag, da klubben skal spille 
en utsatt seriekamp mot Sarps
borg i Larvik finaledagen 20. ok
tober. Porserne var imidlertid 
forhindret fra å spille søndag, 
men tilbød i stedet flomlyskamp 
på Vestsidens idrettsplass 
fredag. Det er sannsynlig 
Kampen går i orden.

å se. Pors dominerte 
pause og leverte da „o 
beste. Arild Johannessen 
scoringene etter 15 min. < 
omgangen var ute hadde

" - og R. Reiersen øket

Kristiansen, . 
nold Johannesen,

Pors og Odd 
gutter 2-2

£ I Urædds pokalserie for gut- 
> ter møttes Pors og Odd til flom

lyskamp på Vestsiden i går. 
Pors ledet 2—0 da det gjensto 
3 minutter, men innen kampen 
var omme hadde Odd-guttene 
bragt balanse i regnskapet. Stil
lingen etter 2. runde er: Urædd 
3 pts, Pors og Brevik 2 og Odd 
1 pt. Det gjenstår to kamper 
— Urædd—Pors og Brevik— 
Odd.

l. sen, mens Fram møtte med re- 
flomlyskampen server for fem av sine fremste 

* folk: Kruge, Heiberg, Lysebo, 
Ramberg og Ludal.

Det var ytre venstre Aage 
Lund som skaffet Pors ledelsen 

mens

Det ble en ganske frisk 1 
omgang i 
mellom Pors, og Fram på 
Vestsidens Idrettsplass i går. 
Stillingen var 1—1 da dom
meren Birger Jansen, Tollnes, 
fant å måtte blåse av kampen I etter en halv times spill, 
5 min. ut i annen omgang på junioren Bjørn Walin utliknet 

av tåken som gjorde | for Fram 5 minutter etter.
Pors’ beste var Arnold Johan

nessen og Åge Lund. Frams bes
te var indre venstre Johs. Hers- 

Rolf Nilsen. Roald Reiersen gikk I tøw og den hurtige ytre høyre 
inn i stedet for Askedalen i pau-1 Kjell W. Thoresen.

hjemmelaget.
(straffe) og 
; de to sis-

tapt 
siste årene! j 

på Borgestad i går

|| holt, Odd Legernes, 
sen, Arild Johansen, Rolf 
nerød, Kar] Skifjeld og 
Lund.

Birger Jahnsen, 
kampens dommer.

Pors mixed mot 
Skidar i kveld

• med dette laget 
første flomlyskamp 

Skidar på Vestsiden i 
. Vennerød, V. Kri- 
A. Stenquist, A. Kors-j

tempo og særlig i første
gang var det meget godt spill 
•» *—• —

stort før minutter
også sitt half

- — M M i ” -----

åpnet med et nydelig og hardt skudd !l de sine lag klare i ..
r— « Fram: Egil B. Johansen,

_ ' , Svein
Thorleif Jacob-

. Tho-

Vestsiden
I kveld spilles i__. 

v omgangen og | hamp på Vestsiden 
gan- 

Chri-

ble 
kveld der 
Skidar til 
vant kampen 5-2 etter at halv- 

vært 3-0.

^ors-juniorene har ikke
i seriekamp de 5

KM nr. 5 på rad sikret

Pors mix slo
Skidar mix 5—2
I en treningskamp i flomlys 

på Vestsiden i går vant Pors 
5—2 over Skidar i en ganske 
kvikk og morsom forestilling. 
Begge stilte med temmelig mix- 
cde lag.

Skidar har for tiden 3—4 av 
sine beste liggende i influensa, 
og det er ennå tvilsomt om de 
blir spilleklare til lørdagens vik
tige seriekamp mot Borg på 
Borgestad. Forøvrig er også et 
par Borgspillere influensa-her- 
jet. -

pause så det ut til 
ble satt

var gjestene 
tok hånd

Skidar hadde en meget god 
riode i midten av

_a også å score 2 
ger. Først satte Odd Roy 
stensen ballen i nettet og noen 

_■ senere reduserte v 
Yngvar Marker til 2-3

Pors—Fram
ikveld

en ny flomlys- 
Idrettsplass, 

og Fram møtes til en 
treningskamp. Larviksklubben 

en velsett gjest på vå- 
■ og kampen bør sam- 

. Begge klubber had- 
_ i går kveld:

Kjell 
Bergstrøm. Svein Ramberg, 
Kjell Iversen, Thorleif Jacob
sen, Finn Jensen, Kjell W. Tho
resen, Bjørn Walin, Kjell Hal
vorsen, Johs. Hersløw og Gun
nar Olaussen.

Pors: Arne Halvorsen, Vidar
“ , Arne Stenquist, Ar-

Arn-s We-
Arild Ol- 

r”Q- Cru.

Åge |

Pors slo Skidar
i flomlyskamp

- • • flomlyskamp I Etter
tsiden i går tempoet

■ I ned og det

‘ f Det ble som ventet Pors som 
sikret seg årets kretsmesterskap i 
juniorklassen. For de 2 kampene 
i går hadde også Skidar og Lan
gesund en sjanse, men porserne 
gjorde all tvil til skamme og av
feiet Borg hele 6—1 på Borgestad.

Kampen var antagelig Pors’ 
I beste i år, og uten en god og hel

dig Borg-keeper ville seiren vært 
enda større. Scorere var riolf 
Askedalen 3, Rolf Nilsen 2 og 
Arild Olsen.

På Helges Plass klarte Skidar 
uavgjort 2—2 mot LIF, som dog 
lå såpass klart over i 2. omgang 
at det burde gitt seier. Skidar le-, 
det 2—1 ved pause. ' 1

Pors vant altså kretsmester
skapet med 16 poeng og målfor- 
hold 35—6, fulgt av LIF med 14 
poeng og 36—15 samt Borg 13 
poeng og 23—11.

Det var porsernes mesterskap, 
nr. 5 på rad — men kanskje en
da mer bemerkelsesverdig er det 
at Pors” juniorlag gjennom disse 
5 sesongene ikke har tapt en ene
ste kamp i kretsserienc. Det cr| 
en rekord som. ikke blir lett å slå!* • •

og før fra 30 meter. Slik skal det gjø
res. Utligningen hang i luften, 
men mot slutten av omgangen 
kom Pors til hektene igjen og 
scoret 2 ganger slik at resulta
tet ble 5-2 for 
Arild Johannessen 
Herman Holtan laget 
te målene.

Best hos Pors :.
Trygve Kristiansen c 
Stenquist. Ungguttene 
residen, Finn - 
Arild Olsen har for 

; ne til A-lags kamper, 
gode emner.

På Skidars lag spilte senter- 
back Dagfin Steen en god kamp 
og likeledes v. half Yngvar 
Marker.

Kampens dommer
Dahlgren, Urædd, var som van
lig meget god.

I Pors stiller 
til høstens :

Imot 
kveld: A. 
stiansen, ..._______
åsen, T. Kristiansen, O. Leger-! 
nes, F. E. Dolva, R. Gunnerød. 

' R. Nilsen, Arild Johanness.' 
■og R. Reiersen.

syntes vi om 
_j og Arne 

j på høy 
Erik Dolva og 

liten ruti- 
, men er

i
1

er- 
og

| Kjell

at 
en god del 

som 
om spillet.

pe-

idet Pors

Høstens første
spilt på Vestsiden _ _ 

hjemmelaget møtte _o _ 
en privat dyst. Pors | etterhvert

tidsresultatet hadde _ .. , U1
Kampen ble ført i et stort | greide da 

' " . i om-



Pors

Pors vant Tollnes
i ubileumsturner mg

overVrædd i4-1 seiren overkant

lovende

I

Pors satte opp tempoet ble Urædd'
• —----

Skiens-Grane,

l

av

en.

I

1

Pors fotball gruppe 
hedrer flere 
medlemmer

sir- 
skal 
Lar-

I

ering

.r jevn og 
heldig le- • 
etter pau- 

ballcr i

var 
en

Pors ble vinner av Tollnes’ ju- 
bileumskamper ved å slå Urædd 
4-1 i finalen på Vestsiden i går. 
Stillingen ved pause var 1-0 til 
Urædd. Etter kampen ble Pors 
lagkaptein Rolf «Stubben» Gun
nerød overrakt den vakre poka
len av formannen i Tollnes Ball
klubb, Birger Jansen.

Det begynte ganske 
for Urædd og etter 3 minutters 

| spill ledet laget 1-0 etter pen 
scoring av Svein Troøyen. Sam-

I •

etter denne 
' kåret, ble poka- 

flott porselensurne 
— overrakt la- 

neste kamp, 
mellom 

sviktet pors- 
etter pausen.

*: ompla- 
flere for-

Larvik Turn 
ventet pokalen 
turnering som

«r

e —

som skal 
klubbene 

en av

Dagfinn Jensen tilbake 
til Pors.

i Dagfinn Jensen" meldte seg 
i går inn i Pors fotball gruppe 
igjen, etter at han har repre
sentert Odd i år.

hverandre i Larvik 
iene 
tapte hele 

og Pors tapte ikke 
— Turn, 

nemlig 7-1. Som vi skjønner 
er begge 
sterke lag, og når ■ 
at Larvik Turn også har 

1 Fram med 4-1 kan det vel 
pe herske tvil om hvem 
blir eier av den 
som er oppsatt, 
kamper møtes Urædd 
mens arrangøren spiller

• Fram. Det bør bli folksomt på 
restsiden under kampene.

På den hyggelige avslut
ningsfesten.. for spillerne ble 
Pors fotballgruppes fremmø- 
te-medalje tildelt Arne We- 
holdt, -Arnold Johannessen 
og Odd Legernes.

i Pors

lielo *■ " «•«-«>— -•—.tiden, men nettet et skudd fra Vidar Kristi- 
1 ansen. . __ ..

Porsseiren var fortjent. Kam
pen var ganske god og spennende. 
Urædd, som hadde Zimmermann 
som back i stedet for Hobber, had_ 
de sine beste folk i forsvaret med 
Skilbred på. topp, fulgt av Zim
mermann og halfen Skaraas. I lø- 
perrekken var det bare Bjørn 
Haug sosm fikk noe til. Hos Pors 
spilte Arnold Johansen fint som 
centerback, og Legernes kom og- 

: så pent fra det, mens løperrekken 
Ipåny var positiv med Lund som 
bestemann, fulgt av Gunnerud.

I Etter kampen ble Pors-kaptei- 
!nen Gunnerud overrakt pokalen 
i av Tollnes’ formann Birger Jan
sen. Finalekampen ble utmerket 
'dømt av Rolf Hansen, Grane.Arci.

havnet det 5 nye

meget godt 
men seieren

Pors, 
stort

Årsaken var de mange 
seringer på grunn 
fall.

Første omgang 
da fikk gjestene 
deise med 3-2, men 

[sen
Pors-nettet.

Framlaget leverte 
og effektivt spill, 
ble alt for stor.

Turneringen 
kulere mellom 
neste år ledes av 
vikslaga.

•i

Fortjent seier 
til Pors over Urædd

Jubileums-f malen
Finalen i Tolnes jubile/mskam-

per mellom Pors °® ^T1^edd gikk drevet over på defensiven. Pors 
pa Pors stadion sondæS og etter leverte meget godt spill i annen sm gode annen omgang vant Pors omgang og gc*et 4
hel>rædHtJ hmdt taket r De ble satt inn av Gunnerud 2-

x rædd holdt. taket kampen R lf Nilsen samt selvmål av en 
far- Urædd-forsvarer som beinet i

vCn 'VoX' p<v ' ‘ - •••
de klarte ikke å gjenn<)mføre helé 
kampen, og i annen omgang da

.  a njmortr
Slo Urædd 3-1 — Pors ble nedsablet av 

Fram med §-2
sikret seg som 
i Pors’ junior- 
ble avsluttet 

flomlys på Vestsiden i går.
Laget slo Urædd 3-1 i den 

første kampen og dermed blir 
det bare seire i turneringen 
Turns seier var fortjent, men 
Urædd-laget, som bestod av 
mange guttespillere leverte god 
motstand og tok endog ledelsen 
yed senterløper Jan Horst i 
første omgang.

me mann hadde senere i om
gangen flere anledninger til å 
øke, men det så ut til at uhellet 
forfulgte svartingene. Pors had
de også sine sjanser, men de var 
ikke så farlige som Urædds. Et
ter spill og sjanser hadde det 
ikke vært noe å si på om Urædd 
hadde ledet med et par tre mål 
ved pause. ;

Etter at Urædds løperrekke i 
de første minutter av 2. omgang 
to ganger hadde spilt seg forbi 
keeper og skuddene gikk hår
fint utenfor, overtok Pors.

Urædds forsvar spilte cn pe
riode meget åpent og det var 
da. Pors fikk sine mål. Rolf 
«Stubben» Gunnerød (2) og 
Rolf Nilsen sørget snart for 
3-1 til Pors og i kampens siste 
minutt laget en av Urædds 
forsvarere selvmål, slik at 
kampen endte med cn Pors- 
seier på 4-1.
Best hos Pors igår var Arnold 

Johannessen som spilte i stor 
| stil på senterbackplassen. O. Le
gernes var best av halfene og i 
løperrekken viste Karl Skifjeld 
gode takter.

Urædds keeper hadde en svart 
dag og burde vel tatt minst to 
av målene. I forsvaret forøvrig 
spilte Per Skilbred godt og Al- 
vestad tok prisen i halfrekken, 
men han fikk for liten hjelp av 
sine medspillere.

Rolf Hansen, 
har vi sett bedre før.

E. R. H.

Da vinneren 
kamp alt var 
len — en 
med inskripsjon 
get i pausen fø»

I den neste kampen 
Fram og 
forsvaret

lag mot Urædd 
søndag.

I Pors møter med dette laget 
Imot Urædd til finalen i Tollnes’ 
I jubileumsserie søndag: A. Hal
vorsen, Vidar Kristiansen, . A. 
StenqVist, Arnold Johannessen, 
Dagfinn Jensen (eventuelt A. 
Weholt, O. Legernes, Rolf Nil- 

■sen, K. Skifjeld, R. Gunnerød, 
: P. Boye og Å. Lund.. x

Juniorlagene 
Larvik Turn og 
spiller i Porsgrunn ;

i kveld \
I kveld blir det spilt to ju.\ 

niorkamper i flomlys på ^ko-\ 
leidrettsplassen på Vestsiden. \ 
Det er de avsluttende kampe-' 
ne i pokalserien mellom Pors, i Urædd, Larvik Turn og Fram. 
Tidligere i år har lagene møtt \ hverandre i Larvik og begge 

I porsgrunnsklubbene fikk da 
I stryk. Urædd tapte hele 7-0 Ifor Fram, •' '

stort mindre for Larvik I - vi skjønn

Larviks-klubbene 
■ vi føyer til 

slått 
nep- 
som 

flotte pokalen
I kveldens 

og Turn,
mot

H ■



aålRrøi yshmpen meiom For
og Storm på Vestsiden ikvek

av hva en populær og

i

i Pors ogGamlekara Alf Mikkelsen, Sverre

Storm møtes i flomlys
syk spiller <

.•

■

I
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I

F 
I 

I

I a

l

?

. - ■ -— -Han har jo helt siden for krigen vært en av de 
”, og i dag har vi i Grenland ingen spiller med

noe
re enn vårt, men så lar vi

?

I
I

i
--- !
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kjær plikt å mote opp. Det hele står på bare en snau time.

[ — Pors-laget virker nok 
yngr

Askedalcn ofte fint.
Kampen ble dømt av Birger 

Jansen, Tollnes. Det er mulig at 
de to lagene kommer til å spille 
en ny kamp på Vestsiden med det 

, forste.

" ■ J ...

[R
lé i É

•*V ■

aktivt med på Pors’ lavere lag.

Morgendagens kamp skal 
spilles mellom Storm og Pors’ 
gamle Hovedserie-spillere. Beg
ge var de jo med i vår høyeste 
serie i årene etter krigen. Prak
tisk talt alle sammen har holdt 
seg jevnt fra i trim helt til det 
siste, og mange gamle- kjente 
og populære karer vil gå igjen 
på lagene. Hos Pors nevner vi 
blant Lindstads kolleger i far
ten Jeisen Gundersen, Olaf 
Skilbred, Erling Olsen, Karl 
Skifjeld og «Knabbe» Mikkel
sen, og hos Storm keeper Si
monsen, Olsen-brodrene, Erling 
Lunde, Petter Svennungsen, 
Gutten Pettersen, Juul Nordby 
med flere. Lagene blir endelig 
satt opp i kveld, og vi bringer 
dem i morgen.

Her er det ikke snakk om at 
det er sent på året, at det er 
litt guffen å stå tilskuer en kort 
time, eller at det kanskje ikke 
er noen storkamp man får se. 
Her er det utelukkende spørs
mål om virkelig hardt tiltrengt 
støtte til en kjernekar som 
Grenlands fotballpublikum. har 
uendelig mye å takke for.

Vår gjeld bør vi betale litt 
av i morgen! WESSEL

la det bli full 
Vestsiden i Fl

-—i »> f....,
jen kveld. Denne kampen har sin spesielle b,'r Spi,t ' flomlys nå v ♦ •,vårt brede publikum om å mote opo Som b k,9runn» P Vcsts,den i

Lindstad i lengere tid vært syk, anskje de fleste

lie ■ .
enn
ypperlig spiller
beste og i

Jeisen Gundersen.

Morsomme oppstillinger med 
mange ex-størreher i kveld

Til publikum: En kjær plikt å møte opp!
Det er 2 meget interessante lag Storm og Pors har satt opp av sine gamle Hovedserie- 

spillere til kveldens kamp på Vestsiden, der inntekten som kjent går til den hardt sykdoms- 
rammede Leif Lindstad og hans familie. Formålet er det beste, og selv om værforholdene 
kanskje ikke blir de gunstigste, bør vårt store fotballpublikum denne gang fole det som en 
■ -- - - 1

det igjen på rutinen*! var spøke
fuglen Juul Nordbys kommen
tar til lagoppstillingene, som 
altså ser slik ut:

PORS: Torbjørn Solstad — 
Tr. Kristiansen og Ivar Waa- 

I ge
Halvorsen, Olaf Skilbred — Er
ling Olsen, Jeisen Gundersen, 
Rolf Gunnerud, Karl Skifjeld 
og Øyv. Johansen. 1

STORM: Tore Simonsen — 
Nils Olsen og Erling Lunde — 
Petter Svennungsen, Hans Ol
sen, Yngvar Olsen — Kåre Nil
sen, Reinholt Johansen, Rolf 
Lunde, Juul Nordby og Gutten 
Pettersen.

1 Kampens dommer blir Dahl 
i gren, og linjemenn Nils Eri! 
sen og Strømsvåg.

7 ■****■' 
-i

Det er truffet avtale om en 
flomlyskamp i fotball på Vest
siden idrettsplass i morgen 
mellom Pors og Storms tidlige
re hovedserielag. De fleste av 
disse har forlengst lagt støvle
ne på hylla, men nå har de be 
stemt å ta dem ned igjen 
Inntekten av kampen tilfaller 
Pors-spilleren Leif Lindstad 
som har vært syk i lengere tid. 
Arrangøren melder at lagsopp- 
Stillingen vil være klar'i løpet, 
iv dagen. : ; *

Ungguttene satte spiss 
flomlyskampen i går

mor
som i sterk grad bør appellere til 

j kjenner til har porseren Leif 
noe som også rent økonomisk har rammet ham og hans fami- 

meget følelig. Her trengs det hjelp, og ingen bør være nærmere til å yte denne hjelpen 
vårt fotballpublikum, som gjennom mange år har hatt stor glede

• som Lindstad har vist dem. I*
mest særpregede spillere vi har hatt, < J__ _____r.._. ___

slike gnistrende skudd og herlige headinger som porseren presterte. Helt til i våres var han

Dagfinn Jensen 
til Pors igjen

Etter hva vi erfarer har 
Dagfinn Jensen sendt utmel
delse til Odd og i går kveld 
søkt opptakelse i sin gamle 
klubb, Pors.

Pors akter jo å spille' flere 
treningskamper i høst, og det 
er mulig Jensen blir å finne i 
Pors-trøya igjen allerede i 
kampen mot Urædd i morgen 
ettermiddag.

Opa
Pors-Fram 1-1 — så kom tåka!

* _ Det
hadde de farligste 
var nære på flere

... _ i det J 
særlig lyktes

og Rolf

Inntekten går til en

med Nils Eriksen, Eidanger 
og L. Strømsvaag, Sund jor
det, som linjedommere.

Arrangørene venter kjem- 
peinrykk til denne -kampen 
da inntekten i sin helhet går 
til Pors-spilleren Leif Lind
stad som har vært syk i 
lengre tid ,og av den grunn 
har familien det vanskelig. 
Lindstad har betydd mye 
som aktiv både for Pors og 
kretsen. Han var med på 
Pors A-lag for første gang 
i 1934 og den populære spil
leren deltok i endel A-kam- 
per i fjor også. I år har 
han vært med i flere kam
per på lavere lag. Kampen 
spilles over 2 X 30 minut
ter og man kan være for
visset om at aktørene vil 
gjøre sitt beste så publikum 
kan få dobbelt glede av be
søket.

hu-
R-.
•:
&
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Det var cn morsom og i store Bjørn Wallln like for pause, 
deler virkelig positiv forestilling Var Pors som ' ”* 
Fram og Pors laget i flomlyset sjansene og 
på Vestsiden 1 går kveld. Begge ganger. Angrepsrekken laget 
lagene stilte med 3—4 reserver, j^ie mye fikst, og særlig 1; 
som var erstattet vesentlig med ___ ____ ___
Arets juniorspillere — og det var venstresiden Aage Lund og 
ikke minst de som var lyspunkte- ' Acknrtnim ofte fint, 
tene. Dessverre ble tåken så tett 
Rt kampen måtte avbrytes etter 
bare 6—7 minutters spill i 2. om
gang.Pors tok først ledelsen pa en 
fiks scoring av Aage Lund, mens 
Fram utliknet ved sin unge i.n.

Man venter stort publikumsinnrykk
Det er ikveld flomlyskam- 

pen mellom Pors og Storm 
holdes på Vestsiden Idretts
plass. Begge klubber stiller 
med sterke lag bestående av 
spillere som var med da 
klubbene spilte i hovedse
rien. Her er oppstillingen:

Pors: Th. Solstad, Trygve 
Kristiansen, Ivar Waage, 
Alf Mikkelsen (Knabbe), 
Sverre Halvorsen, Olav 
Skilbred, Erling Olsen, E. 
Gundersen (Jeisen), Rolf 
Gunnerød, Karl Skifjeld og 
Øivind Johannessen.

Storm: Tore Simonsen, 
Nils Olsen. Erling Lunde, 
Petter Svennungsen, Hans 
Olsen, Yngvar Olsen, Kaare 
Nilsen, Reinholt Johansen, 
Rolf Lunde, Juel Nordby og 
Johs. Pettersen (Gutten).

Kampens dommer blir 
Trygve Dahlgren, Urædd,

’V
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all forventning.

Pors vont
«hovedserie-

*

■■

Leif 
lie.

oppgjøret» 
mot Storm

Porserae takker
Formannen i Pors fotball- 

gruppe Leo Johannessen tak
ker på klubbens vegne alle 
de opptredende og publikum 
for det strålende økonomiske 
resultatet av fotballkampen 
mellom Storm og Pors i går. 
Pengene kommer vel med for 

Lindstad og hans fami-

til og to 
endog gitt

På Vestsiden hadde Pors 
og Storms tidligere hoved- 
serielag i går kveld en 
kamp til inntekt for en syk 
Pors-spiller — Leif Lindstad 
L- og det var hjemmelaget 
som vant oppgjøret med 
5—1. Stillingen ved pause 
yar 2—0 etter pene scoringer 
hv y. v. Karl Skifjeld.
• Etter pause sviktet kon
disjonen hos Skienskarene, 
og Pors fikk da lett spill. 
Tre baller fant veien forbi 
Tore Simonsen i denne om
gangen. Storms trøstemål 
kom 1 minutt før full tid. 
iRolf «Goffen» Lunde satte 
et straffespark kontant i 
I 

nettet uten sjanse for Bjørn 
Reinholt i Porsburet, som 
remplaserte Thorbjørn Sol-| økonomiske utbyttet ble 
stad.

De 22 aktørene kom pent (forstod hvilket godt formå] 
fra oppgaven og flere av pengene gikk

— Porsere hadde 
hver sin 50 lapp.

— flor —

Stor Pors-seier over 
Storms «hovedserielag» 
Kampen ga et pent økonomisk utbytte.

spillerne stod i «søkelyset» 
for et comeback på klubbe
nes respektive førstelag. På 
Storms lag sviktet det i «be- 
tongforsvaret» — særlig i 
2. omgang. Løperrekken 
kom best fra det og her var 
det de to ytreløperne Kaare 
Nilsen og «Gutten» Petter
sen fra den eldre garde, 
samt Rolf Lunde i senter.

Pors og banens beste spil
ler var Sverre Halvorsen 
som senterback. Her var 
tacklinger, hodespill og kon
disjonen i orden. Nærmest 
ham kom venstresiden i lø
perrekken Karl Skifjeld og 
Øyv. Johannessen.

400 mennesker hadde fun
net veien til kampen og det 

over 
De fleste

Det uar Pors som uant 
«hovedserieopppjøret» ?not 
Storm pd Pors stadion i går 
kveld. De gamle storspiller
ne fra begge klubber viste at 
de fremdeles har mange av 
sine gamle kunster i behold, 
og for publikum var det en 
både interessant og morsom 
kamp.

Det var Pors som sikret seg 
ledelsen allerede i første om
gang med 2—0 og senere la de 
jevnt og sikkert på slik at slutt
resultatet ble 5—1.

400—500 mennesker overvar 
kampen, og hele inntekten gikk 
utelukkende til Leif Lindstad og 
hans familie.

Et meget pent tiltak av Pors/ 
Storm!

Pors takker
Fotballformannen i Pors, Leo 

Johannesen var i likhet 
I med shie klubbkamerater strå

lende fornøyd med det økonom
iske resultat ved fotballkampen 
til inntekt for Leif Lindstad 

log hans familie i går.
I Johannesen vil gjerne på Pors 
] fotballgruppes vegne lå rette en 
hjertelig takk til publikum, spil
lere, dommere og presse som 

| sammen hjalp til at resultatet 
i ble så overordentlig godt. 
| Vi bringer takken videre.

__ _____~.



ors
i fotballgruppa

Otto Malmgren
/

toppscorer

enstemmigble
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Otto Malmgren valgt til ny formann

o

1

(ny), og Andreas Skilbred (ny). 
Varamenn: Jacob Holtan og Olaf 
Hansen. A-utvalg: Erling Olsen 
ble gjenvalgt som oppmann. Øv
rige medlemmer: Thorbjørn Sol
stad og Olaf Hansen (ny). B- 
UK: Alf Vinje Henriksen, Arnei 
Veholt, Einar Amundsen og [ 
Frank Olsen. Juniorutvalg: Hel
ge Madsen (oppmann), Svein 
Barth, Thor Skarnes (ny). Kjell 
Knutsen (ny), Hans Morgan Re- 
alfsen (ny) og Svein Aage Jen-j 
sen (ny). Varamann Vidar Kri-

tøaMp 1 • - • • i 
stiansen. Avisprotokollen: Kai j 
Wickmann. Utsendinger til krets I 
tinget: formannen Malmgren, ■' 
Rolf Nygaard og Leo Johanne^ 

I sen. Forbundstingets formanr-^
Malmgren. ‘ /

i

■ ■■

& .

Pors fotballgruppe holdt i går 
et godt besøkt årsmøte i Klubb
huset under ledelse av forman
nen Leo Johannesen.

Det ble holdt minnetale over 
Olav Web er som var vandret 
bort siden forrige årsmøte.

Beretningen vitnet om at det 
sportslige resultatet var bedre 
enn ifjor tross nedrykkingen. I 
høstsesongen har Pors vunnet 7 
og spilt uavgjort en gang i seri
en og er nå i teten ett poeng 
foran nykomlingen Grane. B- 
laget har som vanlig hevdet seg 
godt. — Laget ble kretsmester, 
mens C-laget vant kretsens po- 
kalserie. Juniorlaget ble krets
mester for 5. gang på rad. Klub
bens 6 lag har i år spilt 94 kam
per hvorav 62 er vunnet, 9 er 
uavgjort,, mens 23 er tapt. Mål- 
forholdet er så godt som 343 mot 
145 i Pors favør. Rolf (Stubben) 
Gunnerød er årets 
med 32 mål.

Beretningen 
godkjent.

Regnskapet viste underskudd 
på årets drift, men ble enstem
mig gitt decharge. Posten spille
inntekt på kamper var 7000 kro
ner mindre enn foregående år.

Valgene:
Formannen Leo Johannesen ba 

om avløsning. I hans sted ble 
tidligere formann Otto Malm
gren valgt. Styremedlemmer ble: 
Leo Johannesen, Asbjørn Wen- 
nerød (ny). Gunnar Haugland

«SSSS
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Pors skal

sterkeste lag
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Sodt frammøte ti! foibali-
■ws

1

se-

framme i

1

$

1

i

i

Hyggelig folball- 
kveld i Pøirs
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åpne 
sesongen 

med storkamper
Tradisjonen tro har Pors 

sikret seg Sandefjord til åp
ningskampen på Vestsiden 
søndag 13. april. Helgen etter 
kommer Fram hit. Det er mu
lig det blir ordnet med yt
terligere et par treningskam
pen før sesongens pliktkam- 
per tar til. Pors leder som 
kjent 3. divisjonsserien 1 po
eng foran Grane, og setter alt 
inn på å sikre seg en plass 
i landsdelsserien igjen.

A I

-1

•• <?• <

Sandefjord Sål Fors
11 agml

Det er avtalt en privat kamp 
i fotball mellom Pors og San
defjords Ballklubb på Vestsiden 
søndag 13. april.

* >1* 

Rfe
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treningen i
Treningskamper mot Sandefjord og Fram 13. og 

20. april.

ou

Arets første fotballkamper 
i Porsgrunn søndag

Pors og Sande fjord mønstrer sine
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Det var godt frammøte til 
Pors fotballgruppes medlemsaf- 
ten i går. Dahlgren var møtt 
fram og fortalte både morsomt 
og alvorlig om dommerreglene. 
Senere på aften ledet han for
øvrig alle tiders gjettekonkur- 
ranse. Videre var det film, bl. 
a. et oppgjør mellom Dynamo 
og Arsenal. Til å ta seg av fer- 
dighetsmerkeprøyene ble valgt 
Alf Jacobsen og Helge Mad- 
sen. Fotballpraten gikk livlig 
over kaffekoppen utover kvel
den.
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Pors mot Fram 
søndag

Porserne skal ha flere 
treningskamper.

Pors er i den heldige situa
sjon å ha en brukbar trenings- 
bane og klubben nytter selv
sagt høve til å trimme laget. 
Det er mulig at Pors stiller et 
mixed lag mot Skidar allerede 
i morgen. Søndag kommer 
Fram, ■ Larvik, på besøk. Tirs
dag om en uke skal Vestside- 
guttene spille mot Herkules.

>>>
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Fotballtinget j 
i Porsgrunn i dag

Blir Pors forslag vedtatt?

Grenland Fotballkrets hol
der sitt årlige ting i Pors
grunn i kveld. Blant de sa
kene som skal behandles er 
et forslag fra Pors om at de 
klubber som stiller flere 
lag i en klasse gis anledning 

; i til å overflytte inntil to—2 
i spillere fra et lag til ét an- 

net i samme klasse mot at 
spillerne står over en kamp 
før ombytting.

Forslaget var framme i 
fjor også, men da ble det 
forkastet. I år anbefaler 
kretsstyret forslaget vedtatt 
og det burde derfor være 
store muligheter for at 
kretstinget også bifaller det.

uken i et
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tes to kvelder i 
antall av vel 30 aktive, 
det er slett ikke dårlig! Alh 
«gamle-gutta» er på plass 

•sammen med de ny-innmeki 
Seisen Gundersen

Pors' stadion blir 
klar.

Formannen i Pors’ føtball- 
gruppe, Otto Malmgren, opply
ser at man regner med at Pors’ 
stadion kan tas i bruk til serie
kampen Pors—Gjerpen på Vest
siden mandag.

Utsiktene for årets første se
riekamp på Bakken søndag mel- 

. lom Grane og Kragerø, er ik
ke synderlig lyse, da banen er 
■"■ror bløt ennå.

«Jeisen» Gundersen 
skal irene Pors

I slutten av måneden tar 
Pors fotballspillere fatt på for- 
håndstreningen. «Jeisen» Gun
dersen er påny engasjert som 
trener for senior-spillerne. 
Pors topper sin avdeling i 3. 
divisjon og klubben setter alt 
inn på å sikre seg opprykkings- 
retten til landsdelsserien. Ennå 
er det ikke avtalt noen tre
ningskamper, men som vanlig 
vil en søke il få til endel ar- 
rangements i siste halvdel av 
april.

Vi skrev forleden at inter
essen for fotballtreningen 
later noe tilbake å ønske 
når det gjelder klubbene her 

kretsen. Desto gledeligere 
er det å kunne konstatere at 
dette i allefall ikke gjelder 
Pors! Vestsiden guttene mo

sl
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te, og 
leder del hele med en sikker 
hånd. . .
Klubbem oppmann. Erling 

Olsen, forteller at treningen 
på den ennå islagte treningsba- 
nen går med liv og lyst, og det 
er godt håp om at de planlagte 
oppmykningskampene mot 
Sandefjorn (13. april) og mot 
Fram (20. april) vil spille? 
som avtalt Ledelsen i Pors har 
også vært inne oå tanken om 
regulær brøyting av Stadion, 
men foreløbig er det ikke tau 

I 

noen bestemmelse om dette.

. Fra Pors-treningen i går..«Jeisen» Gundersen demonstrerer riktig tilslag på ballen.

Fjorårets finalist i Norges- - 
mesterskapet Sandefjords 
Ballklubb mønstrer sitt ster
keste lag til kampen mot Pors 
på skoleidrettsplassen søndag 
middag. Thorbjørn Svenssen 
& co. er svært oppsatt på å 
komme i gang da klubben 
skal ha sin første seriekamp 
allerede 27. april mot Stein
kjer. Pors på sin side melder 
om ekstra stor oppslutning 
ved treningen i år og UK får 
det ikke lett når de forskjel
lige lagene skal tas ut. Til 
debutkampen i år har en ho-j 
vedsakelig holdt seg til fjor- 

; årets mannskap og «nykom- 
lingene» brødrene Leif og 

: Dagfinn Jensen. Aage Lund 
er f. t. ute i militærtjeneste 
og han kommer først med 
nere. UK har tatt dette laget 
fra mål og høyre: Arne Hal
vorsen, Leif Jensen, Arne 
Stenqvist, Arnold Johannes-, 
sen, Dagfinn Jensen, Asbjørn' 
Korsåsen, Rolf Nilsen, Odd 
bjørn Oddaker (som nå ( 
ferdig med militærtjenesten: 
Rolf Gunnerød, Odd Leger< 
nes og Karl Skifjeld.

B-laget: Bjørn Reinholt, 
Vidar Kristiansen, Trygve 
Kristiansen, Per Toll ef sen, 
Leo Weber, Svein Barth 
(Ivar Olsen — disse to skal' 
spille en omgang hver), i 
Svend Hansen, Svein Jacob-' 
sen, Birger Johnsen (tidligere' 
Sundjordet), Arild Johannes
sen og Roald Reiersen
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Scindefjord-Pors 3-2 etter 90 min.
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seir. Her er han på 
kampens
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fullt utslag i år?
A—tap for Sandefjord 3—2 
B-laget ordnet 6-2 
Ryker Torbjørn Svenssens skade
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spillemateriellet klubben nå rår 
over, må det helt sikkert gi gode 
resultater i år. Pors leverte en 
god kamp i går. om de ikke helt 
klarte å folge Sandefjord i spil
let, så var det ikke langt etter. 
Pors forsokte flere nye spillere, 
bl. a. Leif Jensen som back og 
Oddbjørn Oddaker på indre høyre 
og begge to leverte cn god kamp, 
ja Leif Jensen var vel den største 
overraskelsen og var nok Pors 
beste i går. Arne Halvorsen var 
god i mål med flere gode rednin- 
ger, og også de øvrige på laget 
leverte en god innsats, og når 
Pors får flere treningskamper 
bak seg, vil nok laget bite godt 
i fra seg.
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I den etterfølgende kamp mel
lom klubbenes B-lag over 2 x 35 
min. var Pors sterkest og vant 
6—2. Et par av målene var noe 
lettkjøpte så resultatet ble mer 
flatterende enn det burde etter — 
spill og sjangser.
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en periode med mange farlige 
sjangser. Sandefjordmålman- 
nen vårtet imidlertid opp med 
flere redninger av klasse. Etter 
20 min. fikk Sandefjord straffe
spark, og Yngve Karlsen levnet 
ikke Arne Halvorsen en sjangse.

2 min. senere var Oddaker 
imidlertid frampå med nr. 2, 
men nå begynte det etterhvert 
å vise seg at særlig Forslaget 
begynte £ bli slitent.

Etter 35 min. ordnet Tr. Tan
gen seiersmålet for Sandefjord, 
og resten av kampen var inter- 
esseløs.

Noen kritikk av spillerne vil 
vi ikke gi, men flere av Porsgut- 
tene bør allerede nå fra våren 
av lære å levere ballen hurtige
re fra seg. En del av solopresta- 
sjonene gjør mer ondt enn godt 
for laget.

Sandefjordlaget lot ballen 
gjøre mer av arbeidet og kunne 
spare mer på kreftene på den 
tunge banen.

Birger Jansen, Tollnes. blåste 
en bra premiere.

f ' >’ v?.'

*

I B.kampcn som ble spilt etter
på vant Pors med hele 6—2, et 
resultat som var i største laget. 
Her forsøkte Pors mange ung
gutter som alle leverte cn meget 
god kamp. Senterløperen Svend 
Hansen laget 5 mål og Svein Ja
cobsen 1.

Birger Jansen, 
begge kampene.

Vi snakket med Torbjørn 
Svenssen etter A-kampen. Han 
ga inntrykk av å være i god form 
men fortalte at han ennå ikke 
var helt i orden etter fjorårets 
langvarige lyskeskade og følte 
seg ikke helt overbevist om at 
han ville slippe trøbbel i år heller.
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Karlsen.
Igjen utlignet Pors ved 

aker, etter godt foraibeid 
Stubben Gunnerud i senter. Like 
før slutt fikk Sandefjord sitt 3. 
mål ved indre høyre Trygve Tan
gen etter sommel i Pors-forsvarct.

Ser man hele kampen under ett 
vant Sandefjord fortjent, og flere 
av Sandefjords spillere leverte en 

, meget god kamp, '"ined venstre 
utlikne ved indre ’ half Kjell Østby og indre ven- 

: som de beste. 
Sandefjord igjen en de] av spillet, Elnan i mål hadde flere gode red- 
og midtveis i omgangen 
gjestene sitt annet mål 
straffespark, satt inn av Yngve
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i har ført sinc gutter 
til et friskt bad etter
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Landslagskapteinen Thorbjørn Svenssen 
frem til en ny
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Tolncs dømte

Idrettsplassen ved Vestsiden skole var forbausende godt pre
parert til fotballsesongens åpning i går. Dekket var godt gruset 
og så relativt tørt ut, men tungt måtte det være å spille på, og 
særlig når kampen skulle gå full tid. Høye snekanter kran
set banen, og publikum følte seg hensatt til bandykamp hva til- 
skuerplassene angikk.

Det ble ikke noen dårlig se
songåpning for de to lag, og 
kondisjonstrening måtte det bli 
til gangs. Tempoet var det i før
ste omgang ikke noe å si på, og 
mange målsjangser og friske du
eller ga folk valuta for pengene.

Det var mest kjente ansikter 
å se på begge lag, og det var 
hyggelig å se Dagfinn Jensen i 
Porstrøyen igjen.

Pors hadde nok de farligste 
sjangsene i første omgang, men 
det klikket oftest i det avgjør
ende øyeblikk, og Sandefjords 
keeper Per Elnan avverget også 
et par farlige tilløp. Kampen ble 
uten mål til det gjensto et par 
minutter i første omgang. Arne 
Halvorsen i Porsburet hadde 
ved et par høve vist pålitelig 
form, men måtte kapitulere et> 
ter stygg åpning i forsvaret.

Annen omgang var bare 5 
min. gammel da Oddaker scoret 
pent for Pors, og laget hadde så

ninger, og spesielt redningen av 
på Odd Legcrnes’ flotte skudd like 

etter pause.
For Pors vedkommende, må vi 

| oppmuntrende, og med det gode
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opp igjen?
På cn meget god og tørr bane spilte Sandefjord og Pors 

treningskamper på Vestsiden i går. Til å være så tidlig må man 
si at begge lag overrasket stort. La være at begge lag ennå har 
langt igjen til at formen er på topp, og det gjelder nok først og 
fremst Sandefjord, som jo har ett langt hardere program foran 
seg enn Pors. Sandefjord var j o best i går, og leverte det beste 
.spillet, men på den annen side hadde Pors langt flere farlige 
sjanser. Loperrekken klarte dog ikke å utnytte sjansene til mål. 
I forsto omgang var spillet jevnt, men Sandefjord ledet 1—0 etter 
scoring av ytre venstre Reidar Pedersen.

Sandefjord spille med fullt lag, 
untatt A. Havnaas. Han spilte 
forøvrig B-kampen etterpå, uten 
at han imponerte noe særlig. 
Sandefjord regner forøvrig med å 
stille med det samme laget som 
i går i de første kampene. Men 
tilbake til kampen i går. I annen 
omgangs begynnelse spilte Pors 
meget godt, og da gikk spillet 
fint fra mann til mann. Herunder 
lykkedes Pors å i 
høyre Oddbj. Oddaker. Så overtok stre Hans Sperre

midtveis 
sitt
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Larvik Turni

er

Til Pors

ler,

Pors mot Larvik Turn

r
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Pors mot Larvik 
Turn i kveld

—   — • • I 

pors setter i gang med 
fotballen til helgen

J

\ Pors-seire på 
Sundjordet

Pors juniorer og smågutter 
spilte onsdag kveld mot Sundjor
det og aet ble seire i begge kam
pene. Juniorkampen vant Vest- 
side-guttene hele 5—0 med føl
gende «goal-gettere>: Sige Ski- 
fjeld (3), Ragnvald Johansen og 
Leif Chr. Christensen. I smågut- 

Itekampene ble det 1—0 og her 
scoret Svein Thore Edvardsen.

Legernes, 
Per Ljos 
csenterfun- 
spissen.

brødrene 
Thoresen, 
det nyedet lar seg ikke gjøre, |nejs Og regner vi å

kunne nytte ham i endel kam 
per, sier Malmgren.

og de
se de

aksjon 
er den 
yngste

er

juniors 
å nytte

Pors og Gjerpen først 
Mf i serie-storten 

i morgen
De ovrige kamper utsatt 

til 11. mai

Det blir likevel serieåpning i 
Grenlands 3. divisjon i helgen, 
idet kampen Pors—Gjerpen 
spilles i Porsgrunn i morgen. 
Den skulle etter terminlisten 
vært spilt mandag, men er alt
så framskutt en dag ettersom 
alle de øvrige berammede kam
pene er utsatt — foreløpig til 
11., mai.

Kampene i 4. divisjon tirsdag 
går etter programmet, unntatt 
for kampen Fossum—Skotfoss, 
som er utsatt. Også i 1. reserve- 
lagsserie er det berammet ut
settelser.

ny tre- 
; moter 

gjest på tre-

To kamper mot Sandefjord Ballklubb 
i aktivitet. Karl Skifjeld 
fremdeles med og er ivrig 
etter å ta fatt. Dessuten har 
vi fått brødrene Dagfinn Jen
sen, tilbake fra Odd, og Leif 
Jensen fra Herre. Vår loven
de ytreløper Aage Lund er i 
militærtjeneste i Kristian
sand, men det er sannsynlig 

blir overflyttet til

TO Pors
Rjukans lovende spiller, Ove 

Maling Jensen, er innmeldt i 
Pors fotballgruppe. .Jensen er 
fra Danmark og er bare 26 år.

en treningskamp mot Pors i 
løpet av neste uke

Pors har hatt usedvanlig 
godt frammøte til treningen, 
som har funnet sted under 

;«Jeisen» Gundersens ledelse. 
Det har vært opptil 30 mann

med sitt 
sterkeste lag mot Pors idag’ 

1,1"11 l aktørene 
/ < • * • *

førstkommende fredag 
Det er mulighet for at klubben, 
kommer til å få i stand en 
kamp først i neste uke også, 
men motstanderen er ennå ik
ke helt bestemt.

og 
disse.

og 
mildvæ- 
på snø 

arenaen.

Fram mot Storm 
og Pors

Fram, Larvik, har tatt fatt på 
utetreningen på grusbanen et
ter at en bulldozer har fjernet ( 
snøen av banen. Larviksklub- 
ben skal ha en rekke kamper 
før serien tar til 4. mai, idet 
den skal møte Storm, Pors og 
Sandefjord. Dessuten skal Fram 
være med på grasbaneåpninger 
mot Eik i Tønsberg og mot 
Larvik Turnz på Lovisenlund. 
Torstrand-klubben 'har mistet 
Knut Ludahl i år, og dertil er 
Per Lysebo skadet. Til gjen
gjeld trekker Bjarne Kristian
sen i trøya på ny, og så har 
klubben endel sterke 
som man regner med 
i større kamper i år.

v'l for 
lr« Le- 

sain- 
eldste 
av

1 stand 
at 

sterkt 
vollene utenom

niannjavnt fram 
første gang få 
gernes-brødrene i 
tidig. Odd 
Bjørn den 
Grusbanen 
arrangørene melder 
ret har tæret

på Vestsiden i morgen
Storm debuterer i ny Gvarv-tur- 

nering søndag
En rekke kamper denne uke

Larvik Turn har sagt ja takk i banen 
til en innbydelse om å spille | 
mot Pors på Skoleidrettsplassen 
i morgen og Larvikslaget kom
mer til å stille sitt sterkeste 
mannskap. Hjemmelaget kom
mer til å endre laget i angre
pet, mens forsvaret beholdes 
fra Sandefjordkampen. Laget 
blir først klart i kveld. Det 
skal bli morsomt å se hva Pors 
guttene kan gjøre mot Tumla 
get, som i ’ år er sterkere enn. 
Tør. Pors stiller også et mixed 
Ilag mot Skidar på Vestsiden 
I torsdag.

I kveld skal Pors ha en 
ningskamp, og denne gang 
de Larvik Turn som ‘ ‘ ’ 
ningsbanon på Vestsida.

Pors har tatt ut dette laget: 
Arne Halvorsen — Leif Jensen, 
Arne Stenkvist — Asbjørn Kors- 
åsen, Dagfinn Jensen, Arnold Jo
hansen ■— Odd Legernes, O. Odd- 
aker, Rolf Nilsen og Svein Han
sen en omgang hver, Rolf Gun-

Dansken Ove M. Jensen, 
som spilte for Rjukan IL i for
rige sesong har nå meldt seg 
Inn i Pors Fotballgruppe.

Pors juniorlag kommer til å 
måtte unnvære sin gode spil- 

. . „ . ’ , „Gull-gutten“, Rolf Aske-
Herkules vil også gjerne ha| j d a 1 e n i vårsesongen. Han skal 

legges inn på sykehus for å 
gjennomgå en operasjon i kne
et, men porseme håper å få 
han frisk igjen så snart som 
mulig.

Pors—Skiens-Grane 
spiller søndag.

Grenland Fotballkrets har be
rammet kampen Pors—Skiens- 
Grane til Pors’ stadion først
kommende søndag 11. mai. Ski
ens-Grane skulle ha møtt Kra
gerø i en utsatt seriekamp den
ne dato, men da Kragerø har 
kvalifiseringskamp, har denne 
siste kamp blitt omberammet til > 
22. ds.

Både Pors og Sandefjords 
Ballklubb er svært oppsatt 
på å komme i gang med tre
ningskamper. — Thorbjørn 
Svenssen & Co. skal etter 
planen åpne seriesesongen al
lerede 27. april med en utsatt 
kamp mot Steinkjer.

Opprinnelig var det avtale 
at Pors og Sandefjord skulle at~han 
men6.- .Pors'Sr“e.t. Tønsberg T løpet "av ' n må-

opplyser formannen Otto 
Malmgren, da det ennå 
er omlag 40 cm snø på Toll- 
nes. Vi har istedet foreslått 
at Pors og Sandefjord spiller 
to kamper med A- og B-lag 
på skole-idrettsplassen på 
Vestsiden. — Holder været 
framover blir denne banen 
klar til helgen. Neste helg 
har Pors avtalt kamp mot 
Fram i Porsgrunn, og det er 
sannsynlig at også denne 
kampen blir holdt på Vest- 
side-grusen (100 x 60 m). —

Storm debuterer på Gvarv 
søndag der hjemmelaget lager 
en ny firkantturnering med 
iSkarphedin, Tollnes som øvrige 
(«ktøxcrr. 'K.teiv gattene har også 
avtalt med Borg og denne kam
pen finner sted på den gamle 
Borg-banen neste torsdag.

"Urædd har foruten Larvik \ \ 
Turn søndag, avtale med Skiens' 
-Grane om en kamp pk Sund-

'^ressant mave. n Gt
•* rivaler i d ct og.

1 serieinnspurten.

Tre Legernes-brødrt 
i kveld

1

Ved kveldens kamp pa Vest
siden mønstrer Larvik Turn 
sitt f. t. sterkeste lag med Boye 
Karlsen, 
Gunnar 
tveit og 
nets Gulbrandsen i

Pors har beholdt samme opp 
stilling i forsvaret som mot 
Sandefjord, mens løperrekken 
blir fra ytre høyre: Odd Le
gernes, Oddbjørn Oddaker, Rolf 
Nilsen (og Svend Hansen er 
omgang hver), Rolf Gunnerød 
og Karl Skifjeld. UK håper at 
rekken vil vise mer slagkraft 
med disse endringene.

Publikum vil sikkert møte 
L • •

i

I
I
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Vestsiden Idrettsplass. Som1 
motstander har en : 
laget utafor Bruene — Her
kules. Begge klubber stiller 
med sterke mannskaper i 
dag. Pors må unnvære Aa
ge Lund som f. t. er i mi
litærtjeneste. Han er i disse 
dager forflyttet fra Kristi- 

jansand til Horten og Pors- 
erne håper derfor å få nyt
te ham i de fleste av vå
rens kamper.

På Frednes-banen møtes 
Pors’ sterkeste konkurrent 
i serien — Grane — til en 
dyst med lederlaget i 4. di
visjon — Skidar i kveld.

v.-
1

L

■<w 

si 
«■i
teft

':te •
, te

/' ; W??
• « .

tete te%*

jte *te

før pause at det lyktes for yt
re venstre Reidar Pedersen å 
score det første målet etter at 
Pors-forsvaret hadde vært litt

. for passivt (Forts, på 7. sH'\
(Forts, fra 1. side)

1 pausen ble man enig om å I Qreniand. Han kom forholdsvis 

pent fra jobben sin.
Corner.
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publikumsoppslutning
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Pors mot Herkules 
i kveld

Pors kjører i vei med en 
ny treningskamp i kveld på

MOO. MVUl p. |- , I ||

sikretseg 00(5 - fom I lOtVlk

lørdag
Den planlagte treningskam 

pen mellom Pors og Fram som 
skulle vært spilt på Vestsiden 
søndag er — på grunn av ski
rennet i Rugtvedt — framskutt . 
til lørdag. Og kampen spilles I 
i Larvik
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Pors b — Sandefjord b 6-2
I den etterfølgende kampen 

mellom klubbenes b-lag vant 
Pors 6—2. Sandefjords mål
mann. var usikker. Forsvaret 
forøvrig var heller ikke sterkt.
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. linnskrenke litt på

Banen var 
od og i tiden fram- 

sikkert bli flittig 
har et bastant
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Sandefjords-keeperens rekkevidde, 
dermed var stillingen 1—1 i begynnelsen av 2. omgang.
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Oddbjørn Oddaker har skutt ballen utenom 
og

Årets fprste fotballkamp 
i Porsgrunn ble holdt på 
Vestsidens idrettsplass f 
går mellom Sandefjords 
BK, og Pors. Det ble en 
knepen gevinst for gjeste
ne etter en interessant fo
restilling. Det er ikke til 
å unngå at enkelte hang 
noe igjen, men det er in
gen grunn til å ta det 
særlig tungt. Sandefjord 
saknet 4.0-åringen Arvid 
Havnas, som ikke vil gi 
seg ennå, mens Pors-rek- 
ken 
ved Åge Lund på vingen 
)g en noe endret oppstil-; 
ting.
Pors åpnet og klubben hadde 

tidlig i kampen flere store 
sjanser, etterhvert fikk Sande- 

i fjord noe bedre tak på sam
spillet, men det var først like

‘i:?'/

. < •

r I

/4-.

&............... ........................

— Disse har jeg tro på i år, sier lagkaptein Thorbjørn 
samlet foran seg ‘ ’

\ I ' 
kutte 
i siste 
erne de som kom bes i 
cg lenge 
Oddbjørn 
Noe
Sperre dyttet i 
feltet. ovranesparket satte 
venstre-backen Yngve Karlsen. 
kontant i nettet, men da en 

i Sandefjords-spiller gikk for tid
lig inn måtte det tas om igjen. 
Karlsen gjorde på ny kort pro
sess og han levnet ikke Arne 
Halvorsen noen sjanse til å av
verge skuddet. Porserne ga seg 
ikke. Oddaker presset seg fram 
og scoret for 2. gang. Sande
fjords energiske Reidar Peder- 

på venstre-vingen snappet 
jaoe seinere opp ballen etter at 
Iden etter manges mening var 
\ Passert dødlinjen og la over til

Tangen, som scoret eie-
— <4*^ etter kom en ny Sandefjord-scoring, men den 

ble annulert for offside.
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97 x 57 meter, 
bausende g 
over vil den 

Sandefjord 
benyttet.
lag, men forsvaret var ikke

I 
usårbart i går. Det skyldes mu-1 
ligens 
var noe

I den og at Yngve Karlsen 
blir styrket seinere p vei dristig

-li Målmannen Elnan
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tekvtel

MH
i Svenssen (nr. 2 fra høyre) og har 

k\9 > —--------- —m •Sandefjords tre yngste, fra venstre Hans Sperre (21), Gunnar Guthu
(23) og Trygve Tangen (24)

tetfl 
j^te teo

V3S

1 - H

' 1-K. .
at Thorbjørn Svensen 
handicapet av benska-

var
ved enkelte høve.

tok det som 
kunne tas. Venstre-halfen Kjell 
Østby var sterk. I angrepet var 
venstresiden Sperre—Reidar 
Pedersen do sterkeste.

Hos Pors kom forsvaret pent 
fra jobben sin. Arne Halvorsen 
reddet pent ved flere høve.

1 Backtrioen brødrene Leif og 
Dagfinn Jensen og Stenqvist 
klarte seg bra, mens det haltet 
noe i angrepet.

, Birger Jahnsen, Tollnes, var 
i sesongens første «pipeblåser* i

— •

av tiden med 10 minutter 
omgang. På ny var Pors-' 

’ t . . ----  i gang,
varte det ikke før 

Oddaker utliknet, 
seinere ble indre venstre 

i ryggen inne i 
Straffesparket

tete- ;;te •• ’1 rite
fl I



F ra mi strålende annen omgang
Snudde 0-2 til 4-2 seier

Hjemmelaget vant 2-1 j
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Det ble en meget god
Karlsen og ■_ 
winglialier i brødrene Legernes, som begge 
hadde ikke st orre overtak i spillet enn tZ 
vik Turn fikk sitt forste mål midt i omgangen 
over hodet på Pors-keeperen og L __ 
Så hadde Pors et par farlige sjanser, og 
fikk straffespark, som 1 
i treverket, og '
Hadde Turn vært det beste la

get for pause, så tok Pors sitt 
igjen i annen omgang. Da spilte 
Pors meget godt, og Turns for
svar fikk en stri tørn i hele an
nen omgang. Hadde Turns halfer 
dominert mitdtbanespilet før pau
se, ble det nå Pors’ to halfer, Ar
nold Johannesen og Asbj. Kors- 
aaseæsom dominerte annen om
gang, og anført av sine kamera
ter gik< de straks til angrep på 
Turns nål. Senterløperen Rolf

I < $ f. 
■ > i t

Pors knekket Larvik Turn

arwk
te

Ætte te\ teste 
tel te

i & tept
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ingene
nåte.

Erling Mathisen åpnet
ringene for gjestene.

måtte
var

ifeiSI

lene lian måtte hente fram av 
nettmaskene. Centeren Åge 
Gulbrandsen som det gikk sto
re ord om etter åpningskam
pen mot Eik søndag var en stor 
skuffelse.

På hjemmelaget utnevner 
vi uten videre Arnold Johan
nesen til lagets og banens 
beste spiller. Denne karen 
har et blikk og en glød som 
det ikke er mange forunt. 
Dernest kommer klippen Dag
finn Jensen som betyr svært 
mye for roen i forsvaret. Ar- 
ne Halvorsen arbeider godt 
mellom stengene. Bare han 
nå ville nitrene på utspille
ne. Av løperne var atter Karl 
Skifjeld den arbeidssomme 
tilrettelegger. Hans plass er 
nok indreløper. Ellers over
rasket Rolf Nilsen gledelig 
den omgangen han spilte.

. Larvik Turn stilte opp

Gunnar Thoresen, ellers fullt lag. Første omgang
i dominerte midtbanespillet for pause

at Pors hadde mange og . .
i ved ytre høyre Erling Mathisen, som 

i mål. Like etter øket indre høyre Jan Hansen til 
__  under ett av disse handset en av Turns

Z_, _ i Karl Skifjeld scoret pent på. Like etter hadde Sverre 
Odd Legernes scoret på returen — og med ~ ~ -

Nilsen laget to fine mål, og der
til hadde Pors ennå et par opp
lagte målsjanser, men begge 
skuddene traff stangen og keepe
ren fikk karret til seg ballen. — 
Pors beholdt overtaket hele om
gangen ut. Larvik Turn hadde ik
ke meget å stille opp med i den
ne omgangen, men Per Ljostveit 
hadde en kjempesjanse til mål, 
men han vippet ballen over.

Kampen gikk over 2 ganger 40 
minutter, og ble sikkert en god

400 
som gikk 2 
ter. Knut 
Fram, 
unødig flittig for tø 
til treningskamp j

Lå gå at Larvik Turn møtte uten Boye Karlsen og Gun
nar Thoresen på Vestsida i går. Lagets slagkraft syntes 
dermed redusert temmelig kraftig. Men det forhindrer ikke 
at vi uten videre stempler Pors’ 2. omgang som den mest 
løfterike for Porsgrunsfotballen på år og dag. Larviksgutte- 

. ne hadde ytterst besvær med å komme over midten. Deres 
angrep var bare sporadiske og ikke særlig farlige. Derimot 
hadde Thor Kristiansen 45 strie minutter, mens Porsløper- 
ne kanonerte Larvikburet.
Men la oss heller ta kampen 

lik den artet seg kronologisk. 
U den først kunne ta til en 
lalv time for sent, får den 
lårlige Larviksveien 
neste av skylden 
ipnet best og var 
iverett det toneangivende la- 
jet før pause. Laget imponer- 
e likevel langtfra i spill og 
iet var tydelig at reservene 
or de to uteblitte stjernespil 
erne ikke holdt mål. Det var 
>gså nye ansikter på flere an- 
Ire plasser. Ingen av nykom- 

overbeviste på noen

i L
Kjell Bergst: 
gjorde vinghalfi 
J ohansen r 
mest bemerket, 
nerød var best 

400 menneske 
ganger 40 
Ridder 

måtte bruke

sco-
En løs 

lobb måtte Arne Halvorsen 
som var rykket ut, bare se 
langt etter. Etter nok 15 mi
nutters spill scoret Turns nye 
centerløper Åge Gulbrandsen 
etter forarbeide av Per Ljos
tveit. 5 minutter senere var 
det Pors’ tur. Turns senter
half handser regelrett innenfoi 
straffefeltet. Karl Skifjeld sat
te ballen sikkert bak Thor 
Kristiansen. Et par minutter 
senere dundrer Pors-centeren 
Svend Hansen en kanon i tverr- 
liggeren. Ballen spretter langt 
ut på banen igjen, hvor Odd 
Legernes står klar og utlikner 
med et godt skudd tett oppun
der vinkelen.

2. omgang blir hjemmelagets. 
Etter at Per Ljostveit uforstå
elig misset en kjempesjanse 
to meter foran mål overtar 
Porserne helt og holdent. Rolf 
Nilsen er nå rykket inn på 
center plassen hos Pors. Ved å 
utnytte sin hurtighet lager han 
det straks broket i Turnforsva- 
ret. Etter et kvarters spill be
sørger han ledermålet. Straks. 
etter er han- frampå igjen med 
et hardt skudd i stangen som 
Thor Kristiansen med nød og 
neppe får samlet opp. Etter 
en halv time lyktes det påny 
—- en del klabb og bagg og så | 
havner ballen hos Rolf Nilsen 
som smeller til — J mål. Og 
denne ledelsen gjorde Turn al
dri noe alvorlig forsøk på å 
innhente.

Turn skuffet. Savnet av Boye 
og Gunnar T. var så altfor 
merkbart. Ungguttene klarte 
på ingen måte å erstatte sine 
berømte klubbkamerater. Old- 
timerne Per Ljostveit og sær
lig Marcus Borgersen fikk ab
solutt ingenting til. Landslags- 
halfen Arne Legernes spilte ut
merket mens Turn var på of
fensiven i i. omgang. Etter 
pause klarte han lite. Det sam
me gjelder til en viss grad 
broder Bjørn. Thor Kristian
sen gjorde et solid inntrykk 

de relativt mange bal-

får
ta . det 

for. T urn 
nok sett En av Legernes-brødrene, 

Odd, som sørget for et 
Pors-mål mot Larvik Turn.

• Av de tre scoringene på 
■Frams treningsbane lørdag 
var to selvmål. Arne Hal- 

—f
^vorsen åpnet ved å slå en 
leorner i eget nett. Straks 

beinet Frams venstre 
half Kjell Iversen inn 
ball bak sin kollega i buret. 
Slik at første omgang endte 
1—1.

Selvmålene gir forøvrig 
et godt inntrykk av de van- 
skelige spilleforholdene. Ba
nen var bløt og ingen av 
Jagene fikk til noe spill. Til- 

ikke feldighetene fikk råde Fram 
laget sitt andre mål midt i 
2. omgang. Det var Alf Jo
hansen som var siste mann 
på ballen etter John Hell- 
bergs fine forarbeide.

Fram hadde sine 
folk ‘ i senterhalf 
Kristiansen og høyre back

Larvik Turn ble slått 4-2 
treningskamp pi Vestsiden i går. Larvik stilte opp ufen 

ble Turns beste, anført av to gode 
Bien Larvik Turn 

flere farlige sjanser på mål. Lar- 
skjøt ballen 

2—0 for Turn.
backer, og Pors 

i Hansen et godt skudd 
gikk første omgang ut.

trening for begge lag. Pors vant 
helt fortjent 4—2.

Pors hadde samme forsvaret 
som mot Sandefjord, men hadde 
forandret på loperrekken. Her var 
Odd Legernes ytre høyre og Rolf 
Nilsen og Sverre Hansen spilte 
en omgang hver i senter. Løper- 
rekkens spill var mye bedre i går 
enn sist mot Sandefjord, og mere 
effektiv. Oddbj. Oddaker ble ska
det før pause og måtte forlate 
banen. Pors forsvar leverte alle 
en meget god kamp, og når der
til loperrekken som nevnt spilte 
godt, vil det ikke bli så lett for 
UK, da det er flere spillere som 
nå banker på.På Larvik Turns lag spilte Tor 
Kristiansen meget godt i mål, og 
hadde mange gode redninger. Vi
dere spilte Johannesen godt som 
venstre back, brødrene Legernes 
som halfer var de beste hos Lar- i 
vik Turn, og Arne var vel banens 
beste spiller. Turns løperrekke 
begynte godt, men slappet senere 
av, og her var indre høyre Jan 
Hansen bestemann fulgt av Per 
Ljostveit på indre venstre.

I Rolf Hansen, Grane, dømte. Ard.

Men både han og Rolf Gun- 
nerød er for glad J ballen. I 
«Stubben» har heller i.___
l.vgt på hylla den slemme 
uvanen med å stoppe opp
spillet. Men alt i alt, med 
Age Lund på plass på ven
strevingen lover Porsrekken 
noe ekstra i år. Gratulerer 
med gutta «Jeisen». 
Rolf Hansen, Grane, 

som vanlig godt.
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første scoring fikk en et skole- (2) og Gunnerød (2). •
eksempel på, hvordan en ball De fleste av målene kom gode i 
skal tas ned under full kontroll skudd og etter pent spill og for- 
etter at Ronald Reiersen hadde serlnger, men det er mulig at<
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selv var l ’-*

tan og soleI
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Herikasies
Pors lage? fin 2. omgang og vant heie 9—1

Herkules falt heit
lasset i Porskampen

potballbrødrene Legernesjwiålfest på Vestsiden
Pors — Herkules 9—1

Å y

Mg

hjemmelaget hele føringen av | 
kampen, og Herkules-forsvaret 
hadde en stri tørn. Med jevne 
mellomrom måtte Leif Arsrud 
i goalen hendte sju baller u* 
av buret. Rolf Nilsen scm cen 
terforward, sørgei for 3 av må 
lene, mens Rolf Gunnerød (in 
dre venstre) og Svend Hansen 
(ytre høyre) laget to mål hver

Vi må ha lov ti’ å stille visse 
forventninger til årets Pors 
lag Det ser ut til at kondisjo
nen er prima og at samspillet 
ofte går svært lett. Med den 
gunstige utgangsposisjon Vest 
side-guttene har på serietabel- 
len, burde treningskampenes 
suksess kunne forfølges. Ski 
enslagel ga det inntrykk at det 
først og fremst skorter på 
kamptrening. Også kondisjons- 
svikten kom ganske kraftig til 
syne i annen omgang.

1 Kampens siste del ble spilt i 
og goo dommer var 

Wedel Havenstrøm, Tollnes.
sen.

Asm

a
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Famiben Legernes i Mol
de er sterkt fotballminded. 

med faren som 
aktiv spiller, og så 

fulgte 4 sønner i farens fot- 
“ i eldste av guttene 

i Odd har de fire 
sesongene

Tidligere X •

spor. Den 
30-å ringen 
siste 
Pors

1
it

levert en hard pasning til Ski- 
fjeld foran mål. ’e

Pors hadde forøvrig en rekke e 
gode tilbud etter fikst og pent 
spill av venstresiden, og ballen 
smalt flere ganger i Herkules- 
ben eller 1 tverrliggeren. — Her
kules hadde også en del sjang- 
ser i denne omgang, idet løper
ne ofte fikk for fritt spillerom 
mellom midtlinjen og motpar
tens 16 m., og Porsforsvaret gav 
ikke noe patent inntrykk.

2. omgang hvor Gunnerød er
stattet Reiersen hos Pors (Rei
ersen spilte forøvrig meget godt) 
ble fullstendig dominert av Pors 
som gang på gang spilte seg inn. 
i fine posisjoner for skudd, og P 
økte jevnt og sikkert til 9 vedl F 
Rolf Nilsen (3), Svend Hansen V

I, ■

Resyme: Pors 
meste u., Li:*.
i øsende regn og på 
lig bane.del tilløp til bra spill og 
fortjent et litt penere r 
Dommer: . 
god. ♦

spilt for 
var ian med 

på Molde-laget og mens han 
var ute i militærtjeneste re
presenterte han Blink, 
Stjørdal. Den mest kjente 
av brødrene er A r n e som 
har spilt 22 landskamper, og 
dét er vel store muligheter 
for at han sikrer seg Fot
ballforbundets gullklokke i 
år for 25 A-landskamper. — 
Arne som er 27 år. har spilt 
i hjembyen, for Freidig i 
Trondheim i studietiden, så 
car han en kortere tid med 
Molde-laget igjen inntil han 
i fjor høst gikk inn i Larvik 
Turn.

Den tredje av brødrene, 
Bjørn er 25 år. Han har 
spilt i Molde, Freidig (i stu
dietiden) og fra i fjor høst 
for Larvik Turn. Bjørn har 
j likhet med sin eldre bror 
ritt virke i Porsgrunn. Det 
er sannsynlig at han fra hø
sten av blir å finne på 
Urædd laget, og dermed re
presenterer brødre-trioen li-1 
ke mange klubber.

Den yngste av guttene 
Tore var en lovende gutte- 
spiller i Molde FK, men for 
3 år siden tok han fatt som 
sjømann og seinere er det 
vel ikke blitt noe mer fot
ball for hans vedkommende.

W
iM-

* keeper var handicapped av lys- I 
forholdene, da flomlyset måtte ’ 
settes på. - j

Herkules fikk intet til etter J 
pause, men de gav ikke opp og | 
kjempet om ballene til siste | 
slutt. Straume og Gregoriussen [ 
best. I

Porspatriotene var fulle av op- J 
timisme etter kampen, noe • * z 
vel kan ha grunn til, da lage., 
hurtige og teknisk gode løp/ | 
rekke leverte et ypperlig spil'6,- ?
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Syv scoringer etter pause
Treningskampene fortsatte på 

Vestsiden 1 går kveld med en 
kamp over full tid mellom Her
kules og Pors.

Herkules møtte med et mann
skap som var en blanding av 
gammelt og nytt, idet en prøvet 
noen unge på laget, mens Pors 
stort sett stilte med samme 
mannskap som tidligere lår.

mén Kampen ble stort sett doml-
JcjL nert av Pors, og særlig da av la- 

;gets lett bevegelige, raske og tek 
nisk gode løperrekke, som forøv
rig ble godt understøttet av side- 
halfene, med Arnold Johannes
sen i sin beste form.

1. omgang endte med Pors le
delse 2—1 etter scoringer av Skl- 
fjeld og Korsåsen, og ved Alf 
Hansen, for Herkules. Ved den

tien ■i
*

... fø :•
• • / - f f t

I Pors styrket det gode inn
trykket vi har hatt etter la
gets tidligere treningskam
per i vår. I går måtte Her
kules reise hjem til Gimsøy 
med 9-1 «i sekken» etter at 
stillingen ved pause var 2-1. 
Hjemmelaget stilte med van
lig mannskap i siste del av 
kampen, mens Roald Reier
sen «vikarierte» for Rolf 
Gunnerød i første omgang 
Herkules hadde neppe sitt 
sterkeste lag i går, og vi hå
per at Gimsøy-guttene vil få 
større slagkraft før seriekam
pene tar til.
Karl Skifjeld åpnet scoringe 

ne for Pors allerede etter l 
minutts spill og iaget hadde og
så gode sjanser til å øke, men 
det ble isteden Herkules som 
fikk mål ved indre venstre Alf 
Hansen etter en halv time. 5 
minutter før omgangens slutt 

. scoret Asbj Korsaasen på et I flomlys, 
; langskudd fra 25 meter.

"l I annen omgang overtok |

I 2. omgang ble det mer flyt 
over Porsrekka, og rnålappetitten 
var også betydelig storre. Det 
ene angrepet avløste det andre, 
og ballene havnet med jevne mel
lomrom bak målmannen i Herku- 
lesburet. Rolf Nilsen var mann 
for 3 av målene i 2. omgang, 
Rolf Gunnerød 2 og Sven Han
sen 2.

I en treningskamp skal en væ
re forsiktig med å vurdere for 
mye, men en kommer likevel ik
ke forbi at Rolf Gunnerød og 
Karl- Skifjeld hadde den rette tef
ten.. Den første var forøvrig ba
re med i 2. omgang. Rolf Reiersen 
spilte på hans plass i 1. omgang,

Juniorserien:
Sundjordef — Pors 0—6
Halvtid 0-2.
Scorere: Helge Skifjell 4, og 
Roy Elseth 2.“ lå Jevnt over det 

av kampen, som ble spilt 
___ ____3 en vanske- 
Sundjordet viste en 

j hadde 
j resultat. 

Arill Hefte, Urædd,

4

Herkules hang med en om
gang i treningskampen mot 
Pors på Vestsida i går kveld 
og greide å holde 1—2, men i 
2. omgang datt de av lasset, 
samtidig som Pors fikk det til 
å gli godt i loperrekka. Slutt
resultatet ble hele 9—1 til 
Pors, og det forteller litt om 
hjemmelagets overlegenhet 
den siste halvparten av kam
pen.
Pors gikk direkte opp fra av

spark og sikret seg ledelsen ved 
Karl Skifjeld. Så ble det ikke 
flere scoringer for 10 minutter 
for slutt, da Herkules reduserte 
ved Alf Hansen. Før floyta gikk 
for halvtid hadde imidlertid Pors 
skaffet seg ledelsen på nytt. Den- 

Framc , ne gangen var det Asbjørn Kors-
eningsbane bestod i åsen som scoret.

alt for stor grad av vanndam
mer og søle til å kunne få til 
noe brukbart spill i kampen 
mellom hjemmelaget og Pors 
terdag. Ende! tilløp var det nok, 
spesielt av Pors — som avgjort 
hadde mest bade av spill og 
sjanser — . men forestillingen 
fnsitet ikke til å gå i detaljer.

ter l—i vecj pause (begge selvmål) fikk Fram nær" 

mest gratis seiersmålet i 2. om
gang da en ufarlig ball plutse- 

g la seg til rette i en dam og 
ea ønskosjanse for Frams c.f. 

Johannessen.
fifei03 P°rs var det Karl ski" 
kef S°Zn ga det beste inntryk- 

han er like frisk og spil-
n. SOrn noen gang — der- 

ifinn ^rnold Johansen og Dag- 
I n Jensen som centerback.

Ja

is
i

og han spilte langtfra noen dår
lig kamp. Han vil sikkert kunne 
hevde seg maed ære på bestela
get. Ellers var hele rekken godt 
sammensveiset og ville sikkert 
betydd en konstant fare for et 
hvilket som helst lag med den 
spiriten som hersket i gårsdagens 
kamp.

Herkules var nok ikke så lite 
utafor, særlig i 2. omgang, men 
her ryddet likevel Straume godt 
opp. Ellers var det mye grått.

/■

• < •

I
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Pors styrket lederstillingen
hvor G jerpen

fikk

med

/

Gjerpen fortjent nokMen 3—0 over
I
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Gravklev, 
Odd Plassen og

Han i 
laget med 32 mål.

flere 
store 
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I Ikke ■ samme fresen over Pors 
når det var poeng det gjalt

6. :
juniorklassen
år 3

lerne får Rolf «Stubben»
nerød titelen som årets 
Han topper scoringslisten på A-

kamptreninge.så han kommer sik
kert sterke^ igjen. Kampen ble 
aldri’ god, og dertil ble den 
skjemmet av alt for mange ulov
ligheter, så dommeren, Ølv. Abra
hamsen fra Kragerø, hadde hen
dene fulle, men slapp bra fra det.

Arei.

Svak serieåpning på Vestsiden 
ble slått 3—0

Hos Skidar spilte A. Tollefsen 
godt i mål. Dagfinn Steen spilte 
meget godt som senterback og av 
de øvrige vil vi plusse for høyre 
half Erik Roligheten og indre 
venstre Odd Roy Christensen.

På Pors-laget likte vi best Leif 
Jensen i forsvaret mens inner- 
trioen Legernes, Per Boye og 
Herman Holtan var de beste i 
løperreka.

Nils A. Nilsen, Grane overså ' 
mange forseelser. •

n£i. og v dårliBe fora" £odt spill av Arne 
lyktes det

reddet ifr 60110 ~«uua* det tredle

back Kjell 
Thorbjørn 

farlig i løper- 
skjemmer sitt

ISKIDAR-P 0 R5 MIKS ED 3-1 
Odd Roy Christensen laget alle 

Skidar-niålene
Skidar vant fortjent 3-1 over 

Pors-kombinasjonen i trenings
kampen på Helges Plass i går. 
Første1 omgang ble temmelig 
jevnspilt, men Skidarguttene 
fikk absolutt bedre tak på kam
pen i 2. omgang. Forestillingen 
ble temmelig feriebetonet men 
ble sikkert god trening for laga.

Som ventet stilte Pors med en 
kombinasjon B-C-spillere. Begge 
lag spilte seg fram til gode mål
sjanser i første omgang men det 
lyktes ikke å få ballen i nettet 
"ør sekundene før halvtid da 
Odd Roy Christensen satte en 
returball i nettet for Skidar. 
Samme mann headet pent nr. 2 
i mål midt i 2. omgang, mens 
Arild Johannesen reduserte for 
Pors etter 30 minutter. Etter re
duseringen gikk Skidar-guftene 
direkte opp og igjen- ble det 
Christensen som scoret.

Kra- 
kampens gode 

assistert av T. 
U rædd og D. 
S I.F som linje- 

Omlag 450 tilskuere. 
—sen.

PORSBLADET
er kommet med et fyldig jule
nummer og leserne kan glede 
seg til mye godt og aktuelt stoff. 
Turid Waskås er nominert som 
årets Pors-pike og Arne Jørgen
sen som årets Pors-gutt. Jør
gensen har jo i år sikret seg sitt 
6. kretsmesterskap i fotball i

----- J og er også neste 
“r Jun„io0rsPiller- Av fotballspil-

Gun- 
beste.

Pors mot Gjerpen 
søndag

Seriekampen i mellom Pors og 
Gjerpen er framskutt til søn 
dag på Pors Stadion. Pors tok 
i går ut dette laget: Arne Hal
vorsen, Arne Stenquist, Odd 
bjørn Oddaker, Asbjørn Kors- 
aasen, Dagfinn Jensen, Arnolo 
Johannesen, Aage Lund, Karl 
Skifjeld, Rolf Nilsen, Roll 
Gunnerød og Odd Legernes. Re 
server: Bjørn Reinholt, Vidai 
Kristiansen, Sven Hansen og | 
Roald Reiersen.

Gjerpen stiller med dette la 
Iget: Kristen Ellingsen. Jan Høy 
er Hansen, Kjell Kristiansen 

jPer Bugodt. Einar Johansen. 
'Ivar Kristiansen, Rolf Eriksen.
Thorbj. Gravklev, Torgeir 
Lund, Odd Plassen og Kåre 
^aulsen.

Pors’ Stadion var tørr og fin, men var nok tung å spille på i går. Etter Pors’ gode kam-Pors’ Stadion var tørr og fin, men var nok tung å spille på i går. Etter Pors’ gode kam
per i det siste hadde nok de fleste ventet en lett seier over Gjerpen, men Pors fikk ikke til 
det gode spillet nå da det var poeng det gjaldt. Nå vant riktignok Pors 3—0 og seieren
var helt fortjent, og heller for liten og Pors spilte til sine tider bra på banen, men foran
mål klikket det flere ganger. Pors hadde mange gode sjanser på mål, særlig i første omgang 
og et stort overtak i spill som for det meste foregikk ved Gjerpens mål. Flere porseskudd
smalt i stengene og flere gikk like utenfor, og det gikk halve timen før det lyktes for Rolf
Nilsen å sette ballen bak Gjerpens målmann.

for. Pors overtok igjen banespil
let og 10 min. for slutt kom Pors’ 
andre mål ved Rolf Gunnerud, 
etter godt forarbeide av Rolf Nil
sen, og like før slutt laget Åge

Gjerpens gode senterløper Tor-
I anncn,Uompean^V?rtakeL 1 ge!r Lund hlc skadet for pause og | 

farligere leien Lm GierP°n I matte forlate banen, Gjerpen had- 
ganger broket’ fnran ^>Var flere <le sine beste folk i forsvaret ved 
men Gjerpen var darii ?cnterback °S høyre half, og avløperne var indre venstre Odd 

Pladsen den beste. Pors hadde si
ne beste i Arne Halvorsen i mål, 

™J'd °oahnne5en. j 
Jpere Var Jav og ay løperne var Karl Skifield1

n- x æ ra æ 
han manglet nok endel

Gjerpen fikk ikke noe til før 
pause, bortsett fra et par spredte I 
men farlige angrep, som lett kun
ne gitt resultater i går, da Pors- 
forsvaret til sine tider spilte usik
kert og åpent. Pors ledet 1—0 ved Lund nr. 3.

undL-u/?8Ultat 80m hellcr varl \ mdeikant etter overtaket.

Pors Stadion var ineget fin (il seriedebulcn i 
Grenland mellom Pors og Gjerpen i går, men 
kampen ble ikke del vi hadde håpet. Forventnin
gene til åiets Pors-lag er kanskje skrudd i været 
ett*’r de gode treningskamper. La oss slå fast at 
inntrykket bleknet atskillig etter seriepremieren 
i går. Vel kunne lagets seier med litt hell vært 
større enn 3—0. men vi skal c.gså huske at Gjer
pen var nær utligning i 2. omgang Samspillet, 
som har gått så lekende lett for Pors-laget i tre
ningskampene gikk ikke som før og det var bare 
glimtvis vi fikk se hva vi vet laget kan prestere. 
Gj°' pen som ikke har overbevist i treningskam
pene, overrasket positivt og laget vi! sikkert vite 
å bite fra seg i serien. Laget virket kondisjons- 
sterkt, og i sær syntes vi forsvaret Lom pent fra 
kampen. Torgeir Lund, lagets gode senterløper, 
ble skadet etter en halv times spill og måtte byt
tes ut

Pors åpnet kampen fint, 
og laget soilte seg fram til 
Uere goae scoringssjangser i 
kampens første del. Det så 
efte prekært ut i Gjerpens- 
forsvaret. men avslutninge
ne manglet og målene lot 
vente på seg Først etter en 
halv times spill lyktes det 
for Pors da senterløper Rolf 
Nilsen lobbet en pen ball 
bak Gjerpenskeeperen.

Gjerpensangripernc 
ikke så mye til i denne om
gangen som gikk ut 
1—0 til vertene.

I annen omgang fikk Gjer- 
penslaget atskillig bedre tak 
på kampen og lagets angrep 
var ganske farlige 

ganger. Laget hadde 
sjanser til utligning 
i omgangen, men Arne Hal
vorsen i Pors-buret ryddot 
mesterlig Porsforsvaret vir
ke tnokså usikkert ved flere 
anledninger i denne omgan
gen og først etter at Rolf 
Gunnerød etter 30 minutter 
øket ledelsen til 2—0 etter 
fint samspill kom den nød
vendige i oen over laget. — 
Åge Lund avsluttet med et 
fint mål 2 minutter før full 
tid.

Hos Pors var Arne Hal
vorsen god i mål. Av for
svarerne likte vi best Odd
bjørn Oddaker. som har ryk
ket inn si.m høyre back.

I løperrekka var Skifjeld 
og Gunnerød de beste. Age 
Lund var rask og farlig på 
venstrevingen, men han 
overdrev criblinga.

Kristian Ellingsen leverte 
en god kamp i Gjerpenhbu- 
ret og i forsvaret plusser vi 
for sentreback Einar Johan
sen og venstre 
Kristiansen. 
Graklev vai 
rekka men 
spill med enkelte unoter.

0. G. Abrahamsen, 
gerø var 
dommer, 

| Dahlgren, 
Strømsvåg, 
menn.

—sen.

* A



uten å Overbevise
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vært større

om seiren var klar,

en

bra fra.
Corner.

&

1 Johno.

Drangedal

I

  

I

1

*

odt Vestside~press 
jetter ordinært spill

i ethvert fall 
ta seiren på

• uten

9 k.
9 k.
8 k.

alltid!
Vi noterte mange 

rende scener foran .   
buret før boblen sprakk da Rolf kene og så fulgte en flott sco- 
r. f~\ 4- r\ »*» i »vr»r»l

midtveis i omgangen.1Ing av Karl SkifJeld- Rolf Nil“ 
Torgeir Lund forlot sen vant duellen om en løpe-

 - 

35—9 
23—5 
25—16 
15—13 
14—19
8— 23 

12—29
9— 17

10 k.
8 k.
9 k. 
8 k.

Skiens BK 9 k. 
Gjerpen 
Kragerø 

mannen-Bjerka var ikke til ål Herkules

  

Norgesmesterskapet:

Gupens første kvalifiserende
. runde blir hard!

Pors-laget ikke 
og Odd Legerncs 

går. Reservene Jan Dolva

i

Porssikret segvårens fø~~

virket åpent 
ga det 
krefter,

er i

Karl Skifjeld var uten tvil' 
„ w  . den friskeste på Pors-laget, selv

Ofte ble det spilt på grensen om han spilte litt for mye til- 
av det tillatte, men domnier baketrukket i siste omgang. EI- 
Øiv perh: Abrahamsen, Krajiers hadde sjdehalfene Arnold 
gerø kan ikke klandres for det minste. Han var god. Johannessen og Korsaasen en

, Johno. takknemlig oppgave som de
slapp forholdsvis godt fra. For
svaret var merkelig usikkert og 
nølende ved mangt et høve. For
håpentlig får vi se en langt fris
kere innsats fra Porsernes side 
1 den betydningsfulle seriekam
pen mot to’eren i avdelingen,,, 
Skiens-Grane, på Vestsiden søn-l PrJe — 
dag. Det tror vi også blir til-

Stillingen er nå: 
Pors 
Grane 
Urædd 
Storm

felle, men det er 
ingen grunn til å 
forskudd. Porserne har 
tvil store muligheter for å sik
re seg en plass i 2. divisjon fra 
høsten av, og den sjansen lar de 
neppe gå fra seg.

Kragerø hadde en helt gjen
nom svart dag. Det skyldes ik
ke minst at laget har flere yt
terst svakt besatte plasser. Mål-

I

i

^0 over Gjerpen på

1æse^y?1.I._.5ac^ han hadde ingen vansker med å 
- fiske ballen over ham og i net- 

G jerpen alle "tiders "sjanse "i'il tet. Svend Hansen avsluttet med 
utligning, men i befippelsen fei- scoring nr. 7. Vi tar også med 
let reserven på ytre høyre og at Porserne hadde ennå flere 
ballen gikk ikke 1 Pois-buiet. scorjngs-muiigheter. Korsaasens 
Det var nesten merkelig. Og sa ° .
 etter nøyaktig en halv time brennharde fuspaik i malstol- 

øket Rolf Nilsen/Gunnerød til pen hadde fortjent en bedre 
2—0 for Pors og straks før slutt skjebne.
var Age Lund frempå med sco
ring. Det var virkelig spennen
de da Pors ledet 1—0.

19 pts.
14 «
12 «

8 «
8 <
4 <
3 <
2 <

Oslo (NTB): Norges Fot-1Slemmestad — Tofte, Drafn — 
ballforbund har satt opp 1. Teie, Holmestrand — Åssiden, 
kvalifiserende runde i Norges- Ørn — Strømsgodset, Borre — 
mesterskapet i fotball. Kampe Sem, Tønsbergkamr. — Sprint, 
ne skal spilles søndag 4. mai. Jeløy, Runar — Sporty, Stag 

Grenlands og Øvre Telemarks — 
lag ble matchet slik:

Skiens BK — Ulefoss 
Skiens-Grane — Langesund 
Skidar —. Herkules 
Borg — Urædd 
Brevik — Pors 
Kragerø — Skade 
Rjukan — Kongsberg 
Snøgg — Gvarv 
Skarphedin — Storm 

Gjerpen
Av de øvrige kampene nev-

| ner vi:
Tistedaln — Torp, Borgar — 

■Hafslund, Tune — Skiptvedt. 
Rakkestad, Mysen—

Vestby, Askim — Søndre Hø
land, Østsiden — Kvik, Gress- 
vik — Kråkerøy, Rygge — 
Falk, Drøbak-Spartacus — Lø- 
ren, Bjølsen — Jordal, Ready 
— Abildsø, Høvik------ Sterling,
Røa — Stabæk, Kjelsås — Grii- 
ner, Korsvill — Bækkelaget, I 
Grei — Sagene (30/4), Fosse
kallen — Liull, Jevnaker — 
Solberg, Geithus — Skiold, 
Birkebeineren — Drammen BK,

Brevik-Pors, Borg-Urædd, Grane 
- Langesund, Skidar - Herkules 

noen av «god-bitene»

Nanset.
Samtlige 1. divisjonsklubber 

— deriblant Odd — har sam
men med 2. divisjonsklubbene ■ 
walk over.

I lagenes oppstilling, som sikkert 
vil være av interesse nr for det 
bærer løs i serie og cup for 
fullt:

PORS: Ame Halvorsen, 
Oddbjørn Oddaker — Ame 
Stenkvist, Arnold Johannes
sen — Dagfinn Jensen — As
bjørn Korsåsen, Odd Leger- 

; nes — Rolf Gunnerød — Rolf 
Nilsen — Karl Skifjeld — 
Åge Lund.

GJERPEN: Kristen Elling
sen, Th. Eikeland — Kjell 
Kristiansen, Per Bugodt — 
Einar Johansen — Ivar Kri
stiansen, Kåre Paulsen — Th. 

‘ Gravklev — Torgeir Lund — 
Odd Pladsen — Rolf Eriksen.

1 (Kr. Bach spplerte Lund fra 
midt i 1. omgang).
Kampen ble aldri direkte god 

spillemessig sett. Det ble med 
I kortvarige prøver på planmes- 
I sighet og kombinasjoner — i 

første rekke fra porsernes side 
— mens begge lags kondisjon 
lot til å være upåklagelig i øye
blikket. Pors hadde vanskelig 
for a score og var lite effektive 
! avslutningene selv om mangt 

I kan *yde pa «be-
, huer», mens forsvaret ved

virk<»t åpent og
GjprPen ga det de

i seiv ® a] pust og krefter, og
tnn ismt Éen hfgmessige kvalite-

l Pnrc fk^rt under i forhold til 
s- 10r‘iener de elleve tapre

I 
kjenne igjen fra tidligere kam
per. Gunnar Jarandsen var uten 
tvil den som kom best fra kam; 
pen. Ellers plusser vl for «Dil
la» Fredriksen og tildels for de 
to sidehalfene Arvid Jensen og 

ikob Eriksen.
Alf Goberg, Storm, hadde 

grei oppgave, og den slapp han

< ' m

'ørs hadde lett spill over Kragerø
Sluttresultatet 7—1 kunne lett
Pors styrket sin lederstilling i 3. divisjon i går, idet

Kragerø ble slått 7—1 på Vestsiden. Enkelte av målene 
var noe lettkjøpte, mens det på den annen side ble notert 
flere fine scoringer. Selv om seiren var klar, så kan det 
allikevel slåes fast at Pors-laget ikke overbeviste denne- 
gang. Oddbjørn Oddaker og Odd Legerncs var forhindret 
fra å spille i går. Reservene Jan Dolva og Svend Hansen 
rykket inn i stedet.

Kragerø-laget fikk ledelsen 
allerede etter 4 minutter på et 

' bur- 
vokter Ame Halvorsen hadde 
stengt Finn Fredriksen ulovlig 
1 hans sologjennombrudd. Sen- 

lierbacken Gunnar Jarandsen 
øatte ballen kontant i maskene. IE • 

en Kragerø-

■Iså
skulle komme til å vise såpass frisk og inspirert innsats som 

' tilfelle var her, hadde sikkert ikke mange av de ca. 400 >
tilskuerne regnet med. Dertil overbeviste ikke Pors det < 
minste. Men 3—0 etter 1—0 i halvtid var selvfølgelig for- , 
tjent nok. ■!—1 etter sommel

forsvaret. Seinere scoret han 
For ordens *kyld refererer vi friskusene all mulig honnør for straffespark,

mens Rolf Gunnerød var mester 
før pausen, 
ellers flere 

• 1 sjanser, ikke minst Kragerø.
~ I annen omgang var spillet

Honnør til Gjerpen for frisk innsats!
Pors og Gjerpen var første par ut av 3. divisjonslagene, 

o j går en tildels underholdende og ganske frisk 

j- 
serr hør og bør var gamle, kjente fotballfjes igjen pa plass ( 
for å bivåne de toogtyves lek med lærkulen. Det er liksom j 
J moro når det blir mer alvor i leken. — Som ventet var ’ 
det Pors som sikret seg poengene, men at Gjerpensguttene1. 
skulle komme til å vise såpass frisk og inspirert innsats som 

vor hor hodrln eikkprf ilrL-n mnncro nxz rln na JOH., *det i _
Spiller en opplagt scoring etter 
at målmannen var satt ut av 
Spill. Karl Skifjeld utliknet til
 ----- i Kragerø-

xors varet.
frisk fight gjennom 90 minut- 
ter.

Men det er ennå tidlig, og 27. for Pors’ 3. mål 
april tatt i betraktning skal vi Begge lag hadde 
ikke dømme for strengt. Alt ifi- 
alt v a r det ikke så verst — 
tross alt. Og noen individuell 
kritikk venter vi med til neste om mulig ennå tammere i be-1 
gang. Hyggelig å se igjen Karl gynnelsen. Kragerø forsøkte seg 
Skifjeld forresten — frisk og jned en del angrep, men så 
rask og full av spillehumør som snudde b]adet seg .gjen eltej. 

nervepir- hvert. Svend Hansens overlegg 
Gjerpen- satte Rolf Gunnerød i nettmas-

«Otten» Nilsen skjøt i goal om
trent midtveis i omgangen.
Gjerpens *
banen for en ankelskade og det ball med Kragerøs burvokter og
gikk lenge før :
kom inn og fylte høyrewing-
plassen. I 2. omgang hadde



med skudteft!
Kragerø nedsablet med hele 7—1 i går

I

3—1 til Pors gikk lagene

 

1. kval, runde:

Pors scoret å tie
mot Brevik

var en

Ref.

7-1 seir over Kragerø
ikke r» amaktetmen

ass.

1

Porsrekke

sen en god kamp. i
Alf Goberg, Storm, var myn- 

dl£ og god dommer.
Ca. 300 tilskuere.

Lett seier (or Porsgrunnslaget på 
Furulund i går

Havenstrøm, Tollnes, 
god dommer.

rors styrket sin lederstilling i 3. divisjon i går, da de vant fortjent 7—1 over Kragerø, i en 
ikke helt god kamp fra noen av lagene. Det Var Kragerø som tok initiativet i det første kvar
teret, og det så ofte stygt ut i Pors-forsvarct, da det spilte svært åpent og usikkert. Allerede et
ter 3 minutter fikk Kragerø straffespark, som centerback Gunnar Ja randson satte kontant i net
tet. Kragerø hadde flere farlige sjanser, men løperne klarte ikke å utnytte sjansene i mål. 
Etter 15 min. spill laget Karl Skifjell Pors’ første mål, og da ble det litt mer fres over Pors-la- 

Nå hadde

o 
r.
P 
b 
ti 
li

d
d
ii

Brakseir for Pors
I 8-0 mot Brevik i 1. klalifiserende

ble dårlig utnyttet.
. „...o  skulle det vise seg 
Brevik hadde gitt alt og — 2 

mellomrom l B "
3 ved 

ved Alf Hansen og

ganger

got, og like etter fikk Pors straffespark som Kar) Skifjeld satte kontant i nettet.
Pors flere gode sjanser, men løperne kom ikke på skuddhold. 5 min. før pause fikk Pors sitt .
3. mål ved Rolf Gunnerød etter Sv. Hansens gode forarbeide, og med 
til pause.

Kvalifiserende runde ble spilt på-] sjanser 
Furulund i går mellom Brevik og

L dominerte hele kampen hva også | jevne

I Brevik noenlunde fra og det ble 
| bare 1 scoring av Pors •  .. 
Hansen. Men det var utallige

sjanser, 
score.

I annen omgang lå Pors stort 
over og scoret med jevne mel- 

ved Gunnerød, 
dagens drømme-;

Nilsen og Svend i

Seriekampen på Vestsiden i 
går ga 2 nye poeng til Pors 
som ser ut til å gå målbevist 
inn for å nå 2. divisjon igjen. 
Kampen ble ikke særlig vel
spilt, men en del pene scorin
ger pyntet på det hele. Kra
gerø bet best fra seg i første 
omgang og forsøkte å rive 
opp Pors’ spill, men Pors le
det allerede 3—1 ved pause,

Kvalifiserende runde ble spilt på] sjanser som - " I 2. omgang Skune » — —« (
Pors hvor Pors vant 8—0. Pors I at Brevik hadde gitt alt og med 

' 1 ’----> mellomrom scoret Pors 71
resultatet viser. 1. omgang kom ganger, 3 ved Karl Skifjeld, 2 

ucu ble ved Alf Hansen og Gunnerød og 
ved Alf Legemes 1 hver. Nå var jo et par 

av disse scoringene rene forærin
gene, men flere av dem var av 
beste merke. Dette ble jo ingen | 
styrkeprøve for Pors, så det er 
vanskelig å komme med noen, kri
tikk over spillerne, men en ting 

. er sikkert, at det indre forsvar 
var hurtige og kontant, løper- 

I rekken puslet kanskje litt mye, 
I men dette er jo tilfelle når ikke 
I motstanderen er bedre.

Hos Brevik er det vel i grun- 
inen bare Syvertsen og Samuelsen 
I som når opp til det gode. Nå er 
I det bare å håpe at Brevik vil 
I komme fram til en bedre spille- 
I stil som det vil bli resultater av. 
I Dommer var Havenstrøm, Toll- 
| nes, som dørnte godt. Goro.

vi fikk se flere | Jan Dolva back og Sv. Hansen 
ytre høyre, og begge to slapp me
get godt fra kampen. På Pors-la- 
get i går leverte Karl Skifjeld o.g 
Rolf Gunnerud en meget god 
kamp, og dertil hadde begge to 
flere gode skudd som kunne gitt 
flere mål. I forsvaret var Arnold 
Johannesen og Dagfinn Jensen de 
beste, Jensen spilte sin beste 
kamp for Pors etter at han kom 
tilbake igjen.

Kragerø hadde sine beste i beg
ge halves, Jacob Eriksen og Ar
vid Jensen, samt centerback G. 
Jarandsen. I løperrekken var det 
bare indre høyre Roar Fredrik
sen som fikk noe til.

Alf Goberg, Storm, dømte godt. 
Arei.

Pors slo lett Brevik i 1. kv. 
runde i Brevik i går. Det ble 
hele 8—0 seier etter 1—0 ved 
pause.
Gressbanen var i prima stand 1 

og lå der grønn og innbydende. 
Ca. 200 tilskpere overvar kam
pen.

Trass i det store resultatet 
overbeviste ikke Pors. De spilte 
godt, men noe tamt inntil i 2. 
halvpart av siste omgang. Spil
let gikk da svært så spent, med 
raske skiftinger og gode skudd 
som ga resultat.

1. omgang lå Pors over, men 
ikke mere enn resultatet 1—0 vi
ser. Det var c. f. Svend Hansen 
som scoret. Brevik bet godt ifra 
seg og demmet pent opp for an
grepene. Derimot ble det liten 
brodd i Breviks angrep og de 
kom sjelden på skuddhold.

Etter pause tok Pors føringen 
av kampen og scoret hele 7 gan
ger med jevne mellomrom. Sco- 
rere var Legernes 2, Skifjeld 2, 
Svend Hansen 2 og Stubbe Gun
dersen -. Breviks kondisjon svik- 
tet totalt i denne omgangen.

Pors gikk videre, og av spiller
ne fremhever vi Odd Legernes 
på y. h. og Karl Skifjeld på in
dre. C. f. Svend Hansen var heller 
ikke ueffen.

Breviks beste i går var Nord
strøm, Herøya, Odd Jan Eriksen 
og Finn Samuelsen. Resultatet 
var stort, men Breviks innsats 
var allikevel god, motstanderen 
tatt i betraktning.

Annen omgang ble langt bedre | Oddaker og Legernes, der spilte 
an første, og ’ 
otte mål og skudd fra Pors’ si- 
e, og da Pors fikk mål nr. 4 ved 
Lolf Gunnerud, og igjen var det1 
v. Hansen som laget forarbei- 
et. Like etter fikk vi kampens 
este prestasjon: Sv. Hansen kom 
ent fram på høyresiden og leg- 
;er ballen til Karl Skifjeld som 
kyter hardt i hjørnet uten sjan- 
e for Bjerka i Kragerø-målet. 
tolf Nilsen lobbet nr.' 6 over kee- 
>eren etter at Asbj. Korsaasen 
ladde skutt hardt i stangen fra 
angt hold. Sv. Hansen avsluttet 
ned nr. 7 ved et hardt skudd som 
.raff tverrliggeren og i mål. Med 
r—1 til Pors og 2 poeng blåste 
Soberg av kampen.

Pors som stilte uten Oddbj.

Porsrekken fortsatt
målhungHg

var igjen Arnold 
krumtappen, — 

arbeider klokt og sikkert 
. - -på midtbanen og rekker meget,

og uet var aldri tvil om hvor Karl Skifjeld var igjen friskest 
poengene skulle havne. [ rekken.

Hos Kragerø laget senterback
poengene skulle havne.
Kragerø scoret først ved Ja

randsen på straffespark etter få | Jarandsen og høyre half Erik- 
minutter, og det var jevnt en 
stund. Så kom Skifjeld til og 
ekspederte 1—1, og noe senere 
2—1 på straffe. Gunnerød la på 
til 3—1. Kragerø hadde også 

lomrom 4 mål
Skifjeld (på 
mål), Rolf 
Hansen.

Hos Pors 
Johannessen 
han

Pors og Urædd møttes i går 
til seriekamp i 1. reservelags- 
serie på sistnevntes bane. Pors 
vant en k^ar seier på 4—0, og 
målene ble scoret av E Berby 
(2), H. Holtan og R, Reiersen. 
Dermed har Pors rykket opp 
på lederstillingen på tabellen 
med 10 poeng etter 5 kamper.

Pors B - Urædd B
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Selv om seieren lod på så beskjedne sifre som 2—1 fikk porserne likevel ganske uom- 
.. dokumentert i fredags-kampen på Kleiva: 1. At laget desidert er vår 3. divisjons bc- 

*v,s C tiden, 2. .At det er kvalifisert til å spille i Landsdelsserien, 3. At det er et godt 
StC u terkere nå enn sist det spilte der. Dermed er dog ikke sagt at Pors-laget av i dag er 

og |yte, eller at det ikke kan bli bedre. For det kan det utvilsomt.
Arne Stenkvist, men her vikarierte Jan Dolva ganske uklanderlig. I
Hansen .

i står

seier over Storm^ 
klasse

• a 
|den grunn foretatt flere enc 

vis 
seg at Nils Øvalds skade ikk 
var leget..
På Porslaget ble Arne Sten 

qvist skadet i første omgang 
og han ble erstattet av Joi 
Dolva.

Sigbjørn Skau, Odd, 
kampens dommer.

Klarer bare
I Pors og Odd 

seg igjennom 
til 2. runde? I

I 
j 1. ordinære runde i Cupen er I Isatt opp. Den spilles 25. mai (1. | 
pinsedag), og vi tar med 
kampene:

Storm
Urædcl — 

Ulefoss
Pors —
Snøgg 
Sørfjell — - 
I.nrvfk Turn —-
Av andre kamper 

;. Borgwr — Skeid, Mysen

baller fant veien til nettet før 
halvtid og Porslaget viste til- 
dels fint spill i denne omgan
gen, men etter halvtid tok 

.get det svært rolig og det 
>le ble forholdsvis kjedelig 
■tt fra publikums side. Det 
>m allikevel 4 nye scorin- 
•r for Pors mens Bjørn Alf- 
n skaffet Grane trøstemå- _ 
t' ved straffespark i 2. om- seg hadde resultert 
ngs første minutt. F n
Det er i grunnen svært lite Skifjeld, Rolf Gunnerød og

«røder bålen» og laple 11-1
827 betalende tilskuere ble vitne til at Skiens-Granel Heidal i går og det var 

_ ____ _ ________ en uventet kraftig dukkert i seriekampen på Vest------------- ---------------
back og winghalf, i et forøvrig] siden i går. Porslaget, som går mot et sikkert avdelings-|r^nSe^-^e^skulle også vi 

av og 
var aldri noen tvil dm hvor seiren ville havne. Ingen 

hadde vel allikevel drømt om et slikt resultat. At tapet ble 
så stort må sees i lys av at Granes ordinære målmann 
Ragnar Moen ble skadet tidliig i kampen og måtte over- 

Nils ]ate plassen til en helt ii trenet resrveekper. Klubben har
f. t. flere av sine ordinære målmenn på sykelisten. Stil
lingen var 2-0 da Moen gikk ut
Etter et kvarters spill gikk å skrive om spillets gang. — 

det hull på byllen og senere Foruten målene hvorav bare 
var det bare å telle. Hele syv et fåtall var av den riktig 

fine sorten, hadde laget en 
rekke gode sjanser som imid
lertid ble spolert med men
ingsløse skudd.

Etter at Skiens-Grane re
duserte i 2. omgangs begyn
nelse oppet laget seg endel, 
og det hadde ikke være noe 
å si på om et par av de opp
lagte sjansene laget skaffet 
6________*1- ■ i mål.
Scorere for Pors var: Karl, 

—,---------- - ’ - j
Rolf Nielsen 3 hver og Svend i 
Hansen 2.

Motstanden tatt i betrakt
ning er det vanskelig å fram- 

i heve noen av spillerne på 
Pors lag, og vi innskrenker 
oss til å nominere evig unge 
Karl Skifjeld som L- 
ste.

Granelaget, som sikkert vil 
rehabilisere seg kraftig, bør 
forbigås i taushet. Laget sav
net sin gode senterløper Per

1111 ti»

Fredag manglet 
I angrepet spilte Sven 

f i stedet for Rolf Nilsen. De to forandringene var symptomatiske for at Pors 
"rZfullstend.g i særklasse i Grenland når det gjelder fullverdige reserver til forstelaget.

nct var en ganske kvikk fo- , 
restilling. som i hvertfall perio
devis også '><><’ Pa flkst sp’1’ i 
Storm satset friskt og respekt- 
løst, Og Vi tror nok at hjem
melaget viste nær opp til mak
simum av sin yteevne i dag. 
Seierssjanser kan man vel ikke 
akkurat si at laget hadde i kam
pen, men en poengdeling lå fak-

tisk på luTLikevel skilte Pors> 
seg ganske suverent ut som 1 a- ■ 
get og dominerte spillet både>; 
i prosent og kvalitet. Stormer -. 
ne hadde ali ære av innsatsen 
mot et lag som teknisk og med | 
hensyn til jevnhet ligger klart | 
foran. Skal det snakkes om' 
skuffelse i forbindelse medl 
Pors-laget fredag, så var dcnl

av renfTaktisk art. Særlig gjen
nom mesteparten av 2. omgang i 

! lå laget og stanget og stanget . 
•æot en kompakt forsvarsmur. 
Her var det nærmest hensikts
løst å forsøke å spille seg igjen
nom — enten måtte m««i truk
ket egne winghalfer og innei-i 
wings mer tilbake, eller man 
måtte basert angrepsavslutnin- 
gene på hyppige skudd fra 16 
—20 m. Med en smidigere tak
tikk burde Pors ha scoret minst 
4 ganger i denne kampen. Men 
det er godt tempo i laget, og 
over hele linjen synes man aha 
god teft av å lope i posisjoner. 
Lcgernes var med igjen på høy- 
rewingen og virket i bra slag, 
selv om han nok ikke er full- 
trimmet. Gunnerud er verdifull 
med alle sine godo «‘fironskaper 
men har en lei tendens til å 

stanse framdriften unødig _
log i hvert fall fredag glemte! 
Iwingbackene altfor ofte sikrin-l 
I gen når Dagfinn Jensen var for! 
I dristig med å bryte noe langt] 
1 ute. Det er alt sammen detaljer! 
Is°m kan rettes på. I
! Så jevnt som Pors-laget erj 

"vanskelig å rangere. Vi| 
har dog ly3t til å gi Sven Han- ’ 

:fe h!Tter- HanS ^-yS.RapId-^unarJ
sp il var nkugere enn vi har Roa. Fi>gg St

I ett av noen her i distriktet i | engen S! T 
•Vel holdt han av og til noe 

finSC ballen, men han viste i
a ga rakt pa goalen, I 

" og ‘

forsvar. Kan Sven Hansen hol
de fram slik, blir han en me
get verdifull rekkclcdcr for 
Pors. Storms mål — som ga le
delsen tidlig i 1. omgang — 
var litt av en perle. Rolf Lun
de øynet situasjonen da Arne 
Halvorsen var ute i feltet og 
fyrte av et herlig langskudd. 
Det var et skoleeksempel på 
hvor lønnsomt det er å ta 
skuddsjanser! Samme Lunde 
spilte forøvrig godt både som

jevnt sterkt forsvar. 
Evensen måtte nemlig 
slutten av 1. omgang — 
svekket nok'atskillig. 1—1 ved ' 
pause. Pors fikk seiersmålet 13] 
min. ut i 2. omgang.

Jevnt bra dommer var 
Eriksen.

1
Ii

runde i Cupen
disse

*

A sen 
A spill var

år.
lenge pa ballen

evne til '■ . .
vaMret meget effoktw 
Vmeh i sKuddet.' Hans 
sivitet gav 2 mål, 
skyldtes
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Kvartfinalene i Grenland fotballkrets beskjeftigelsescup gikk 
går. I Langesund måtte hjemmelaget se seg slått av Urædd

Storm — SkienszGrane avbrutt av regn
været og spiller ny kamp i morgen
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Grenlandscupen:

PORS OG URÆDD

e Urædd og Pors 
øtes i Grenlandscupens semifinale 

SkienszGrane mot Herkules
■
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nr. 4 i maskene etter at Barth 
hadde skutt i tverrliggeren og 
Arild Johannesen avsluttet ved 
et langskudd. Porserne var som 
sagt fortjent om enn i største la
get. — Best på laget var Reier- 
sen og Svein Jacobsen i løper-

i 
med 4-2 etter at vertene hadde hatt 2-1 ledelse ved pause. — 
Pors B sørget for å sette Borg A utenfor på Vestsiden. Seiren 
5-2 betyr at man bør se opp for Vestsideguttene i denne cupen, 
selv om de stiller med sitt reservelag. — Kampen på Kleiva 
mellom Storm og Skiens-Grane ble avbrutt 10 minutter ut i 2. 
omgang på grunn av regnværet. Stillingen var da 0-0. Omkamp 
spilles imorgen. De enkelte kamper i går ga dette utfallet:

PORS BORG 5-2
Porserne rår over et meget 

stort og jevnt spillemateriell. — 
Det beviser klubbens kamper i 
beskjeftigelsescupen.

Forrige uke slo Pors B-lag 
(forsterket) Kragerø med store 
sifre og i går var det Borgs tur rekken og Svein Barth og Tryg

ve Kristiansen i forsvaret.
Alf Olsen og Tore Bredesen 

var de fremste i Borg-rekka — 
mens vi gir prisen til Øistein 
Andersen og Bjørn Bryntesen i 
forsvaret.

Kjeldsen fra Hei dømte.
—sen.

X 
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Grenland Fotballkrets foretok 

igår kveld trekningen av kam
pene i semifinalen i beskjefti
gelsescupen og som ga dette ut
fallet:
Urædd—Pors på Urædss stadion.
Vinneren av Storm/Skiens-Gra- 

I
ne — Herkules.

Bane bestemmes senere.

Omkampen Storm — Skiens- 
Grane spilles på Kleiva imorgen 
kveld med Leonard Strømsvåg, 
Sandjordet, som dommer.
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Hissige patrioter
på Urædd-Pors
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Semifinalen Urædd-
Pors holdes tata mf

Da Urædds Stadion er opp
tatt med friidrettsstevne ons- 
dag 25. juni er Urædd og Pors 
blitt enige om å spille semi
finalen i kretsens beskjefti-l 
gelsescup torsdag 26. juni i 
stedet, mens finalen holdes 

[lørdag 28. juni.

. og da 
----- nå til 2—0 like før 
pause ved pent skudd av Arild 
Johansen, var det et rettferdig

det plutselig fres i Porsr'>kken 
igjen, og Arild Johansen (2) og 
Roald Reiersen la på kort tid 
på til 5—2 uten at Borg; kunne 
gjøre noe fra eller til.

Hos Pors plusser vi for Roald 
Reiersen som spilte æn ekstra 
god kamp.

Hos Borg syntes vi best om 
Alf Olsen på venstrevingen.
Kjeldsen, Hei, dømte all right, 

ass.

HÅNDGEMENG OG
GRUSKASTING PÅ

TRIBUNENE

.^serien

I omgangsresultat.
r I annen omgang 

grunnen Borg som førte an, 
men angrepene stoppet som 
regel i det avgjørende øyeblik
ket. Da det gjensto et kvarter,

b reduserte Helge Johansen for 
Borg på et pent skudd, og et 

n par minutter senere ble d'et 
C nærmest selvmål hos Pors.. så 
5 stillingen ble 2—2. Men s:£ ble 
s

Kampene spilles onsdag den 
25. juni. Dommere og linjemenn 
oppnevnes senere. Finalen går 
lørdag 28. juni.

Riktignok gikk det tem
melig hardt for seg ute 
på fotballarenaen Urædds 
stadion I går i oppgjøret 
mellom byrivalene Urædd 
og Pors. Minst like opp
brakte var en del ung
dommer fra begge leire 
på tribunene. Til å be
gynne med forsøkte par
tene å overdøve hveran
dre med heiarop. Siden 
utartet det hele til let
tere håndgemeng og end
te i villt opprør med kas
ting av grus og småstein 
som rammet skyldige og 
uskyldige. En rekke 
Uræddfunksjonærer for
søkte å stagge gemyttene 
uten synderlig hell. Mer. 
det var nok mer en kjær
kommen anledning til å 
lage litt sirkus enn inn
bitt fiendskap som lå til 
grunn for all røren.

til å bite i gresset med 5-2. — 
Kampen ble spilt under meget 
vanskelige forhold. Sjenerende 
vind de første 45 minutter og 
styrtregn det meste av 2. om
gang.

Porslaget tok ledelsen ved Ro
ald Reiersen etter fin forsering 
etter et kvarters spill og økte 
fortjent til 2-0 ved fint skudd 
av Arild Johannesen mot slut
ten av omgangen. Porsrekka 1 
kombinerte ofte fint i denne om
gang og især gled det fint på 
venstresiden. Laget hadde også 
flere farlige sjanser til å øke 
men la oss heller ikke glemme 
at Borg hadde sine «brøleren 
som nær hadde gitt mål.

Borg begynte omgangen best 
Og det var fortjent redusering 
til 2-1 midt i omgangen ved ytre 
høyre Helge Johansen. Snart 
etter var stillingen 2-2 da en 
Pors-forsvarer var så uheldig å 
lage selvmål. Etter dette våknet 
Porserne til ny dåd og en fin 
avslutning av kampen ga hele 
3 nye scoringer. Arild Johanne
sen nettet først ved frispark fra' 
16 meteren, Roald Reiersen satte

Pors-Borg 5-2
Pors stilte med B-laget mot 

Borg på porsgresset i går kveld, 
og det unge laget viste periode
vis kvikt og morsomt spill, som 
lovet at det ikke skal skorte på 
rekrutter når klubben nå skal 
spille i 2. divisjon. Seiren var 
kanskje i største laget, men 
Borg mak tet ■ ikke å utnytte 
sine sjanser selv om de av og 
til viste de rette tilløp.

Pors tok ledelsen etter et 
kvarters spill ved Roald Reier
sen. Den unge rekken viste sta
dig fikst og sjanseskapende 
spill, og det var ofte prekært 
foran Borgmålet. Borg fikk lite 
til i denne perioden, 
Pors la

_  ________ fl ———

PORS tok ledelsen 
etter første omgangen i jr

I går gikk startskuddet for den første serieomgangen i ju- 
niorserien. Noen direkte «bomber» forekom ikke, men enkelte 

i av resultatene vitner om at det er bedre stelt med juniorfotbal- 
I len enn tilfellet har vært. Den største seiren i den første run

den sto Pors for som i kampen mot Sk. B. på Vestsiden vant 
hele 8—0. Laget går dermed opp på tetplass på juniortabellen 

i igjen, og vil vel etter all sannsynlighet også holde seg der cn

I stund fremover.
I
i Forøvrig forteller rapportene 
våre kort om de fem kampene: I Halvtid: 3—0.

S co r ere: Roy Elseth (3), 
Nils Jørgen Olsen (3) og «Bas
se» Johnsen (2).

Inntrykk: Pors innfridde 
fullt ut. Svak motstand. Ingen 
ting i veien for enda flere Pors- 
mål.

Dommer: Helge Skilbred,
Urædd. God.
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halfene
'? fikk 
tyngde, 

våre gut-

Pors mot Tønsberg 
Turn onsdag

Pors ruster seg til høstseson
gen. Fk. onsdag skal klubben ha. 
sin første treningskamp i høst. 
Det blir på Tønsberg-graset mot 
Tønsberg Turn. Porserne reg
ner med å få en ny treningskamp 
neste uke. Karl Skifjeld er f. t. 
plaget av en skade han pådro 
seg i rundekampen mot Jerv i 
Grimstad, men en håper han er i 
full trim til serieåpningen mot 
den andre nykomlingen i lands- 
delsserien — Sprint/Jeløy — på 
Moss søndag 3. august.

kretslaget
Til kretslagets kamp 

Odd i Ski an 7 
sens UK tatt 
fra mål < “ 
vorsen, Pors, Finn 7

Ar ne Stenkvist,

savner man «evig unge» Karl 
Skifjeld. Han er dessverre ska
det og hadde ellers sikkert for
svart en av plassene. Laget ser 
meget sterkt ut og skal ikke gi 
Oslo noen gratis seier.

— flor — i

Urædds spillere utvist, 
banen var Urædd-Iagct

, men avslut- 
ikke på høyde med 

banen. Det klfle- 
fremst med kon- 

hal f er og løpere 
i denne om- 

Hans Sper- 
slags opp-| 

løperrekken 
dette.

slapp 
angrepene 

brodd og ‘. 
la

beste spiller var dan-
> Kurt Kra- 

leverte en me-

iHardt og dramatisk 
imellom Pors og Urædd

Pors klar for finalen i krets-cupen j mot 
fredag har Pres- 
j ut dette laget 

og høyre: Ame Hal- 
~ Iversen,

I

Heldig norsk 2-1 seier i 
U-landskampen i Horten
God kamp av Roger Svendsen — 

Arnold Johannessen spilte 
et kvarter

Det foregikk ting som var langt 
hardere enn dette og som ikke 
ble straffet. Arild Johansen satte 
ballen inn kloss ved stolpen og 
dermed var Pors oppe på 3—2.

2. ekstraomgang ga ingen mål. 
Urædd hadde en svær sjanse, men 
den gikk tapt. Gemyttene var 
kommet i kok, og Urædd fikk en 
mann vist ut, og dermed var an
tallet nede i 9. Det ebbet altså 
ut med 3—2 til Pors. Pors gjorde 
mest ut av situasjonene, og derfor 
var seiren fortjent.

Men at Urædd har råd til å 
misse de fleste av sine straffe
spark er ikke til å skjønne.

Som sagt ble kampen alt for 
hard til å bli god, og det er opp
riktig synd.

Pors stilte opp med nærmest 
et B-lag, men det ville hevde seg 
i kretsens 3. div. Det er jamnt på 
alle plasser, men det hadde lønt 
seg å hatt med Sven Hansen. 
Stubben, Leif Jensen og Rolf 
Nilsen var vel de beste. Reinholt 
gjorde sin plikt i mål.

Urædds nye mann på y.v. Rei- 
tan var ingen dårlig kar. Kollega 
Halvorsen på motsatt wing er 
også god. Det må bli mere rolig 
spill i forsvaret.

Dommer Arve Stokstad, Odd, 
som vanligvis er en stø kar, mis
tet denne gang kontrollen.

Pit.

Men Urædd var nær på med 2-0 
ledeEse og ekstraomganger

I beskjeftigelsescupens ene se,nifinaIe vant Pors 3—2 
Urædd på østsida i går.

Dot måtte ekstraomganger til og det er typisk for kampen at 
det var 2 straffespark, det siste (i 1. ckstraomg.) som vippet 
matchen i Forslagets favør. Kampen ble spekket med dramatiske 
episoder og i 2. ekstraomgang ble en 
Da Alvestad tidligere måtte bæres 
redusert til 9 mann.
Nå. — Det begynte pent og det straffesparket Pors fikle seg 

pyntelig og selv om spillet ikke tildelt var heller for hardt dømt, 
var godt, var det ikke hardt. r'-*- r ’’ 
Urædd hadde et par visitter oppe 
hos Reinholt som varslet goal, 
men det gled over.

I det 40. min. sendte «Stubben» 
i vei et hei dundrande skudd som 
traff Odberg i ansiktet. Det be
kom Odberg mindre bra, men en 
opplagt goal ble reddet. Fra denne 
situasjon gikk Urædd rett opp og 
scoret. Troøyens skudd ble halv- 

, klart av Reinholt, men Reidar 
Sørensen scoret på returen.

I 2. omg. hardnet spillet til og 
ofte gikk det nesten på helsa løs.

Etter 10—12 min. får Urædd 
straffespark. Og som så ofte før 
ble det misset. Urædd er rause 
med å spolere en så god sjanse. 
Det spørs om de ikke tapte «sla
get» på det. Rett nok ble det 2—0 
like etter ved Troøyen/Reitan, 
men denne ledelsen skulle vise seg 
å være for liten. Nå kjørte Pors 
på for fullt.

Og kampen ble alt for hard. 
Alvestad som hadde vært ute av 
banen en tid, ble igjen skadet, og 
måtte bæres av banen. Dessverre 
tapte dommeren vurderingsevnen 
i mange situasjoner og på tri
bunen ble det rent «sydlandsk».

Pors som nærmest er immun 
for tap, greide å utlikne. Det an. 
jre målet kom på et flott utført 

matie «i
niSapS. Siv- “‘duserte 
1 1- «kstraomeMrnm;]enJK.S3anse 
^rde skuda “'n Troøyens 
Det harde VniiiL < Fa og uL 

spillet fortsatte, og

7 Pors-spilleré på 
mot Odd 

sen, Borg, Kjell Helmundsen, 
Skidar og Olaf Felle, Storm. | 

Kampens domer blir 0. G. 
Abrahamsen, Kragerø.

Odd mønstrer sitt sterkeste, 
lag.

Ski ens BK,
Pors. — Tore Johannessen, 
Herkules, Arnold Johannes
sen, Pors, Bjørn Legernes, 
Urædd. — Rolf Nilsen, Pors, 
Finn Samuelsen, Brevik, Rolf 
Gunnerød, Pors, Karl Skifjeld 
Pors og Aage Lund, Pors.

Reserver «Jappen» Arnesen 
I Storm, Ivar Strigen, Urædd, 
IKjell Sjøberg, Grane, Bjørn 
Bryntesen, Borg, Tore Brede-

ROGER SVENDSEN GOD
På det norske laget spilte 1 

/ ytre høyre Per Sæther første- / 
fiolin. Han trillet ofte ball i / 
hatt med danskenes venstresi
de. Ellers spilte høyre back 
Jack Kramer, Vålerengen, en I 
meget god annen omgang. Odd- 

I gutten Roger Svendsen åpnet / 
noe xie-vøst og famlende, men 
spilte seg fint opp og avsluttet 
i stor stil. Arnold Johannes
sen fikk ikke vist hva han er 
god for i den korte tid han 
var på banen.

Banens L„ 
skenes ytre høyre 
mer, K.B., som - - 
get god kamp.

I lørdag ble ikkTa/de" store e “tfTh ‘ Lystlunden » Horten 

s -- - i^rx 
‘■der ganske velspilt og spennendeUkadmph?Sde|nde °* “ 
'•ene var sine danske . P' Selv om “ordmen-
- ha lov å si at sIuttXnT-7 
tjent. 1 norsk favør var for-

spa^ «Xlre Æ
ikke levnet den danske målvnkf æther» LiHestrøm, som 
liknet et par nunuUer sTnere ved^.nd DanSkene

i Christiansen, Esbjerg. I det 32 minutt * Emil
ler e. f. Bruno Larsfn, Vålerengen ha It i Sky'
Virrmgen((foran måi, 'satt e^Æ^bX j

I var høyre half Tor Hansen, Eik, skadet dg måtte forlate 
banen. I hans sted spilte Arnold Johannessen, Pors.

HALFENE KLIKKET Al ter ^eg /orsvar> men de m 
Man kan si at Norge vant en pet alle som løver og red stor- noe heldig seier. Danskene had- men av. /

Idet et markant overtak i store • A* ' |

I deler av 1. omgang, og halv 
I tidP.resultatet 1—1 gir ikke et 
helt korrekt bilde av 1. om-

I «gang. Daiiskene fant hverandre 
langt bedre såiiltidig som de var 
langt hurtigere eni. sine nor-, 
ske motstandere, 
ningene var . 
spillet ute på 
ket først og 
takten mellom 
hos våre gutter 
gangen. Indre høyre 
re fungerte som en 
samler og 
delig svekket av

I 2. omgang 
seg mer løs, og 
straks mor L 
De siste minuttene

Bare Odd og Pors på 
kretslaget mot Oslo
Grenland Fotballkrets tok igår 

ut kretslaget som skal møte Os
lo bylag på Odds stadion først
kommende onsdag kveld. Laget 
er tatt ua slik fra mål til y. v.: 
Ame Halvorsen, Pors, Oddbj. 
Oddaker, Pors, Roger Svendsen 
Odd, Arnold Johannessen, Pors, 
Magne Helland, Odd, Ragnar 
farsen, Odd, Odd Johannessen,

Per Jacobsen, Odd, Rolf 
n^ner0d’ Pors’ Ove Øde&aard>

og Aage Lund, Pors. Reser- 
er Hans Jacob Arnesen, Storm,

Iversen, Skiens BK, Tore 
nncssen, Herkules

Odd 
ver:
Pinn xversen, Skiens BK, 
Johannessen, Herkules og Svein 
Troøyen, Urædd.

Kretsens U. K. satser tydelig
vis på ungdommen, noe vi må 
linne å bøye oss for. Likevel kan 
det være på sin plass å komme 
med et par bemerkninger til la- 

oppsetning. Det gjelder Finn Iversens reserveplass kontra Odd 
&ker. Iversen gjorde slett ingen 
dårlig kretskamp på Ulefossgres- 

mot Øvre Telemark for vel 
dager siden. I løperrekken

f

i
I

av
av



Og

Jan Ny-
Knutte.

9 [1 D ! 'tsaaæ fearøpQ

k

har

Odd

i.

✓

•V

I

>

seier i n-

Fotballforbundet 
ibtøm Skau, Don'.

Pors-Juniorene til 
2. runde?

Pors-juniorene stiller med det
te laget til 1. rundekampen mot
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Rjukan på Vestsiden lørdag, fra
Nilsen mål °g høyre: • 
scoret

4 — — I

Vrædd fullførte ekstraomgange
ne med 9 mann

Det blir sikkert 
.for gjestene!
LS°m dommer i kampen har

oppnevnt Sig-

rets knokkelkamp 
på Urædd

Kai Wickmann, Erland Elling
sen, Ragnar Knudsen, Nils Jør
gen Olsen, Svein Solstad, Arne 
Jørgensen, Rolf Askedalen, Ivar 
Olsen, Helge Skifjeld, Ragnvald 
Johansen og Roy Elseth. Reser
ver: Tor Skott, Jan Nyberg og 
Leif Christensen.

Oppmannen for Pors-juniore
ne Helge Madsen, er svært for
beholden da vi fritter ham ut 
om sjansene for denne runde- 
kampen.

— Jeg aner intet om Rjukans 
styrke, men for Pors vedkom-1 
mende så er laget ikke htl på 
høyde med fjorårets. Vi ligger 
riktignok pent an. i kretsserien, 
hvor vi bortsett fra 4-3-neder- 
laget mot Odd har bare seire, 
legger han til.

Pors vendte 0—2 til 3—2 
vende oppgjør

og 
gikk videre 
til 2 runde

Junior-cupen:

Pors

m. Rolf Nilsen. Den siste var da
gens flotteste scoring, satt inn di
rekte på frispark straks utenfor 
16-meteren. Urædd ble korrekt 
tildelt straffe tidlig i 2. omgang, 
men misbrukte sjansen. Arild Jo
hannesen gjorde ikke det da 
Pors fikk samme anledningen 
straks før pause i ekstraomgan
gene. Betegnende nok kom altså 
det avgjørende målet på straffe
spark etter vår mening for hardt 
idømt. En dundrende Urædd- 
skudd i stolpen kunne gitt utlig
ning.

Dommeren Arve S t o k s t a d, 
Odd var ikke så ille som mange 
ville ha ham til. En dommers 
kampvåpen for å stoppe uregle
mentert spill er fløyten. Og den 
brukte han flittiig.

r - ----------  —

Pen gest av Rjukan- 
juniorene

Pors motstander i 1; runde av 
Junior-NM, Rjukan IF, viste en 
pen gest da de etter henven
delse fra Pors’ junioravdeling 
gikk med på å framskyte kam
pen her i Porsgrunn til lørdag 
ettermiddag for at Pors-juniore- 
jne skulle få anledning til å over- 
'være 4. runde-kampen i Fred
rikstad søndag. Rjukan-guttene 
drar nedover med bil ved 12- 

i tiden og skal returnere til hjem- 
Jbyen umiddelbart etter kampen, 

en slitsom tur

grunnen, og i annen omg. spilte 
Urædd med 9 mann. Det var til
løp til mål begge veier, men med 
3—2 til Pors gikk fløyta.

Det unge Porsreservelaget for
sterket med Gunnerød—Rolf 
Nilsen—Reiersen viste en gnist 
og innsatsvilje som ga resultat, 
og det er ikke noe å si på sei
ren. Reinholt var sikker i mål 
og Dolva god back. I rekka var 
det nevnte trio som laget sa
kene. ‘

Hos Urædd likte vi best Alve- 
stad så lenge han var med, og 
Troøyen laget en del fine ting. 
Reitan vil sikkert bli en nyttig 
mann på venstrevingen.

Dommer Stokstad, fikk mye 
ufortjent piping, men vi har 
sett ham atskillig bedre.

ass.

a/Å

i brystet. En urædder ble vist ut og mot slutten var 
skillige som haltet rundt ] 
Urædd kom best i gang og 

hadde et godt overtak den før
ste halvtimen. Spillet jevnet seg 
så og den unge porsrekken ble 
mer farlig. Etter 40 min. laget 

. så Troøyen et pent arbeide og 
serverte til Sørensen som eks
pederte 1—0, og det ble fortjent

i omgangsresultat.
Etter 9 min. i annen omgang 

brente Urædd et straffespark, 
men etter et kvarter var det 
klart for 2—0 etter pent sam
spill Troøyen—Reitan, som syn
tes å kunne dette fra før. Men 
så var det Pors’ tur. Rolf Nil
sen gikk fint igjennom et pas
sivt Uræddforsvar og reduserte 
og nå fulgte en frisk Porsperi- 
ode.
Spillet ble hardere og hardere

— og gang på gang lå spillerne 
overende på banen. Alyestad 
ble '•Arefc ut etter 20 min. og 
uræddlaget ble vesentlig redu
sert. Pors utlignet etter 35 min. 
og det var igjen Rolf 
som var mannen. Han 
nydelig på et frispark fra 16- 

■ meteren, og nå var det tribune- 
| sus. Et par heiagjenger av ung- ’ 
I gutter måtte til slutt tilsnakkes- 

9 a * * * • __ * J

Skulle nå dette være nødv . .. . o . > , t
skubbing og småsinte urcgelme endig? Maken til knubbing 
under oppgjøret Urædd — Pors ssigheter som det vi var vitne til 

igår er det heldigvis sjelden en 
av et knokkeloppgjør. Ingen 

Og det 
n forsøke hele tiden stagge den 
hvorav to straffer ble delt ut i

ser. Igrunnen lå det i luften til li 
av partene laget noen bevisst op li 
skal sies til dommerens ros at ha ptakt til elendigheten, 
kjedelige utviklingen. Frispark 
øst og vest.

Det harde spillet resulterte 
selvsagt ikke i annet enn større 
eller mindre skader. I tur og or
den var spillere fra begge lag ute 
av banen. Særlig gikk det utover 
Rolv Alvestad som etter sin ut
telling nr. 2 ble båret ut for godt. 
Dette hendte midt i 2. omgang og 
Urædd spilte resten av den ordi
nære tiden med ti mann. Dermed 
nyttet Porserne sjansen til å ut
likne til 2-2.

I ekstraomgangene rant bege
ret fullt da en Urædder ble utvist, 
for munnbruk. Uten tvil var 
dommeren her i sin gode rett. Så
ledes spilte Urædd det meste av 
2. ekstraomgang med ni mann.

La oss forbigå spillet i all still
het. Ingen av lagene fikk noe til. 
Urædd er en farlig motstander 
på grunn av hardhet og kontant 
spill. Porslaget (mixed med ve
sentlig B-spillere virket teknisk 
bedre, men var uten driv. Den 
knappe Vestsida-seiren 3-2 var 
likevel fortjent.

Scoringene kom slik: 40 mi
nutter ved Reidar Sørensen, 55 m 

•• •

Ekstr aomgangev■,
Pors var heldigst og vant den uhyre spennende og harde 

semifinalen i Grenlandscupen på Urædds Stadion i går kveld. 
Det var først etter ekstraomganger kampen var avgjort, og 
det var svdlansk stemning både på gresset og tribunene. Dom
mer Stokstad kunne med fordel ha gjort mer for å dempe spil
let tidligere i kampen. Urædds Alvestad ble båret av banen 
tre ganger og måtte til sykehus for å undersøkes etter et spark 

■ • ‘ ‘ ‘ ............... • det at-
på begge la<j.

2—2 ble resultatet etter ordinær 
tid. i

Ekstraomgangene ble fortsatt 
dramatiske. 2 uræddspillere var 
igjennom Porsforsvaret og smel
te av i stangen. Så fikk Pors 
straffespark da det gjensto et 
minutt i første omgang og Ar
ild Johansen ekspederte sikkert 
i nettet.

Kort etter ble en Uræddspil- 
ler utvist uten at vi kjenner

Pors jr. fil Sandefjord 
lørdag

Pors-juniorenes 2. rundekamp 
i NM i Sandefjord til helgen 
er framskutt til lørdag. Dertil 
er seriekampen Pors — Borg 

| junior framskutt til i dag. '

sykehus og utvisning

Grenland fikk begge sine ju
niorlag igjennom til • run&4 
NM-cupen for juniors, .iens wi » 
siste representant. Rjukjn, ma_ u 
Si takk for seg. PaVesU>d« 
spilte Pors sin beste kai P 
året og vant en fovjeii . .
seier over Rjukan. Ktni^"finn- 
på perioder med fikst ig °PP 
somt spill, og med m nrnelig 
motstander bor porsn*® rt< 
avansere forbi neste ru<x* . 
Scorere lørdag var Rolf * -n^ 
len 2, Helge Skifjek - 
Ragnvald Johnsen. .. Qjd

I Kristiansand i vi£°r’
det hardere enn ventet • 
selv om Skiens-laget buia 
net etter ordinær tH- ; 
da var imidlertid 
Odd sikret seg rettei til * 
ved å vinne straffespark - 
ransen.

^ors”Rjiikan 

unorgen

«Pilt søndau mPn »» v.ært

^lingen for å dra td VrXfc’ 
•Jad og overvære 4. rundekom

Vi har°tknrors °ug Fredrikstad' vi nar tidligere brakt Rlukancs 
gen0PPSpora ® kampen i mor
gen. Pors stiller med def-f-p I 
mannskapet: Kai Wickmann 
senanNiNlinTgSen’ Ragnar Kn™-’

N. s. dorSen Olsen, Svein 
Arne JørSensen, Rolf 

Askedalen, Ivar Olsen, Helge

Reserver: Tor Skott, 
berg, Leif Christensen.

Kampens dommer blir Sie- 
bjørn Skau, Odd. g

4.
X

lf Askeda- 
Skifjclc 2

fikk
vun-

_ men , 
2. rund® 

rtraffespavk-konRU
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Odd-Larvik Turn 
i Skien - Pors fil

Sandefjord
Fotballforbundet har fast-, F

Satt annen rund a i iuninra- T

?:s:>

like etter
Rolf Nilsen det 3. må- 

lét for Pors. Dette var hard 
kost for kleiv-guttene, F.._ 
hadde således en l_... 
ledelse

pause. Etter vel ett minutts spi 
i 2. omgang kvitterte Rjuka 
ved ungareren Arpad Nyir; 
Pors tok så pa ny ledelsen ve 
Rolf Askedalen som scoret e 
ter indirekte frispark, og vi f ulg 
te nye scoringer av H Ski fjel 
Ragnvald Johnsen og Askedale 
før Rjukans Leif Sjøberg satt 
en kanon bak Pors-målmanne 
i minuttene like før full tid.

Pors hadde sin beste spiller 
c.h. Svein Solstad, som stoppe 
godt og spilte velgjørende roli 
med utmerket overblikk. Forøi 
rig var Ragnvald Johnsen o 
Helge Ski f j eld de som kom næ 
mest.

Ved siden av målmannen hai 
de Rjukan sine beste i Leif Sji 
berg og Arvid Andersen.

ffe .
I
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Bedriften på Vestsiden
Det var ganske bemerkelsesverdig det som hendte ute på 

Vestsiden i går kveld — at et praktisk talt rent reservelag 
av porsere banker den andre finalisten så desidert som 7—1. 
I og for seg hadde det jo vært oppsiktsvekkende nok bare 
med seier, om den hadde vært aldri så snau. Personlig ventet 
vi seier, men ikke så overveldende. Dessverre hadde vi anled
ning til å se bare en del av kampen, men vi rakk i hvert fal) 
å få forhåndsinntrykket bestyrket.

Vi har jo nå i noen år ventet og ventet på at porsernes 
glimrende og målbevisste arbeide med rekruttene skulle slå 
ut for fullt også i retning av forstelaget — nå ser det vir
kelig ut til at fruktene begynner å melde seg for alvor. 
Og morsomt var det jo at disse ungguttene fikk anledning 
til å fullfore denne cupserien og avslutte med en fulltreffer 
som sa seks. Slikt stimulerer!

Medaljen har også en bakside. Den har vi pekt på ved 
diverse anledninger tidligere: Innser ikke enda flere nå det 
nærmest absurde i at et slikt kobbel av kretsens mest lo
vende spillere — fullt kapable til å vinne en 3. divisjon 
i Grenland — utelukkende er henvist til å spille sine kam
per i 1. reservelagsserie? Pors’ forstelag har nå avansert 
til en hoyere divisjon, og vi burde da hatt et spillesystem 
som gjorde at også reservelaget rykket et trinn hoyere opp.

Slik det nå er, innebærer det dessverre en overveldende 
fare for stagnasjon.

Å

w

Hos Storm hadde forsvaret ] 
nok å stå i. Centerback Sv. Å. 
Kristensen og v. h. Halvorsen 
var best, og av løperne var det 
bare Felle som fikk* utrettet 
noe. Storm manglet Rolf Nilsen 
og Erling Lunde i går.

Arnc Skjærum, Grane, 
god dommer.

flere som banker på for å 
komme på A-lagct. De to yt- 
rewingene Svein Jacobsen 
Rolf Nilsen er begge to

Storni-målct

i >

Bi
te
■>

ow

iniyigo farlige visitter

«B.

Pors 
solid 3—0 

ledelse etter bare et kvarters 
spill. Nå spilte Storm seg litt 
opp, men de kom aldri på 
skuddhold. Senere i omgangen 
ble det igjen Pors som tok 
hånd om spillet og da Roald 

L nojoroon laget nr. 4 for Pors 
for pause på en nydelig head- 

I ing, var saken klar for Pors.
1 I

^tai
■ ■ W

-;s.v

Og 
gode 

nok, Jacobseir burde vel snart 
få sin sjanse på A-laget.

Pors laget som nevnt en 
god kamp og Rolf Gunnerud 
var i går suverent banens beste 
spiller. Han hadde sine nærme
ste konkurrenter i begge ytre- 
wingene Jacobsen og Rolf Nil
sen. men også Roald Reiersen 
spilte godt. Forsvaret som had
de et par store blundere, var 
Leo Weber som v.half og Tryg-, 
ve Kristiansen som senterback 
de beste.

satt annen runde i juniore
nes NM i fotball til fk. søn
dag. Av kampene nevner vi 
at Odd skal ha hjemmekamp r 
mot Larvik Turn, mens Pors j 
spiller på utebane mot San
defjords Ballklubb.

Turn vant 3-2 over Runar 
1 Larvik, mens Sandefjord 
slo Fram 1-0 på Torstrand i

• runde. Det blir harde kam- 
iPer for de to Grenlands-re- 
Presentantene, men det er 
sætt ikke utenkelig at de al- 
ikevel slipper vel gjennom 
runden.

En av Pors-angripcrncs 
i går.

Fortjent 5-2 over
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Pors gikk fortjent videre i 
juniorcupen i fotball ved å be
seire Rjukan med 5—2 i 1. 
rundekampen på Vestsiden 
lørdag ettermiddag. Det ble 

en underholdende, fartsfylt og 
meget god kamp — fra Pors 
side lagets avgjort beste for 
året. Det var ingen tvil om 
at seiren gikk til riktig side. 
Første omgang gikk ut med 
1—0 ledelse til vertene, men 
etter lagets mange og store 
målsjanser var ledelsen hel
ler i underkant. Nå skal nok 
medgis al Rjukan-keeperen 
— Bjørn Lenang hadde sin 
største andel i at gjestene ik
ke lå mer under før pause. 
Det var Helge Skifjeld som 

sørget for Pors-scoringen før
Arei.
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tes det å få trøstemålet 10 min 
før slutt ved Rolf Lunde.

Pors har i år hatt en meget i 
god vårsesong og ved seiren i 
går markerte Pors sin store 
bredde her i kretsen, idet klub
ben nå har tatt alt som var 
å ta. På seierslaget i går crj. 
det mange lovende emner^ og;

* fedriften på 
porsguttene skrev fotbali- 
historie med -1 fulltreff»

I

Oppsiktsvekkende finaleseier over Storm
pors’ reservelag, pluss Rolf 

Gunnerud, leverte en meget 
g“d kamp mot Storm . fma 
® n på Vestsiden i gar. I for- 

ste omgang 
initiativet, og 
de angrep 
pors ledelsen 
ved Ari-- 
min. etter

Juniorserien 
, cn utsatt

XsUne 6-0 
Ti » vei Pause- Flere aV etter 1-0 vc“ Z,eliff lettkjøpte- 
Se Spjeld laget de 1 
”eog Roy Elf AriM HefU- 
5 og 6. Dommer var anm 
Urædd.
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I annen omgangs begynnelse 
øket Rolf Gunnerud til 5 etter 
corner fra venstre, Pors hadde i. 
nå overtaket resten av omgan-

i gen. Laget spilte god fotball : 
og Storm-forsvaret hadde me-

j get å gjøre. Pors fikk 2 mål 
: til i denne omgangen ved Rolf
Gunnerud og Rolf Nilsen hadde ; 
flere g

Sl.::,

ode og farlige sjanser, "^-,
bl. a. smalt flere skudd i tverr- IVB B
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i juniorcupen i
Vant 3-1 over Pors på Stadion

5x.

t

er

på midt- Hasp.

Fotballvenner.

Hanse

Cor^cr*
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Minneord

p-a at Porsene skulle ta ledelsen. 
Men. etter de to tine scoringene 
kviknet imidlertid guttene til igjen 
og. vi fikk se noe av edt gode spil
let som vi vet de kan prestere.
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BALLKLUBBENS LAG
Hos Ballklubben var forsvaret, 

-dair j*32xx^

Johansen gode. Martin j 
Hansen i mal gjorde heller ingen. < 
feil og ved et par tilfelle viste | 
han fine takter.

><
>:
&

til 2. runde i juniorcupen. på | Pasninger til nærmeste mann, mep 
Stadion lørdag. Efter å ha lig
get jevnt over hele kampen

, vant hjemmelaget 3—1, efter 1
I —0 ved pause. Kampens dom
mer var Ame J. Torp fra Fram 
og det var 362 betalende til
skuere.

i ballklubben til 3. runde 
rdinær kamp

PORS
hadde slne beste folk i målmannen 
Kai Wickmann, senterhalfen Sv ein 
Solstad og senterforward Helge 
Skjifjeld. Laget som helhet virket 
ikke så sterkt som en kanskje 
hadde grunn til å vente, i et hvert 
fall så de truet ikke Ballklubbens

skarp ‘vinkel dundrer han inn et i uelen.. Spesielt var de tre backene^ 
yenstrebens-skudc uten chanser for | vg Pdr R. . 
Porsmålmannen.

2 minutter senere legger Oddvar
Jensen en monsterpasning til Møl
ler og denne scorer sikkert.

. '..-/.a®

f Jh
I

MÅLENE
I 1—0 til Ballklubben efter 2 mi-
I nutter. Godt angrep hvor indre-
I trioen finspilte seg gjennom "Pors-
I forsvaret. Oddvar Jensen ble spilt | klubblag. Vi satt faktisk og ventet 
| fri og gjorde ingen feil.
I 1—1, 5 minutter ut i annen om- 
I gang. Ballklubbforsvaret gjør sin 
I eneste blunder for dagen og indre 
I venstre Ragnvald Johnsen scoret 
I lett.
I •—L Jens E. Møller blir spiP.
l.frem Jiy.-SAc_pux--.£rQli t>g-f>•?. wgskr,

Svein Goli kommer en liten meter for sent til å score, keeper 
Kai Wickman tar ballen.

Ballklubben og Pors møttes i banen og ballen ble spilt med korte 
... . ------

tendensen til solospill var flere 
ganger for fremtredende.

Pors fikk også efter det første 
kvarteret bedre tak på spillet, uten 
at de noen gang overspilte våre 
gutter. I det 25. minutt skyter Jan 
Andersen godt pg hardt, men dess
verre i tverrliggeren. 5 minutter 
senere viser Jens E. Møller sitt ta
lent, Ved en smart manøver spiller 
han Oddvar Jensen helt fri uten 
at det blir noe resultat av det.

I annen omgang fikk vi i de før
ste 20 minuttene se et svakt Ball-

Lcif Lindstad
Meldingen om at den kjen

te og populære Pors-gutten 
Leif Lindstad er gått bort 
etter et langt og smertefullt 
sykeleie vakte stor sorg i 
vennekretsen. Han ble bare 
43 år gammel og etterlater 
seg hustru og tre døtre.

Det var som fotballspiller 
Lindstad var mest kjent. AL' 
lerede som 15-åring begynte 
han å spille fotball i Pors, og 
året etter var han på klub
bens A-lag. Han var aktiv 
spiller fra 1930 og fram til 
i høst. Leif Lindstad hadde 
anlegg langt utover det van
lige, og han har også deltatt 
i tre B-landskamper og en 
rekke interkretskamper for 
Grenland. To ganger var han 
reserve for A-landslaget. I 
si ne aller beste år hadde han 
neppe sin like, men når han 
likevel ikke nådde helt til 
topps så skyldes det at han 
ikke tok sporten fullt så al
vorlig som hans venner had
de ønsket det, og delvis at 
han hadde vansker med ryg
gen. Han forsto fotballens al
fa og omega særs godt og var 
både skarpskytter og hode- 
spesialist. Det lar seg så å si 
ikke gjøre å summere opp alle 
de scoringene han har vært 
mann for i sin lange karriere.; 
Leif Lindstad var svært po-l 
pulær for sin fair og inteli- 
gente spillemåte. Han gikk 
først og fremst inn for å væ
re lagspiller.

Vi lyser fred 
minne.

smertelig 
leie

J hele
i populære Leif 

ikke mer.

LEIF LINDSTAD 
in memoriam

Leif Lindstad rr 
■- dod. Et langt og 

syke- 
enclt, og 

distriktets
er 

Hans 
store kamerat
lene ts boyer hode
ne ved dette tri
ste budskapet og 
takker ham for 
alt han var. Det 
store fotballpubli- 

minnes ham nipd takk 
I og ærbødighet for opplevelsene 
han ga dem gjennom sitt blen
dende og elegante fotballspill. 
Han hevet det til kunst og han 
var en læremester for dagens 
aktive spillere i kretsen.

For oss som har vært så hel
dige å få spille rsammen med 
ham eller mot ham, vil Leif 
Lindstad stå som idealet på mer; 
enn en måte. For han var lag-, 
spilleren og først og fremst den 
gode lagkameraten som alltid 
gjorde sin jobb uten å klandre 
andres feil. Med et lunt smil og 
en stillferdig, morsom bemerk
ning felet han ergrelser til si
de. Og på de utallige fotballrei- 
sene var han. mannen sek, sa-t- 
te humør i omgivelsene. Vi ly
ser fred over Leif Lindstads min

ne, .W.

0^-1

over hans

le ha sagt i en 
Laget har riktignok d 
spillere, men til svaV
endel av plassene direK de] 
besatt. Den vi likte best va 
energiske sliteren på teI 
stre Ruben Teigen ° anne 
backen Grødem. Wlålm * 
;kan ikke last-s or
I scoringene. Ytre høyr a er 
og half Brogaard viste S 
del bra takter. Andei

Dommeren Gunnar c 
sen, Ulefoss, var v 1
bestemt. Hån ble asslS flans® 
Dahlgren, Urædd og 
Grane.

&

SPILLET
Efter den riktig fine starten som 

'Ballklubben vårtet opp med satt 
yi bare og ventet på det som ville 
komme med stor forventning. — 
Spillet ble imidlertid ikke som åp- 
ningsminuttene. tilsa. Riktignok lag i nevneverdig grad, 
gikk det flere ganger fint på midt-



ors ett ben i
A

på Rjukan
a

Fin

X

Wsen. s'

• X .*?

I

?

fortsatte;

MW

*

fe

4

ib

et 
fra Skifjell

i stolpen, 
målløs.

• T

•.'V 
r*. • .Rjukanpressen om 

Porskampen

det gamle stor- 
vi tror

klubben ikke har

j;

ur 1 •• • •

<

/

«L

fe

*

<•■;-

.. tfe

fe

I f

som ventet Porsi 
j lengste strået'

Slutt - 
enn 

ikke 
var 

I første 
sl ikke

r
g
ri»
f-i

få
F

Thorbjørn Hansen f ister en nærgående Pors-b 
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Rjukan Arbeiderblad :
Det var tydelig klasseforskjell 

mellom Rjukan og Por. i kam 
pen om kvalifiseringsretten ti; 
2. divisjon. Porsgrunnsguttem 
gjorde et godt inntrykk og der 
skal godt gjøres om Ørn, Horten 
kan nekte Pors opprykking. Det 
var tydelig at hjemmelaget kom 
til kort teknisk sett og derimot 
Pors løperekke fant hverandre 
lett og laget mye fikst.

få 
få 
fe

smalt det et skudd i Pors 
tverrligger. Det ble Pors som 
øket til 3-0 5 min. før slutt. 
Karl Ski fj eld la et frispark inn- j 
til «Stubben» Gunnerød og han, 
lot ikke sjansen gå fra seg. El
lers hadde Porserne flere sjan-; 
ser på slutten. jjs

• •? r

Hos Pors var det først og 
eldstemann Karl Ski 

skal ha honnør for 
viste en gnist- 

hang på sine 
kleggen, 
mye å lære, 
alt for tam 

ble forøvrig ska-l 
det i siste omgang og 
sterkt —: fikk ikke; 

beste side den-1 
__ ___ - allikevel be- | 
in makker på motsatt 

æi var best 
Oddbjørn Odd- 

til å overdri- 
„_ _ det bør han
jo før jo heller. Sei- 
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men omgangen ble
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Rjukan Dagblad skriver om 
kampen :

Hjemmelaget var ikke til å 
kjenne igjen fra tidligere kam
per i år. Selv om Pors vant for
tjent, så overbeviste laget ikke. 
På det seirende laget likte vi 
best Dagfinn Jensen, Arnold Jo
hannessen og evig unge Karl 
Skifjeld. Rjukans beste Robert 
Pettersen som senterback.

å være sine motstandere totalt oveiTeg*- 
kvalifiseringskampen for 2. divisjon på Rjukan i 
få seiren 3—1 var altfor snau etter sjanser og spill 

Kjukanlaget viste seg ikke å være så sterkt som ven
tet og deres målsjanser var langt færre enn Vestside- 
guttenes. Det skal innrømmes at Porserne fikk en me
get gunstig åpning, idet laget ledet 1—0 allerede etter 
et halv minutts spill, men selv uten denne åpning 
tror vl trygt å kunne si at seiren ville gått til Pors
grunn i £år.

ljukan tok avspark, men vi 
.r også dette var lagets ene- 
• berøring med ballen før 
mnerød la en ønskeball til 
irl Skifjell, som elegant for- 
rte en forsvarer og nettet, 
stte var litt av en skuffelse 
r Rjukan-tilhengerne, og ver- 
ble det da Gunnerød øket til 

-0 med et pent skudd etter 
1 minutters spill.
Vi noterte også et meget 

odt skudd fra Skifjell som 
eeper mesterlig fistet til cor- 
er.
Etter 40 minutters spill var 

Carl Skifjell i fin posisjon, men 
lan ble regulært hektet i feltet 
3g korrekt idømt straffespark. 
Dette satte Dagfinn Jensen sik
kert i nettet.

Noen minutter seinere redu
serte Rjukan til 3—1 ved ytre 
høyre Sjøberg på straffespark, 
>om vi mener var svært uriktig 
lømt av dommeren.

Vi syntes igrunnen Rjukan- 
iaget kom bedre fra 2. omgang 
enn første, men det kunne li
kevel ikke forhindre at Pors
erne hadde vel så mange sjan
ser til å score i denne omgang. 
Gunnerød hadde bl. a. et skudd

tv» \

omgan 
et eneste 
buret.
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og det var avgjort en 
! fordel. Allerede etter 3 minut
ter tok Pors ledelsen etter en

I I I ■ | f Karl Ski
fjeld like foran Ørn-buret. Sei
nere hadde Porserne blant an- 
net en stor sjanse da midtløpe- 
ren Svend Hansen slapp alene 
gjennom Ørn-fors varet, men 
målmannen Thorbjørn Hansen 
møtte h.rni og reddet det harde 
skuddet til corner. Omgangen 
var i tammeste laget.

Like etter pausen ble det 
straks mer fart over det hele. 
Begge lag hadde sine sjanser, 
men retningen på skuddene og 
headdingene var ikke presise 
nok. I det 9. minutt øket Svend 
Hansen til 2-0 for Pors med en 
markkryper via et Ørn-ben. 
Pors burvokter Ar ne Halvor
sen var svært passiv under fle 
re av Ørn-angrepene, men hel
digvis for ham gikk ballene 
utenom buret. Porserne hadde 
endel dårlige og høye skudd. 
Ørn ga seg ikke og ved et hø- ■

Pors er klar for 2. divisjon 
• *

A LI 1 o O A ve smalt det et skudd i PorV>rn ble slatt 3-0 ... — ™ hlp Pnr5 snn
Del ble som ventet Pors , & snille

trakk det lengste strået Porserne £°retr“kk første om-
1 den avgjørende kvalifise- med solen ‘ \ygS:>- 
nngskampen mot Øm på ?ang og det V

■ Vo* 1 i går og dermed er
ycien klar for opprykking til, . ,or av
andsdelsserien (2. divisjon) | 1>rnrapp man0 -

høsten av. Noen stor
;^P var det ikke de omlag
*n°°. tuskuere fikk se, men 
nnet var vel heller ikke å
'ente når det sto så mye på| 

begge partene.
3-0 var klarere 

og det skyldes
Ørn-løperne

Fortjent
kamp av Dagfinn Jensen

Fra vår utsendte medarbeider
pors viste seg 
ne i 
går og 
Rju- 
tet og

■ ■■■ ■■ im

divisjon
På Pors-lau ’ 

ka, med Karl ; 
mye pent. Forsvaret 
rere enn 
gang tidligere i ‘ 
tes vel i første rekke 
finn Jensen som t 
verte sin beste kamp

Hos Rjukan 
Robert Pettersen 
ste.

Kampen ble meget fair, og 
bortsett fra Rjukans straffe
spark som selv flere av de iv- . 
rigste Rjukantilhengere var 1: 
mot, syntes vi dommeren Hen- ; 
ry Jensen, Heddal kom pent 
fra kampen.

Ca. 800 tilskuere.

spill for
resultatet 
ventet r 
minst at ' 
svært inneffektive. -

g hadde de så å
-'j skudd mot Pors-

get viste løperrek-
’ Skifjell i spissen

_. var sik- 
vi har sett det noen i 

år. Dette skyld-
j at Dag- 

i senterback le-
_> for året. ; 

var senterback- : 
klart den be-

w.

I
I 
| fremst
I fjeld som 
innsatsen. Han 
rende energi og 
motstandere som 
har ungguttene 

, Svend Hansen var 
li midten. Han 1Z

redusert på høyrevingen. 
Arnold Johannessen l" ‘ -
vist seg fra sin L ’3~ 
negang, men var 
dre enn sin ....' ’ 
side. Dagfinn Jensen 
av backtrioen. C ~ ' 
aker har tendens 
ve driblingene og uv«. — slutte med jo før jo heller. Sei- fn-keeperen 
ren var fortjent. Det er ikkel 
mye igjen av *
laget Ørn og 
at L_.
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— Ja, det blir fra- mål til yt
re venstre: Thorbjørn Hansen, 
A. Fedje, Arnulf Melbye, Knut

Brogård, Bjarne Grødem, Odd
var Been, Bjørn Koch, Ivar Mjø- 
berg, Reidar Børum, Ruben Tei
gen og Odd Eek.

n
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\/orserne tror på seier.
’JK har endret litt på 

^stillingen til 2. runde-
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Søndag skal Pors spille en 
ny og særs betydningsfull 
kamp idet klubben skal mø- 

I te årets Sørlandsmester i 2. 
divisjon, Jerv, Grimstad \ 
Norgesmesterskapets 2. run
de på Levermyr Stadion. — 
Banen er en av landets bre- 
AeMe idet matta er omlag 75 
meter.

Hva tror du om utsiktene, 
sier vi til Pors-formannen 
Otto Malmgren.

I — Jeg troe det går bra for 
loss, sier han, men legger til

Også Pors hadde lagoppstillin- 
$n klar i går kveld: Arne Hal
vorsen, Oddbj. Oddaker, Arne 
Stenquist, Asbjørn Korsaasen, 
Dagfinn Jensen, Arnold Johan
nessen, Odd Legernes, Karl Skl- 
fjeld, Svend Hansen, Rolf Gun- 
nerød og Åge Lund.

Reserver: Bjørn Reinholt, Jan 
Dolva, Svein Barth og Rolf Nil
sen.

o 

jhw5

kampen mot Jerv søndag. — 
Svend Hansen er skadet og 
kom ikke på tale. Istedet har 
man satt Rolf «Stubben» 
Gunnerød som midtløper med 
den sterke reservelagsspille- 
ren Roald Reiersen som indre 
venstre.

Laget blir fra mål og høyre: 
Arne Halvorsen, Oddbjørn 
Oddaker, Arne Stenqvist, As
bjørn Korsaasen, Dagfinn 
Jensen, Arnold Johannessen, 
Odd Legernes, Karl Skifjeld, 
Rolf Gunnerød, Roald Reier
sen og Åge Lund,

Reserver: Bjørn Reinholt, 
;Leif Jensen, Svein Barth og 
Rolf Nilsen.

i

<

_jeg aner ikke, men vi li-' 
ker oss ikke på Vestsiden. På 
den annen side liker vi Pors- 
laget godt. Det er kjekke gut
ter og de spiller fair fotball.

— Og tips for søndagens 
kamp?

— Jeg tør ikke si et ord om 
utfallet, sier Agard bestemt. 
— Vi bare håper her borte på 
Horten. Det kan selvfølgelig 
gå bra, laget vårt er 
dårlig, men det kan se 
som om det mangler noe på 
2. divisjonsnivået.
— Men Ørn har da bra resul

tater å se tilbake på 1 serien 
som er ferdigspilt?

Da Pors slo Tønsberg 
Turn

Fra Tønsberg Blads referat av 
Pors’ kamp i Tønsberg sakser 
vi:

«Som ventet ble Pors for 
sterke for Tønsberg Turn, men 
seiren på 6-1 var nok for stor 
etter spillet. Pors viste seg 
nemlig som et meget effektivt 
lag, ^om forsto å utnytte sjan
sene i motsetning til Turn som 
var både uheldig og ineffek- 
tive foran mål. Som helhet ble 
kampen noe feriebetont.

Pors hadde sine beste spil
lere i keeperen Arne Halvor
sen, v. half Arnold Johannes
sen, indre høyre Rolf Gunne
rød og ytre venstre Aage Lund.

«Vi har alltid store vansker med Pors i Porsgrunn», sier 
oppmannen, Frank Ågard

kommer til å gi alt - 
vi har igjen, sier Nana. — 
Han forteller også at lagopp. 
stillingen blir som i ,le (0 
siste kampene Jerv har hatt.

Av Sportsmandens 6 eks
perter er stillingen 50—50 
idet 3 man holder på Pors og 3 
på Jerv.

Med seier søndag er Pors 
sikret hjemmekamp i 3. run
de og den vil nok samle «fullt 
hus».

Søndag skal Pors spille sin 
andre og avgjørende kamp om 

< 

1 retten til opprykking i 2. divi
sjon. Etter å ha «banket» Rju
kan 3—1 på utebane sist søn- 
dog, kan det se ut som om Vest- 

1 side-guttene er favoritter 
vinneren av Vestfolds 3. 
sjon, Ørn, kommer på besøk.

Ørn-oppmannen — Frank 
Å gård, legger da heller ik
ke skjul på en viss respekt 
for Pors — og særlig for 
kamparenaen!

— Vi spiller aldri godt på 
Pors Stadion, uvisst av hvil- 
ken grunn. Og jeg tror ikke 
det er otte vi har vunnet på 
den banen heller. I fjor f.

I eks. tapte vl 5—1 — selv om 
i vi ikke lå nevneverdig under 
\ i spill, etter mitt skjønn.
I — Men hva er grunnen til 
I det?

Ørn liker ikke

Porsforrnannen tror på seir for sitt lag
Sjansene står nokså likt, — 

sier Grimstad-folk.

Og hva mener så J e r v? — 
Vi retter spørsmålet til klip
pen i Jervs forsvar, Arne 
Olsen, eller «Nana» som 
han heter i sin store beund
rerskare på Sørlandet.

— Tja, svarer den forsik
tige strategen — det er jo 
ikke så godt å si. Pors er jo 
et godt lag nå.

— Men det er jo dere også?
— Jo, det er vel så, men del 

spørs om vi har brent oss ut 
da på de to kampene vi hadde 
mot SIF og Arstad. For har
de var de.

— Dere har jo møtt Pors 
før?

I — Jo, vi møtte dem ifjor 
at man er klar over at Jerv pa grusbane her i Grimstad, 
leverte en innsatsmettet kva-| og da vant vi såvidt jeg

ker 3-2, men det var bare 
privatkamp, og det sier ikke 
noe om styrkeforholdet. Da 
kan jeg like godt minne om 
at vi for ende! år siden møt
tes i Porsgrunn i rundekamp 
og da tapte vi 7-1! Nei, det 
er ikke godt å tippe noe, — 
men jeg mener sjansene står 
nokså likt for laga. Men vi

— Ja, det er så. Imidlertid må I 
man ta i betraktning at mot-1 
standerne ikke er av kvalitet. I 
På den annen side er et opp
hold i 3. divisjon ingen som 
helst inspirasjon for laget vart. 
Vel er det sterke lag i 2. divi-1 
sjon, men vi vil heller ta en 
«gjesteopptreden» der enn å 
fortsette som vi har gjort i den 
isenere tid. Men først er det ait- 
I så Pors på Vestsiden —

— — Og laget eJ- klart?

I lifiseringskamp mot SIF i 
Kristiansand. Energien var 
øyensynlig satt i høysetet lød 
rapporten vi mottok fra et 
av våre yngre medlemmer 
som overvar denne kampen. 
Jerv-laget er dessuten fysisk 
sterkt, legger han til.

| Pors-spillerne reiser ned- 
jover søndag morgen og er 
hjemme igjen natt til man-

I dag. |

f-’ FT » ' (

Vi gir alt vi har igjen, sier en av 
jervs støttespillere Nana Olsen
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I I en kamp i småguttserien i 
I går vant Brevik 4—2 over Kra- 
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Nest siste runde i juniorenes 
kretsserie i fotball ble avviklet 
i går. Urædd vant hele 8—1 
over Storm pa Kleiva etter 4—1 
ledelse ved pause. Oddvar Han
sen 4, Jan Horst 3 og Bjørn 
Zimmermann scoret for Urædd 
og Sverre Follaug for Storm.

Skiens B.K. vant 1—0 på 
Frednes-graset over Sund jor
det etter scoring av Erik Øde- 
gaard. Vertene brente et straf
fespark.

Odd vant en ny seir i serien 
ved å slå Herkules 3—0 på 
Gimsøy-graset, etter 1—0 ledel
se ved pause. Det var Fredrik 
Gundersen 2 og Jan Bøe som 
scoret.
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Grimstad, søndag.
Jerv, som har levert så fin inn

sats de siste helgene mot SIF og 
Ars tad skuffet sitt hjemmepubli
kum stort i dag. Laget var tyde
lig spilletrett, og Pors vant så 
sikkert som 4—1, etter å ha le
det 3—0 ved pause.
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men har spill
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seiren var fortjent, men i.
Kampen var ikke

Jerv åpnet ganske 
og hadde gode sjanser, men 

noe resultat. Pors 
: seg tre mål med

-yy

Med 3—0 ledelse måtte vi ven
te at Pors-laget slo av på farta i 
2. omgang. Spillet gled imidlertid 
meget fint for laget, og især det 
første kvarteret bød på mye 
fikst og mange sjanser. Seinere 
i omgangen led angrepsspillet 
mye av at Karl Skifjeld ble 
skadd og måtte gå ut på høyre- 
vingen.

Jerv reduserte ved ytre ven-~ 
stre John Ugland etter 20 mi-, 
nutters spill, mens Åge Lund 
avsluttet med nr. 4 for Pors vod 
en fin forsering og sikker sco
ring 10 minutte: seinere.

Endringene, som Pors hadde 
foretatt i angrepet, falt meget 
heldig ut. Lund og Reiersen på 
venstresiden begynte begge 
nervøst, men fortsettelsen lover 
det aller beste. Sammen med 
Karl Skifjeld gir vi Lund prisen 
som lagets beste. Forsvaret var 
hardt presset til å begynne med 
og vi var ikke riktig fornøyd i 
i første omgang, men fortsettelsen 
[ble god. Arne Halvorsen hadde 
et par ix?dninger av klasse i 
mål.

, Jervs beste var høyre hair 
Leif O •'•ensen og indr^ høyre 
Reidar Berg. Senterløper Jcr-xm 
Svennvik var meget farlig sa 
lenge han va^ med, men han ble 
byttet ut på grunn av skade et
ter 30 minutter.

Øivind G. Abrahamsen, Kra
gerø, skjøttet dommervervet 
bra.
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I Kragerø ble det et spennen
de nappetak hvor vertene sik
ret seg 3—2 seir over Langesund. 
Arne Falck Pedersen scoret for 
hjemmelaget og Terje Sands- 
mark for gjestene.

Pors slo Borg 9—0 tidligere i 
uken.
. Odd leder fortsatt i serien et
ter 8 kamper med 14 pts. 
(37—10) og en kamp igjen mot 
Langesund i Skien torsdag 11/9.

Pors har hittil bare spilt 7 
kamper og har 12 pts. (36—7). 
Porserne har kamper igjen mot 
Storm på Kleiva og Kragerø på 
Vestsiden. Det er slett ikke 
umulig at laget tar innersvingen 
på Odd, takket være bedre mål- 
averasje. Vi går ut fra at både 
Odd og Pors vinner sine gjen
stående kamper. I

f_
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'•'■ var sjenerende 
me;£ ellers dt. fjneste 
unde>\ 2. rundekampen- mellom 
Jerv Pors pa det flotte Lever- 
myr stadion. ?. Grimstad i går. 
Som vi vfthtet, sikret Porserne 
seg retten til 3 runde hjemme i 
Porsgrunn, «>g de mange tilhen
gere som fulgte laget, kunne 
glede seg o-ver en* fortjent 4—1 
seir.

Det så allikevel mørkt ut for 
laget til å begynne med, da 
Jerv, med sterk vind i ryggen, 
presset det meste av spillet over 
på Pors’ banehalvdel og skaf
fet seg flere gode scoringssjan
ser. Porsforsvaret hadde nok å 
bestille det første kvarteret, 
men da Pors tok ledelsen etter 
14 minutters spill, var det aldri 
tvil om hvor seiren ville havne. 
Rolf Gunnerød la en ønskebaU 
til Skifjell rem nettet på et godt 
plasert skudd. Det var tydelig 
stor nervøsitet hos flere av 
Porserne til å begynne med i 
går, og vi savnet det rette sam- 
snillet. Men etter scoringen be- 

Igynte det å gli i Pors-rekka, og 
10 min.utter seinere sto Skifjeld 
for ny Pors-scoring da han fint 
lurte av en mann og plaserte 
ballen helt borte i hjørnet. Rei- 
ersen var mann for nr. 3 etter 
fint forarbeide av Åge Lund et
ter en halv times spill, og Reier- 
sen hadde også flere fine sjan
ser til å øke seinere i omgan
gen. Han hadde også nr. 4 i net
tet, men scoringen ble annullert 
for hands.

Jervlaget benyttet seg vesent
lig av lange baller i sentrum. 
Laget hadde sine gode sjanser 
til redusering, men skuddene 
ble som regel fyrt av fra altfor 
langt hold.
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Odd leder serien, 
en kamp
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Skifjelds første målskudd. _
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Jervs keper kaster seg forgjeves etter Karl

Pors-, 
største laget, 
av de beste, 
godt, 
det ble ikke : 
derimot skaffet 
korte mellomrom.

jerv reduserte etter pause, men | 
Pors øket til 4—1 før kampen var 
slutt..

Pors hadde en god løperrekke 
og et kontant forsvar |
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Det ble en nervøs åpning av 
kampen og det gikk nærmere 25 
minutter før man fikk se et vir
kelig skudd mot buråpningen. 
lør den tid hadde lagene sine 
sjanser men enten ble ballen snap 
pet opp ute i feltet av målmen
nene eller så ble den satt utenom 
buret. Noe av det en husker best 

i var Roald Itoicrsens hurdr» skudd 
rett forbi Greåker-målet. Noen 
minutter før pause var det klart 
for 1-0 til gjestene. Bjørn Spyde- 
vold som hadde operert på høyre , 

I siden en tid la inn en ønskebai) 
I til ytre venstre Arne Ranheim 
Isom hadde trukket innover på 
banen og han hadde ingen van-1
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Greåkers burvokter
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Selv de største patriotene hadde neppe regnet med at 
Pors skulle trekke det lengste strået i kampen mot det 
sterke Østfold-laget fra Greåker. I de foregående kampene 
mellom disse to har Greåker alltid vært best, men denne 
gang svarte ikke klubben helt til forventningene. Det kan 
skyldes flere ting. Kritikken i de foregående hovedserie- 
kampene tyder på at laget har levert en stor innsats og 
det er vel et spørsmål om ikke en slik «kraft-tapping» har 
tatt noe av gnisten fra spillerne. Dertil hadde de øyen
synlig vanskelig med å forsone seg med Pors-ledelsen tid
lig i annen ekstra-omgang. — Porserne på sin side fant 
snart ut at motparten ikke var så umulig «å hanskes» med 

hadde fryktet, og det inspirerte guttene sterkt. — 
umulh118^1 Se?er har helt I0rden og det er slett ikke 
gen hfe „ fenur“ enn4 et hakk h*‘ycre 1’“ rundesli- 
rittene 1 „ C A?., parret sammen med en av stor f a vo- 

. ^Her Viking.
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sker med å sonde ballen i pOrs- 
hyssingen. Rolf Gunnerød hadde 
et hardt frispark på slutten som 
skaffet Greåkcr-forsvaret ende) 
bryderi.

Etter pausen kjempet Pors 
hardt for utlikning. Karl Skifjeld 
hadde et nytt godt skudd og ved 
et seinere høve havnet ballen i 
Greåkers overligger. Etter 17 mi
nutter var stillingen uavgjort på
ny. Roald Reiersens harde og 
friske langskudd måtte burvok- 
teren gi tapt for. Bare minuttet 
etter ble Greåker tilkjent straffe
spark for trykk i ryggen, mon 
eksekutøren Eivind Engscth skjøt 
dårlig og følgen var at Arne Hal
vorsen halvklarte skuddet. Bal
len spratt ut i Pors-feltet igjen, 
men her ble den sendt ut av fare
sonen. Bjørn Fjeld reddet så Åge 
Lunds gode skudd ute i feltet.

(Fortsettes på 6. side).
(Fortsettelse fra 1. side).

Litt seinere sto gjestenes ytre 
venstre alene med ballen foran 
Pors-buret, men i iveren etter å 
sette mailene i maskene skjøt 
han utenfor stengene. Seinere i 

■omgangen var det på nære nip
pet blitt et nytt straffespark i 
Pors-feltet for ulovlig pågang, 
men på en eller annen måte var 
dommeren ikke på høyde med 
situasjonen.

Etter et kvarters pause måtte 
lagene ut på banen for å spille 
ekstraomganger. Det var tydelig 
at Porserne var svært slitne og 
gjestene hadde overtaket i det 
første kvarteret. Tiden gikk uten 
at det ble noen nye scoringer og 
man fryktet allerede for at la
gene måtte møtes til omkamp.

Avgjørelsen kom imidlertid da 
en minst trodde det. Pors ble 
tilkjent frispark langt ut på ba
nen. Høyre back Leif Jensen 

! smelte i vei med et hardt og høyt 
innlegg i Greåker-feltet og til 
stor forundring for Porserne selv, 
motstanderne og ikke minst de 
fullsatte tribunene havnet ballen 
inne i Greåker-hyssingen etter 
at målmannen hadde lurt seg 
selv ute i feltet.

På det seirende laget befestet 
Arne Halvorsen påny det gode 
inntrykket en har av ham som 
målmann. Han reddet også pent 
ute i feltet ved flere høve. Dag
finn Jensen var den beste i back- 
trioen. Vinghalfene spilte på de
fensiven det meste av kampen. 
De må også bestrebe seg på å 
få bedre adresse på avleverin
gene. I angrepet viste Karl Ski- 
fjeld gode takter, enda det 
var tydelig at skaden hadde satt 
ham endel tilbake. Det førte og
så til at han hadde endel «pau
ser» under kampen. Av de øv
rige virket Aage Lund friskere; 
enn tidligere. Rolf Gunnerød 
spilte delvis tilbaketrukket og 
det likte han øyensynlig ikke. 
Han hadde dog endel gode blaff, 
men overdriver driblingen.

Tilskuerne hadde sikkert ven
tet seg bedre spill fra gjestenes 
side. De klarte seg ikke så verst 
ute på banen, men angrepsrek
ken var svært ineffektiv og av-

<: ■■•fefe

‘ •• * >4

•' • >

v;
83$»

Vant uventet, men fortjent over favoriten Greåker i 
to timers kamp på Vestsiden — Høyre-backen Leif 

Jensen scoret seiersmålet fra 35 meters hold
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Bjørn Fjeld har kapitulert for Roald Reiersens harde skudd 
— Pors første mål.
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johan 
virket 
hadde

han 
gående 
ner rikere, 
sen» f0r å 
runde-kamp 
nemlig til 
av 
mens 3e 
konunej» 
3000.

Greåker sikre på seier 
og stiller med Biørn 
Spydevold i spissen

en 4.
seg 

sum 
kroner, 

neppe 
enn 2—
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Andersens spill på 
ble lagt merke til. 

best fra det av 
Eivind Engsmyr. Yt-

IE/E JENSENS 
scoring var verd 
om lag 3000 kr.

At fotball er penger visste 
vi fra før, men at fotbal
len omsettes i kontanter 
raskt og effektivt av Ola 
Normann er det vel bare 
de mest ivrige fotball- 
ledere som vet. Under 
rundekampen Pors—Gre- 

går sto resultatet 
eks-

i 
II
I

se med seriekam-
- I søndag blir

mot

I 
I 

åker i
i 1—1 til langt ut i 2. 

traomgang da hjemmela- . 
gets høyre back, Leif Jen- 
sen, scoret direkte på fri
spark fra langt hold. Der
med «reddet» han sitt Iag

1 runde - Og ikke 
bare det: Den klubben 

representerer ble om- 
nesten 3000 kro- 

«GodtgjøreL 
spille 
beløper 

den nette 
omlag 5—6000 

runden 
bøyere

Trass i at Østfoldklubben ik
ke har spilt seg opp i de høy
ere serier før i de siste åre
ne, har Greåker gjort seg be
merket i norsk fotball med 
sin raske karriere. I dag del
tar klubben i landets mest 
eksklusive serie og teller fle
re internasjonale spillere. 
Den mest kjente av disse er 
vel Bjørn 
Fredrikstads 
all

r VitV;? ■ ■■ *::'•i

....... l. >2

av sine
over død-

Knut Hotvedt, 
Bjørn Spyde 

Engsmyr og Arne
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Og Pors stiller med dette la- 
:Arne Halvorsen, O. Odd- 

Arne Stenquist, Asbj. 
Korsaasen, Dagf. Jensen, Ar
nold Johannessen, Åge Lund, 

Pussig nok var ikke oppman-1 Roald Reiersen, Rolf Gunnerød. 
nen i Pors, Erling Olsen, Karl Skifjeld og Rolf Nilsen. 
mindre optimistisk enn sin 
fotballkollega i Greåker.

Spydevold, 
og landslagets 

roundkjempe.
samme Spydevold skal nok ha 
mye av æren når det gjelder 
framgangen laget har hatt.
Søndag tapte Greåker — noe 

overraskende for mange ek-j 
sperter — seriekampen mot i 

*

Brann i Bergen, men vi skal 
ikke glemme at uavgjort 
selveste Fredrikstad i obligato
risk kamp teller uhyre meget. 
Vi vet at Bjørn Spydevold & 

' Co. spiller hurtig fotball, kryd
ret med hardhet og innsats. 
Spillerne legger sjelden noe 
imellom i tacklinger, og løper- 
rekken er skuddfarlig og kan 
lage mål når høve byr seg. I

Greåker stiller opp med sam
me lag som mot Brann — og 
det vil si: Bjørn Fjeld, Johan 
Johansen, Finn Hansen, Kol
bjørn Andersen, Arne Johnsen,

ffl på pss
— Noen Porscre så Grcåkers 
3-3 mot Fredrikstad og uten 
direkte å bli imponert er vi 
fullt klar over at Greåker er 
en sterk motstander. På den 
annen side har Pors evnen 
til å vokse med oppgavene, l 
og vi går til kampen med 
godt mot. Etterhvert kommer 
jo også den fysiske styrke i 
laget slik at vi kan stå for en 
støyt. Noe vi regner som et 
avgjort pluss er at Karl Ski
fjeld er på plass igjen. —

Søndag ettermiddag brygger 
det opp til storoppgjør på Vest
siden når Pors stiller opp mot 
Greåker i cupmesterskapets 3 
runde. At det blir en publi 
kumskamp er det ingen tvil om, 
og utfallet av kampen vil sik- 
ket være uvisst inntil domme
rens fløyte går for full tid.
7

foran mål. Burvokte- 
‘Sbeviste ikke helt. Av 

iikte vi «høyremanne.i»
* jobansen best. Forsvaret 

langt fra usfirbart. Laget 
sin styrke først og fremst

i ; de to virksomme 
ivorav Ivar 
venstre-slden

| pen som kom

re tøyre Knut Hotvedt var ener- 
)cisk. Han byttet plass flere gan- 

' fer under kampen. Bjørn Spyde
vold, lagets 40-årige strateg og 
trener, skal ha ros for sine man
ge prima innlegg. Han spilte det 
„este av kampen som ytre høyre.

Dommeren Ragnvald Wilhelm
sen, Tønsberg, var svært pirkete.

I l At han ikke så «episoden, i. an- 
! nen omgang var uforståelig. Lin
jedommere var Rolf Hansen, 
Skiens-Grane og 0. G. Abraham
sen, Kragerø.

— — —•

I en forkamp vant Pors små- 
| gutter 4-3 over Greåker etter å 

ha ledet 4-0 en tid.

. : ■ ■ '... ■■ ■'■ ■ ■

Age Lund
I mange nærkamper. Sistnevnte fikk 

linjen til

< ■ ■: ■i. •’< y-

Og Greaker-backcn Johan J„„UIESen , cn 

- pirket ballen ut 
corner.

Ivar Andersen, 
Eivind Engseth, 
vold, Erik 
Ranheim.

f en samtale vi hadde med 
Greåker-formannen, Oddvar 
Holm i går, kommer det ty
delig fram at Østfold-laget ak
ter å vinne kampen mot Pors.

—Vi har tidligere bare vært 
en eneste gang i 4. runde, fort
setter Holm, — og da møtte vi 
Larvik Turn og tapte 8-4. Vi 
burde ha bedre sjanser denne 
gang enn i 1955 til å «passere» get 
4. runde — men først skal altså | aker, 
Pors «ordnes».

foldin-gutfene
Pors jr

1 forbindelr- 
PCn Pors- Rapid 
Por/sterken fOTkamP meI,om 
fra Fni i 6 ]Un‘Orlag °S 
CutKnn d'n‘Sk01en ' Ves‘I°ld 

119 åThn S°m 5 a,deren «- 
Henriksen lnstruktfr- Erik 
Ørn 1,gere A-SpiIIer i 
vene SP'I1Crne og «ser- 
ene og treneren er trønderen 

' Pit ?iSt me-n ikke mi"st
t Sanstøl med som leder 

‘Pit» har også med seg india- 
ner-2utten som han har ad 
ter • Bjarne Olsen, Pors, har 
ved velvillig assistanse fra flere 
nrnv ag. °PP et omfattende 
Program for Foldin-guttene un
der besøket her. De skal bL a 
kamn b MS‘Ur ‘ °megn °g e“er

b ‘r det middaS i pors 
klubblokale. Her blir det også 
innlagt forskjellig underhold-1 
nmg.

0

-

å

Johansen i



0

Ekstraomganger måtte til - Lei Jen-
sen dagens mann, satte frispark i
mål fra 40 meter og ordnet 2-1
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Stor jubel i Pors- 
garderoben

enn det hadde fått vist tidli- 
’ !«ål ble det ikke av det.
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med midt
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Pm greide hva forreste Irodde 
satte Greåker ulal ■

Bil
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gode ytrelwper Ranheim (til høyre på bildet), Arnold Johannesen folger ivrig
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My ha, sier Pors bestemann,
at denne hadde ordnet 2—1 seiren.
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Hos Greåker var det tydelig at 
alt skulle gå gjennom Bjørn Spy- 
devold, og han betydde da også 
svært mye for laget. Ellers var 
laget jevnt, med et både kraftig 
og solid forsvar.
Dommeren Wilhelmsen fra Tøns
berg, kan vi ikke gi særlig god 
karakter. Han hadde mange mer
kelige avgjørelser, og straffe-

■•■: -v x<

Jubelen sto høyt i taket i Pors- 
garderoben etter seiren over Gre
åker, og det var bare smilende 
ansikter å se. Leif Jensen, som 
laget, seiers-goalen, bie båret på 
gullsto], og fikk naturligvis en 
masse klapp på skuldra.

— Ja, dette var jammen moro, 
| ropte- treneren «Jeisen» Gunder
sen. Jeg skal innrømme at spillet 
nok var så som så, men det- er 
gjerne slik i cupen. Og at seiren 
blir en veldig stimulans er helt 
sikkert. Kunne vi nå bare ha litt 
flaks med parringen for 1. runde. '
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keeperen Ame Halvorsen (t. h.) til Leif Jensen
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En situasjon fra kampen: Arno Halvorsen har fått flstet vekk et farlig skudd

. . • .

Pors skuffet, ikke tilhengerne sine i gårsdagens rundekamp 
mot- Greåker. Etter å ha spilt i 2 timer kunne en gå av banen med 
2—1 seier, og det var nok en seier som bare de færreste virkelig 
hadde trodd på. Greåker er nemlig ikke så helt lette å «klå» seg 
på, det har langt mer berømte lag enn Pors fått merke. Men det 
gikk altså bra til slutt, og jubelen ville ingen ende ta da Leif 
Jensen sendte et pole-frispark inn mot mål midt i annen ekstra
omgang, og lurte ballen inn like oppe' under stanga. Kampen blø 
ellers ikke særlig god, men spennende og cup-preget. Ingen av 
laga fikk til det spillet vi vet de kan varte opp med, det var lik
som for mye sto på spill.

En merket med en gang kam
pen begynte at spillet var noe 
nervøst, sjrlig for porsernes ved
kommende. Def klikket litt i for
svaret ved et par høve, og løperne 

i fant ikke fram til åpningene. Hver 
for seg spilte karene riktig fikst

I enkelte ganger, men det ble ingen 
I helhet over det. lagspillet mang- 
' let. En kunne tydelig se at Gre-
• åker ble en del forbauset over at I sparket han dømte mot Pors var 

de heller ikke fikk til spillet sitt, len direkte tabbe.
be- 

skjed om å ta seg ekstra godt av 
Vxgct-n to indreløpere, som liksom 
skulle være spisser. Og det gjorde 
de så grundig at det dessverre 
gikk- en del ut over den konstruk
tive oppgave som half ene skal ha. 
De ble liggende noe for langt til
bake, og dermed manglet en ofte 
det nødvendige bindeledd mellom 
forsvar og angrep.

Spillet bølget en del fram og 
tilbake, og vi registrerte i et lite 
Pors-overtak gjennom begge de 
ordinære omgangene. Men spillet 
var aldri av slik art at det virke- j 
lig ble noen fare foran mål, løper- | 
ne hadde ikke ro pa seg til å set- 1 
te ballen i nettet. En viss tendens 
til å gå for lenge med ballen mer
ket en også.

1—1 etter ordinær tid
Det ble laget et mål i h^- om

gang. Greåker laget sitt i icrste. 
Det var Ranheim som omsatte et 
langtt innlegg fra Bjørn Spyde- 
yold i mål, mens Roald Reiersen 
ordnet 1—1 etter pause. Han fikk 
et fremspill fra «Stubben* Gun-

i nerud. og hadde fri bane mot mål. 
Med dette resultatet gikk omgan
gen ut, trass i at Greåker også

| ble tildelt straffespark. Dette red
det imidlertid Ame Halvorsen 
med beinet. Det lot ellers ikke til 
at noen av laga virkelig kunne 
konsentrere seg ,om å gå syste
matisk til verks for å lage mål, 
det hele virket temmelig tilfeldig.’

I ekstraomgangene lå Greåker 
over, og viste enkelte ting som 
tydelig fortalte at laget kunne 
mer i .............. -
gere. M <
Derimot Lkk altså Pors mål, 
det hadde naturligvis ikke de’ 
lag 3000 tilskuerne noe i mot.

Arne Halvorsen 
uanéns beste spiller 
Arne Halvorsen i Pors-målet 

var klart banens beste spiller, med 
Jn serie flotte rednlnger. Best av 
nekene var igjen Stenqvist, men' 
i-eif Jensen ble naturligvis mek
tig populær på frisparket sitt.

V‘har tidli&ere nevnt at halfe- 
ne ble €n del bundet, i og med at 
de matte ta seg ekstra av Gre- 

‘n<?1:eIøPe«- 1 loperrekka 
laoet < Stubben* Gunnemd igjen 
r?*.S°? kamp> sj01 om han virket 
htt utafor en stund i 2. omgang. 
Karl Skif jeld laget også mye godt 

a5et over at k°ndisjonen 
'ai htt f?r dårlig. De andre tre 
løperne gjorde heller ingen dårlig 
figur, men de var litt glade i bal- 
len yed enkelte høve.
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Helgens tripp ■
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Brasil - Viking - Pors 1

Pors til Fr. stad eller
Skeid i f umcIg

som

I

I
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I pokalkampene 
hadde i går 
vik Turn,

- Vi tar intet på forskudd
Sier Fredrikstads landslagsspillere

trapp:

ler lurtl

ganske 
særlig var for- 

enkelte gan- 
forteller også

fortjent
Turn, og

; resultatet mel- 
Urædd var rett- 

; sjanser, 
tider god 

spillerne

o

de bortelagene som vant 
— og som altså sikkert 

spiller hjemme i 4. runde — 
ér det vel fare for at Rors 
må belage seg på ganske 
hard kost. Det ligger nær å 
tro at laget neste gang kom
mer 
Lillestrøm 
Eik vinner 
Rapid, kan 
Tønsberg-tur 
hvem det nå enn 
er 
dyrt mot hvem som 

ona sinea an&a r :
de. Det var — 
get har så 
spor nå 
at ikke noe mer 
blitt gjort for å 
av. 
trente et par ganger 
VM i Sverige 
ne; 

Kren 
beorc 

I

det slik 
il Vestlandet, 

det hele tatt er 
utenom all bereg- 

skal man si om 
Ballklubb? 
har <fikset> 

i rundene?
, sant nok. Men, men 
Malmgren og L 

li skjegget.

til Fredrikstad, til Skeid,! 
eller Asker. Hvis 

omkampen mot 
kanskje også 
tenkes. Men 

blir: Pors
i stand til å selge seg 

i helst!
ut 1 0. rtni-

• ikke uventet. La- 
å lenge kjørt i galt 

å at det forundrer oss 
radikalt' er 
komme ut

uføret. Vi så brasilianerne 
— under

. . _ . . Under øvelse- 
mot 2 mål blåste domme-

(treneren) spillet av og 
Iret utspill fra mål i en^

Oslo onsdag kveld. Pors er absolutt et av de vanskeligste 
lag man kan møte i ct cupoppgjør — og spesielt sd høyt 
oppe i rundene. Vi har tidligere fatt føle hvor vrient det er 
d vippe dette Grenlandslaget av pinnen. Men det far stå til.

Og man skal være klar over at vi har tilgode å ta revan
sje for det forsmedelige 3. rundenederlaget hjemme i Fred 
rikstad i 1953.
Pors var i grunnen et av de lagene vi helst ville ha sluppe 

d sloss med om en kvart finaler ett. For oss står det imidler 
tid klart at mot et sd typisk cuplag som Pors tar vi inte 
pd forhånd. Her er ikke noe gitt. <

Det er Fredrikstads landslagsspillere som forteller dett* 
da vi frittet dem ut under landskampbanketten pd Hotei 
Bristol.

Rundeoppsetningen var nettopp blitt kjent, og sjanser o 
muligheter diskutert etter at man hadde gjort seg ferdi 
med motet med øst-tyskerne noen timer tidlig ere.Grenland 
laget har som kjent slått Fredrikstad i rundekamp pi hjem 
mébane, i årets 3. runde i cupmcsterskapet ble det scir ove 
Greåker. _Pors er et farlig lag — la. oss bare slippe a bh pakhstre 
favoritt stemplet, sa Fredrikstad-guttene til Varden.

SIXTEN

vist litt mere opp- 
enn tilfellet er den- 

~* sagt med 
at laget Fredrikstad 

all right — i 4. runde blir 
hardt hvem motstanderen 
er—, men Fors reiser så 
til Østfold i seriekamper 

burde vært nødven- 
reise dit 

. mening hadde 
__  rimelig om for
bundet hadde arrangert 
at vi hadde reist tiJ T 
f. eks. Brann. I 
oppsettingen 
ning — og hva 
Asker—Drammens

— Men Pors 
Fredrikstad før

— Ja 
slutter

det c.
Hkstad-l

i W r

i . Men også Pors-laget -kan

tøi herdet og forbedret in- 
v vi skriver 31. augus1 ■

I 1

’ ~~ '—' lengere periode hvis det ikke
Sa ble altsa Pors alene på. var 

skansen av våre.
var det ikke så uventet. La
get seiler i medvind og 
vist seg å være av så godt 
stoff at seiren over Greåker 
var en fjær i hatten vi ikke 
ble særlig overrasket over. 
Porserne fortjente den, og 
en morsom og fin stimulans 
bor en slik gevinst være i 
cup-fortsettelsen.

4. runde spilles ikke for 
31. august, altså om 3 uker, 
men kampene kan ventes 
satt opp med det første. Rik
tignok var det overveiende 
hjemmelag som vant, så i 
hvertfall et par klubber må 
nødvendigvis få Jijemme- 
kamp på ny, men så heldig 
lar- man kanskje ikke Pors 
slippe. Laget begynner å bli 
litt av en nyfiken og spen
nende gjest nå, og ser man
• A pa 
i går

Porsfonnannen 
er skuffet

Otto Malmgren, Pors’ dyktige 
fotballformann, kunne ikke 
skjule sin skuffelse da vi inter
pellerte ham i går etter at 4. 
rundeoppsettingen var klar;

— At det ble hardhendt be
handling hadde vi regnet med, 
men vi hadde håppt at forbun
det hadde 
finnsomhet 
ne gang. La det være 
en gang 
er 
det 
enn 
ofte 
at det ikke 
dig med ytterligere 
bort. Etter min 
det vært mere

Uavgjort for Urædd 
og tap for Pors i 
juniorturneringen

'! for juniors 
Pors besøk av Lar

mens Fram gjestet 
Urædd. På Vestsiden ble det en 

3—1 seier til Larvik 
på Urædd Stadion 

«ndte kampen 2—2.
Pors-laget skuffet

> • 

kraftig i går og 
•varet «bortreist» 
ger. To selvmål 
om det.-

Det uavgjorte 
lom Fram og . 
ferdig etter spill og 
Begge lag spilte til 
fotball, skjønt noen av 
driblet for meget. 

— —— —
I 

De avsluttende kamper 1 po- 
kalturneringen foreg&r i Larvik 

•enere på høsten.

PORS til 
„plankebyen“

Fotballforbundet sendte i 
gar kveld ut parsammenset- 
ningen for 4. runde i Cupen 

spilles 31. august:
Fredrikstad—Pors
Asker—Drammens BK 
Skeid—Kristiansund 
Lillestrøm—Brage 
Eik/Rapid—Strømmen 
Viking—Frigg
Brann—Larvik Turn 

I Freidig—Årstad 
| *

Det gikk altså som ventet 
og fryktet: Pors fikk en av 
«de store». Nå skal man 
tross alt ikke falle i staver 
over å komme til plankebyen, 
for vi tror nok det hadde 
vært større grunn til pessi
misme hvis Pors hadde fått 
turen til Lillestrøm eller 
Skeid på Bislet. I øyeblikket 

J mangler jo Fredrikstad-laget 
ganske mye på å være i van
lig slag, og blir det ingen ve
sentlig formforbedring fram
over, bør porserne ha en gan- 
iske brukbar sjanse. Husker 
vi ikke feil ble det endog 
Pors-triumf sist lagene møt
tes — også det var i Fredrik
stad, i 1954, da Pors overra
sket med 3—2-seier etter litt 
av en kjempeinnsats i 3. run-

Qgså dagens Pors-lag 
ar vist at det har stoff i 

til a yte maksimum, og 
kanskje vel så det.

tøen nå er jo forholdet at
• runden først spilles om 
®rmere 3 uker, og i mellom-

en kan mye skje. F. eks. 
er et helt annet Fred

ag Pors får å stri 
enn tilfellet ville vært i

blitt skudd av det for 
Tross alt | man nådde til 16 meter-stre- 

kcn. Og det tross brasserne 
bar j var teknisk gode nok til å 

leke seg helt inn i mål med 
ballen!

Det er det siste Odds an
gripere ensidig forsøker på. 
Uten å være teknisk gode 
nok til det! Derfor burde 
brasilianernes første alter
nativ vært valgt både under 
trening og i kamp. Vi tror 
det hadde vært nok til en 
klar gevinst på Marienlyst i 
går over et så uhyre enkelt 

. og ordinært lag som DBK.

;•
1
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Greåker

Greåker-stilen passer oss dårlig, mener Pors-trener Jeisei? Gundersen
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Det diskuteres ivrig i Pors
grunn om dagen. Ikke bare på 
Vestsida, men over hele byen.
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rer ikke å legge skjul på 
simismen hans n^ ■og.C!’’ 
det nned atrKillig optimisme.
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så blir du bja 
banen på Karl

Dagens store spørsmål 
rundekampen mellom Pors

Porsgrunno
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Beite mannskapet er det Pors skal stille opp mot i Porsgrunn søndag. Foran fra venstre: 
Ivar Andersen, Finn Hansen, Arne Ranheim, Kolbjørn Andersen, Erik Engsmyhr, Jan Kalnes og 

Bjørn Spydevold. Bak: Arne Johnsen, Eivind Engseth, Knut Hotvedt og Bjørn Fjeid.
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Folk møtes på gata, og spor: 
«Åssen tru’u det går», og det 
er aldri noen tvil om hva som
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går, 
vinner.

og kla-
C*t P<»a_ 

så er blan-
.... ~ k .........Det

cf flinke karer han har trena 
fram ,og ingen ting ville natur- 

' : glede mer onn en seier 
i dette oppgjøret. Men «Jeisen» 
er så gammel i tralten at ha.n 
vet flisa lett kan snu seg, ___
derfor opptrer han som pessi
mist.
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menes med det. Rundekampen i 
fotball mellom Pors og Greåker 
opptar alle, ja, selv ivrige | 
Urædd-tilhongere deltar i disku
sjonen og håper på Pors-seler. 
Hardesf går diskusjonen uten
for Hahns kafe om ettermid- | 
dagen og hos «Magne» om da- | 
gen. Der samles alle som betyr 
noe i Pors, og sakkyndigheten 
blir understreket både med 
knytt-never og- brune snus-strå- 
ler^li- Z' F • F’'■... . .1
— Hva tror så du om sjan

sene i søndagens oppgjør? 
retter spørsmålet til en 
ukjent politioverkonstabel i 
grunns gater, Pors-treneren Ei
nar «Jeisen» Gundersen.

— Jeg er på ingen måte pes
simist. men syns nok det blå
ser i retning av Greåker-seier. Vi 
har spilt mot laget 3—1 ganger 
før — riktignok aldri i cupen — 
og vi har hatt vansker med å 
mestre stilen til østfoldingene. 
Den spesielle taktikken de har 
tror jeg også vi vil få vansker 
med. sjol om vi nå er forberedt 
på den. og vel må gjøre ett el
ler annet for å møte den.

— Men dere har vel også tre
na hardt?

- Ja, bevares. kondisjonen 
skulle det ikke være noen fare 
med. Men vi satser liksom på 
andre strenger enn Greåker-spil- 
leine, om en skal si det slik 
Dessuten har vi nok et noe yng- 

lag, og ganske mange som 
‘ « har spilt s4 harde og- 

opna-jor for. Rutinen vil konnno til A spIllo V>1
■ o le. og- jeg haper endelig RaH 

1opp; Han ‘ 
han er ku,!0 r- S°.t‘ °“ dora°m 
-stubben1 smiler 1 hana b^ste plass
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«Det. kribler
— Jeg var oppe og prø.vde bei

net onsdag, og har ennå ikke 
bestemt meg for hva jeg vil gjø
re, sier Pors-nestoren Karl S k i-

Det er ikke helt sterkt, 
det kribler slik i beina 

etter å være med at jeg vel nep
pe klarer å holde meg borte.

-— Og resultatet blir?
— Nei det vil jeg ikke si noe 

om, men jeg tror vi har en li
ten sjanse. Det eneste jeg er litt 
redd for er tempoet, et år i 3. 
divisjon virker gjerne inn på det.

Etter det vi har lest om Gre
åker, og elter det en del «spio
ner» fra Pors kan fortelle etter 
å ha sett hovedserieåpningen la
get hadde mot Fredrikstad, ei
det et usedvanlig hardtrena lag 
som kommer på besøk. Det ei
den tidligere landslags-kjernpa 
Bjørn Spydevold som står i spis- J 

sen for guttene, og han har i 
kjørt sitt mannskap hardt. Et
ter 3—3 kampen mot Fredrik
stad tok østfoldaylsene fram 
superlativer som «bragd» for å 
karakterisere innsatsen til Gre
åker. Og vi tror da også laget, 
i alle fall foreløpig, bærer preg 
av mer innsats og hardkjøring I 
enn av virkelig fint spill.

Kanskje kan dette, sammen | 
med det faktum at Greåker nok 
må finne seg i å stille opp som 

' favoritt, fore til at Pors går 
bort og sorger for en liten sen
sasjon?

Vi vil på ingen måte tippe 
Porsseier, men bare, slå fast at 
ballen fortsatt er rund, og der
med kan alt hende.; Det er det
te som gjor det hele så morsomt 
og interessant, og' som skaper 
diskusjon og røre både foran og 
etter kampen. Ja, for mandag 
går praten like ivrig både hos 
«Ma.gne» og på Pors-hjornet, men 
'da dreier diskusjonen seg om 
hvorfor Pors ikke vant, eller 
vant......
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spillet søndag 
år yngre 
nerød. 
fremdeles til,

— hans oppgave 
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nen tror vi ikke det betyr noe 
særlig for laget hvem som blii 
motstanderen, for enten det er 
Fredrikstad, Skeid eller Lillestrøm
— bare tilfeleig valgt — sa tror
vi ærlig talt at Porsingene spiller 
sitt eget spill. Lykkes det, ja, så 
lykkes de — enten motstanderen 
kommer fra 1. eller 4. divisjon. 
Men det hender altså at de ikke 
lykkes — og da spiller det heller 
ingen rolle hvilken divisjon mot
standeren kommer fra. Tap blir 
det. • ■

Pors var jo en gang med i vår 
fremste serie, men uten synder
lig hell- 6 poeng ble høstet og 
målforholdet 11—34 var heller in
tet særlig flatterende resultat av 
de 14 kampene. Siden har det 
vært litt opp og ned — en 4- 
runde mot Viking er vel av klub
bens bravader siden 1949. Men 
når se det altså ut til at det har 
løsnet igjen.

Vår gamle kjenning, Jeisen 
Gundersen, trener laget, som i 
kampen mot Greåker var en 
smukk samling av gammelt og 
ungt. På svært mange av våre 
klubber er det en «old-timer» som 
dirigerer det' hele. Vi kan nevne 
i fleng: Hans Nordahl på Skeid
— Bjørn Spydevold på Greåker — 
Arvid Havnaas i Sandefjord — 
Jan Tangen på Strømmen — Karl

Gunnar

de neppe får særlig bruk for stem
mebåndene i 4- runde — Pore må I 

i 

vel ut av byen til det oppgjøret, 
derfor skulle da også patriotene 
benytte anledningen til å hylle 
sine gutter mens det var sjanse- 
Eller vil de heller vente til 5. 
runde?

Under selve kampen var det 
merkelig tynt på stadion vest for 
elva. Kanskje torde ikke folket 
mer enn å håpe at det skulle lyk
kes å sette favoritten Greåker 
utenfor, og kanskje nettopp der
for mistet de munn og mæle når 
Porsguttcne spilte seg til farlige 
scoringssjanser. Bare når dom
meren var riktig uheldig, slapp 
den ungdommelige skare seg los, 
men da .med lite passende be
merkninger. Men nå har nok 
publikum kommet seg over den 
svakheten, — det er bare det at } Sandvold på Kapp —

Thoresen i Larvik Turn.
På Forslaget er det 38-åringen 

Karl Skifjeld som er organisato-
Det vil si, han betyør rac

et forspillet ved sitt blotte nær-
— for mannen som dro opp 

var nemlig den 10 i 
centerløperen Rolf Gun-1 
-Gamle» Karl glimter

og kan en masse 
er å fil
inn på

fare på ferde, men det virket 
liksom som om gutta har 
tet peppen. Likeså så vi lite til 
målteften som løperrekka 
opp med i vår. Alt stoppet r 
ved 16-meteren, — der overtok 
robust Mosse-forsvar.

Vi skal innrømme at det Ikke 
er bare moro å vite at en skal 
mote Fredrikstad i 4. NM-runde 
om 14 dager. Mon dersom en skal 
ha noen sjanse i den kampen," i 
det minste til å gjøre en god 
figur, må en imotesc denne kam
pen på samme måte som en imo- 
teså oppgjørene tidlig i vår. En 
må gå på banen for å vinne, og 
være like blid om det skujtø

app a v, oftere!
sett kampen mcl-

Pors sondag, sitter 
en mistanke om at

j( er det skal i Pors- 
.r.cfnrslå oss Ikke, vi mc-

Då noen måte at det er

Når

Back’ene er slett ikke ueffne, 
uten å være dominerende, men • • 

sammen med fantom-keeperen, 
Arne Halvorsen, danner de et so
lid indre forsvar. Og Halvorsen 
karakteriserte vi i mandagens re
ferat, men vil gjeme gjenta våre 

lord om at han må være en av 
I landets absolutt besste målmann.
Mellom stengene er han perfekt, 
og høye baller ute i feltet blir et 
lett bytte for den velvoksne at- 

' leten. Svakheten søndag var ut
spillene- Der var ikke konsentra
sjonen på topp, slik som vi så det 
ved 4-5 anledninger da Greåker 

i kjørte på for fullt. Halvorsen er 
30 år. Det er hans største draw
back. Men han fortjener abso

lutt en sjanse til å vise seg brant 
de store. Søndagens kamp var 
ikke den eneste han har spilt per
fekt i løpet av sommeren.

Endelig har vi løperrekken, 
hvor likeså Skifjell er mesteren, 
og hvor Rolf Gunnerød er ball- 
jongløren og behomen. Vi nek
ter ikke for at vi ble mektig im
ponert av Gunnerød søndag. Først 
og fremst fordi vi liker å se spil
lere leke med ballen og gi tek
niske oppvisninger, men også for
di han jobbet iherdig og ikke for
søkte å spille noen dominerende 
rolle på banen. Vi så det best en 
gang i annen omgang, da han 
står i meget fin scoringsposisjon, 
men likevel stusser ballen bak
over til ytre høyre som har ab
solutt blank goal. Nå er vi blict 
fortalt at han nok kan være litt 
humørspiller, men vi så ham søn
dag. Da var han absolutt god.

Heller ikke Gunnerød er hva vi, 
kan kalle noen unggutt. 28 år er 
kanskje ingen alder — men det 
er likesom hyggeligere med talen
ter som kommer frem i lyset når 
de er 10 år yngre. Nå fonaiie 
Porsgrunnfolk at han spilt like 
godt mange, mange ganger. De • 
forstår vi oppriktig talt ikke at 
han ikke har fått en sjanse f. eks- 
på pressens lag.

Mannen på indre venstre, Ro
ald Reiensen, er også en iherdig 
kar, og laget en riktig praktfull 
utligningsgoal. Ytre høyre viste 
også lovende takter i første om-. 
gång, men felles for de to er at, 

det er litt for meget tilfeldigheter 
over spillet ennå. Hoyrevingen 
f. eks- klarte aldri å løfte pasnin
gene over forsvarerne til motsatt 
wing. Der var det ofte fritt spil
lerom for Porsguttene, men glimt
vis fikk vi se at de har den rette f 
forståelsen av gamet. Konklu 
sjonen må altså bli at Pors har 
et materiale å arbeide med som 
kan gi de helt store resuVater 
og vi nekter, ikke for at det ville 
være hyggelig å se Porsgrunn- 
fofballen på gode, gamle høyder 
igjen. Seieren over Greåker var 
en stor stimulans for både spil
lere og publikum. Nå er interes
sen på topp, og det er ikke det 

minst viktige. ’

Nå vel. I skrivende øyeblikk' 
aner vi ikke hvilken motstander 
Pors møter ved neste korsvei, fotball 
altså den 31. august. Men i grun-^sine yngie

spilling og prating. Nå er de 
selvsagt umulig å unngå at spil
lerne til stadighet blir opptatt 
med å tenke på den viktige fore
stående kampen, i og med at de 
ikke kan vise seg utendørs uten 
at folk snakker ti! dem om opp
gjøret. Det gjelder derfor å nyt
te fritida ti! avkobling — fra 
fotballen med en god bok eller 
hva som helst.

Og dette vnr de gode rådene vi 
hadde å gi i denne omgang. V i 
kan nemlig snakke og skrive 
fotball alt vi vil, for vi skal 
ikke spille. Det cr en veldig for
del, både for oz etter kampen!

— O/b ——

Seieren over Greåker betyr en mektig stimulans for klubben 
Porsgrunn, mancl. 

Det var virke- 
____________  lig fin fotibail- 

stemning i por- 
> selensbyen søn

dags kvelden. På gatehjørnene 
sto klikker av mannfolk og dis
kuterte dagens seier over Gre
åker. På kafeen og restauranter 
stoppet kelnere og serveringsda- 
mer opp for å gi luft for sine 
meninger om Pors’ sjanser i 4- 
runde. Etter noen års tilværelse 
i det mørke, hadde atter en gang 
Porsguttene fått ilden til å lue. 
Seiren over Bjørn Spydevold & 
Co. var gnisten som fikk kruttet 
til å tenne, og for en tilreisende 
* IrKet det oppløftende å fole den 
riktige, fine cupstemningen som 
så mange snakker, men som vi 
snart har glemt eksisterer.

-------- ---- — 

vanke et tap.
Hvordan Pors-ledelsen har lagt 

OPP programmet før denne vikti
ge rundekampen, vet vi ikke med 
sikkerhet, men vi har en mistan
ke om at treninga har. vært dre
vet litt for intenst i uka som 
gikk. Det er neppe riktig å ta 
for hardt i nå foran Fredrikstad- 
kampon. Grunntreninga skulle 
være i den skjønneste orden fra 
for, og treningstimene burde der
for nyttes til finpussing av de
taljer. Det cr atskillige småting 
som kan rettes på, — vi tenker 
i den forbindelsen spesielt på inn
øving av et noe bedre hodespill, 
særlig for loper-spillerncs ved- J dagene,

gamle høyder?

kommende. Likeså cr det aktuelt 
for de samme spillerne å gå noe 
mer inn for spillet, dette å la 
ballen gjøre arbeidet. Vi syns 
ærlig talt oppfinnsomheten var 
for liten 1 kampen mot Moss, — 
de samme spillerne forsøkte seg 
gang på gang med de samme 
dribleseriene, og sjelden og aldri 
kom de gjennom. De høye fram- 
spillcne fra halfenc og backene 
må vi også få lov til å sette 
fingeren på, de ble lett tatt hånd 
om av Moss-forsvarcrne.

Vi mener det cr viktig at det 
ikke blir for mye fotball for 
Pors-spillerne de kommende 14 

, det gjelde? både trening,

den rette stilen. Begynnelsen er ' 
god — nå spørs det altså om frem
marsjen kan fortsette.

Det svake ledd på søndagens 
Porslag var nok halfrekken. 
Winghalfene klarte ikke å dekke 
sine dobbelt-sidige oppgave. Var 
de med i angrep ble det tomt i 
forsvaret — og lå de i nærheten 
av egen goal tok det for lang tid 
å komme i posisjon på midtba
nen. Dette kan være en forholds
vis enkel sak å rette på — og 
kanskje var det ekstra vanske
lig nettopp mot Greåker, som 
spiller med sine to indre vinger 
fremme. Jeisen var sikkert den 
førete til å merke seg dette svak
hetstegn . — og de to karene er 
unge gutter som sikkert er villi
ge til å lære. Centerhalfen spilte 
vel også svært usystematisk, og 
hadde en merkelig plasering un
der hele kampen, men tross det 
var han en svært nyttig spiller, 
som kom bort 1 en masse baller 
og stoppet mange angrepsbølger 
fra Greåker, Men sikkerheten 
har lett for å svikte med slikt 
stopperspill. •

t
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Pors runde, hvissammen iI

Odd bør gå videre

•»

Pessimisme i Pors-leiren:

£ | | som

— At kan hende i cupen, sier forsiktig Holmben
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kan skje, det er rart med cupen. 
Dessuten er det slik at ingen 
lag er uslåelige.

— Hva med formen?
— Den er nok i anmarsj nå, 

tror jeg, og je g håper vi skal 
presentere oss fra vår aller be
ste side når Pors kommer på 
besøk.

— Dere har kanskje tatt mål 
av dere til et nytt mesterskap?

— En kan gjerne si at qet «■ 
målet — og det ville naturligvis 
være veldig hyggelig. Men vi 
tenker som så at så lenge vi 
er med har vi også sjansen, og 
så tar vi en kamp om gangen. ,
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Odd

, .Fredrikstad blir 
for harde for oss
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om Po rs
1 2 siste representanter skulle

< «ta?.

dingene ut av humør og balanse. 
Rent kondisjonsmessig tror vi 
også Pors er sterkest av de to, 
og det kan la avgjørende betyd
ning om oppgjøret i morgen ar
ter seg jevnt!

Rent teoretisk bor Odds opp
gave mot Drammens BK på Ma
rienlyst være atskillig enklere. T 
praksis er vi redd det vil vise 
seg at den ikke er det. Ikke ba
re fordi det ikke ha-r vært noen 
skikkelig sving over Odd-laget i 
del :?iste’, men like meget fordi 

I DDK cr et typisk skippertaklag 
i et gitt oyeblikk kan bite 

I ekstra skarpt fra seg. Laget cr 
også fysisk sterkere enn Odds, 
men og sa. her bor Odds sikkert 
bedre kondisjon kunne spille en 
fordelaktig rolle. Odd har Ra 
nar Larsen på plass igjen.

Odd bor kunne vinne kampen, 
mon vi tror det blir så knapt 
som vel mulig, kanskje først et
ter ekstraomganger. Kampen 
spilles kl. 17. La oss også ta 

runde spilles 31. au-
fcl. 

karakteriseres som bra» |med at I.
syns Pors-gutta det blir 

Førstkommende helg har en
men så kommer kampen mot Sel- 

rundekampen mot Fredrikstad, og endelig er det 
muligheter for at kampen mot Sarpsborg blir spilt helga deretter

De to laga møttes sist til 
rundekamp il953, da Pors vant 
sensasjonelt 3—2. Den kampen 
gikk i Fredrikstad, og begge 
lags nåværende trenere, «Jeisen» 
Gundersen og Erik Holmberg, 
var med den gangen. Vi fant 
det derfor naturlig å oppsøke 
disse to pr. telefon i dag mor
ges, og om det kan være noen 
trøst, så var i alle fall ikke 
Pors-treneren direkte pessimist.

— Bevares, dette var hard 
oppsetting, men ballen er nå en 
gang rund. Fredrikstad ser rik
tignok fryktinngydende ut med 
sine 5 landslags-spillere, men 
jeg kan love at vi skal selge 
oss dyrest mulig. Nå skal vi 
trene for fullt og forberede oss 
godt, og så får vi da se hvor
dan det går.

— Dagens Pors-lag har ikke 
med mange som' var med den 
gangen ?

— Så vidt jeg husker var 
be re Karl Skifjeld og Dagfinn 
Jensen med, og jeg husker at 
V1 bl. a. hadde Holmberg og 
Bjørn Spydevold mot oss.

— Vi har spilt mot Pors tld- 
hgere, og kjenner laget så godt 
at vi på ingen måte tar seieren 
]A forhånd, sicr Erik Holmberg. 
'Tverumot regner mcd at Mt .

morgen 
men også Pors kan gjøre det

«o«. w» > c.p„ 
helst skulle vi ha dem med et stvkkeY^ " rel,resenta"ter '>akke ut allerede nå, for 
Odd enn for Pers, som Z kan sl~ A Ja"Se" " “ no“tcrnt
si at Situasjonen er noenlunne slik: Odd h.X Z ‘ hjC,nme,n,,,en- Pa «an vi vel
det jo være om begge kunne lykkes — ''T,’ l"rS ka” Wa'C SCg' Morsolnt mat,°

■ ste.sen ti! å Iage et slikt publikumsnummel ! FruZ K,"h,”“,et fi*"er

Pors får Karl Skifjeld på plass 
tpjen, o.g det betyr en vesentlig 
styrkelse ikke bare spillemessig, 
men kanskje i høyere grad psy
kisk og moralsk. Han forsøkte 

. ... i går

Pors-tilhengerne var ikke særlig høye i hatten 1 dag. Så- 
snart frokosten hadde startet på Mfetallverket, sttrømmet en del 
av de over gata til «Magna», og ikke en turde antyde noe slikt 
som Pors-seir i rundekampen mot Fredrikstad om vel 14 dager. 
«Alt som er bedre enn 5-måls tap må 
slo «Stubben» Gunnerud fast. Ellers 
svært mye Østfold-reiser framover, 
riktignok Moss på hjemmebane, 
bak i Selbak,
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I rette hender 
/

Pors-keeperen Ame 
Halvorsen cr ikke av 
de mest pessimist
iske foran slaget 31. 
august. Og Snæbbus 
& Co. skal få skyte 
godt

I'"1-:'
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g, Pors kan
— og da spørs det vel om ikke 

som — Odd—Pors| , 

og var selv svært fornøyd med 
at kneet holdt så fint. Greåker 
er et lag som spiller god fot
ball, men kjøler porserne opp for 
fullt har de nettopp de egenska
pene som lettest bringer østfol-
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pors klar for 4. runde
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50 Pors-gutter fil 
ftedrikstad

Hard matching -

Tross alt god stem
ning blant porseme
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Etter hva oppmannen i Pors 
junioravdeling, Helge Mads en 
opplyser skal omlag 50 av junior 
og gutteav del ingens medlemmer 
være med på runde-turen til 
Fredrikstad søndag 31. august. 
En håper å få ordnet med en for- 
kamp mellom Pors og Fredrik- 

I stads smågutter i «Plankebyen».
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sjanse likevel er 
omkvedet idag 
tau- JMi.i-B-n > ■ ■■nr-wn
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__  ‘ som en 
alminnelig armen da.

vin —. — Og ‘ “

— Anei, det ska’ være vissu ue ror a 
Vi hadde nå håpet på en noe _ ska’ gjøre 
lettere motstander da men man Men det kan i 
får pent ta det som det kom- å holde buret 
mer og så helt uten snev av vi får håpe de 
sjanser er vi vel ikke — tross vel ikke noe ai 
alt. Vi får kjøre på med innsats * nj mieni 
og atter innsats, og så får vi 
sette vår lit til en god porsjon 
hell.— Har De merket noe til den 
berømte store skjelven....?

_____________, — — ----------------------------------------------—— ■— •

Fredrikstad j 
_ .... _ motstander | .
i cupene ■’/. runde. Om det blir 
tap; tja, det tror nok de aller : 
fleste og at matchingen var ■ 
hard er forsåvidt alle enige 
om, men Uke fullt går om
kvedet ut på at det alltid 
er en ørliten sjanse tilstede 
og

i-n 
. ...........~ _

iSLKlj__
Ame Stenkvist:

— Dc_var^.._

Om stemningen blant Pors- 
spillerno idag ikke akkurat 
er så høy som u_ ~ 
Greåker var et faktum, så 
er den iallfall ikke matt 
enda selveste 
er satt opp som

ørliten sjanse tilstede 
og tross alt er førcupstem- ; 
ningen god blant gutta selv. 
Varden tok en liten zundtur 

på noen av porsernes arbeids
plasser igår for å lodde stem- I 
ningen like etter at diskusjonens 
bølger hadde gått høyt rundt 
frokost-tider og rundeoppset- 
ningen var nøye kommentert.

— Jamen var dem harde mot 
oss. De kunne vel vært litt 
snillere, sier Pors-målmannen 
Ame Halvorsen og sender 
en spesiell tanke til Fotballfor
bundet.— Fredrikstad var kanskje 
ikke akkurat den dere drømte 
om —?* -’«*■ eira’ være visst.

yfi får håpe 
tro på julenissen!

og sver-

V. '

"r ’

• •_ •, . •’•••• •

Brøssr „ 
i feog til 

efeæn‘ 
V/

Det ser ut til at halve Pors
grunns bil - og buss-stall er 
under mobilisering til kampen 
mot Fredrikstad i «plankebyen/» 
søndag. *;

Til nå ser det ut til at over 
10 busser blir fulltegnet til kam
pen, og i tillegg fortelles om en 
hel rekke privatbiler som snur 
nesen mot Østfold lørdag eller 
søndag formiddag.

Kampen skal spilles kl. 13.
_______ _ I

' ',.;’ 
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— Jeg hadde ventet Brann, sier Arnold Johannessen 
gcr ei „,„nr Men fieht skal det bli!

..
• :? ■ '

.,’j ta har gjettet det — Arnold J o-\ ganske h a n n e s s e n. I
— Kan vi ikke få et bilde' 

vel hvor du drikker kaffe for ek-\1 sempel, sier fotografen fra1 
«skuddhold». «Drikker ikke kaf
fe», ler Arnold J., og dermed 
blir det nysilt melk og intet er 
vel heller bedre.— Skal Fredrikstad Ul pers?

— Huff, en s å n n oppsetning 
var jammen i hardeste laget.

Men vi har heldigvis ikke tapt 
på forhånd da.— Dere har greid Fredrikstad 
for — ?— Jo, jo — men Østfoldturcn 
kom i grunnen som cn overraskelse på meg. Særlig når vi 
skal den veien i seriekampene l 
også.— Hvis du skulle tippe.... I 

— Nei, nei Tipper aldri. Og 
så vil jeg nødig bli svar sk.i/l- 
dig, skjønner dere,..
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— Nei, heldigvis. Må jo 
denne kampen

y w-- --

«butikken» sørger
De for å stenge — . så godt jeg kan!1 

nok bli vanskelig
C M Ul w V rent der borte, 
håpe det beste og det er 
p noe annet å gjøre enn 

a tro på julenissen foran den- 
n e kampen, ler den utmerkede 
målvakten inne fra emaljever- 
ket i en Porsgrunnsbedrift.
■_________________

— Hard matching. sier en 
annen av Pors-forsvarerne som 
i øyeblikket er fullt opptatt i 
verktøyavdelingen. Han heter 
Arne Stenkvist og er også 
en av dem som synes forbundet 
kunne vært mer «(orståelses- 
fulle» denne gang.i — Men nå er jo Fredrikstad 
et faktum, så for oss er det jo 
bare å gjøre en så sterk innsats I 
som mulig, og for utfallets ved-! 
kommende avhenger jo sant og 
si alt av hvor mye vi kan yde 
av Innsats og fight, mener Sten
kvist.

^-1 •* —— Jeg hadde ventet å få. 
Bcrgsns-tur, sier en sympatisk 
og velgjørende rolig winghalf. 
Han er cn av Porslugejs abso
lutt beste og mest, lovende, og 
heter — hvts De ikke allerede



CUP-stemning a

Mener Karl Skifjeld
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0 seierom

ikke tilstede da 'dessverreFamilien Skifjeld — fru Gerd, Karl og datteren Laila. Liv var 
— — . . a e

Det
De ordentli

får visst god støtte— Dere

VIL PORS KOPIERE BEDRIFTEN
FRA 1953!

Donald.

V.

I

inn

Hvorfor ikke optimist?
- Fru Gerd hor drømt

I

se på 
verre enn å 
spille selv!

keoppgjør nå til dags heller....
— Alltid nervøs. Merkelig nok 

har ikke rutinen det minste å 
si på den måten. Nerver kan 
nok ikke reguleres, sier Forsla
gets nestor og gamle kjempe 
Karl Skifjeld. Han har vært 
med i samtlige 4. rundeoppgjør

. ■ 

. r X ’
■

r
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k ■

I begge tilfeller tenker vi pa 
noen som riktig k r u m m e r 
seg der de er. Nå var det 
ikke akkurat temaet ku og 
grønne enger vi hadde tenkt 
å skrive om i dag, snarere 
tvert imot får vi si; uttryk
ket falt oss bare inn da vi 
satt hjemme hos Karl S k i- t 
f j e 1 d og småpratet om fot
ball, om ditt og ,datt og om 
rundekampen mot Fredrik
stad da selvfølgelig. — Det 

j var vel egentlig derfor vi var 
kommet.

For bedre enn hjemme hos 
i seg selv kan saktens ingen fot
ballspiller ha det. Og særlig i 
nervepirrende dager foran store 
fotballoppgjør. For nervepir
rende er det: Fredrikstad er et 
av våre mest berømte lag og en 

|4. rundekamp er slett intet løk-1 “....... ..
— Ikke drømt noe rart heller?
--Nei., ja, det vil si; fortell 

hva du drømte, Gerd, sier han 
til sin kone mens datter Laila 
ler opp frah augen med lesebø
ker og regnebøker.

— Nei, huff. Jeg drømte at 
porseme vant 2—0, men det må 
Dere ikke skrive. Jeg drømmer 
foran hver kamp i grunn. Hvor-

i for skal man ikke være opti- 
l mistisk forresten —?

• ■- •• z. * * • •

.*•

tok bildet hjemme i den koselige leiligheten i går.
på Pors-laget etter krigen, han 
var også med på å slå Fredrik
stad sist og han er den av fot
ballkretsens spillere som har 
flest kret-skamper, ialt. 27. Aldri 
har han fått spille 5. runde; 
den eneste gangen Porslaget 
nådde så langt var i 1936 da det 
ble 6—1 tap for Lisleby. Men da 
spilte «Kalle» altså ikke.

— Sover man urolig foran en 
slik kamp som søndagens?

— Alt har foreløpt normalt

— Det blir ikke så mye som 
2—0. 2—1 tipper jeg. sier Laila. 
Karl vil helst- ikke.

— Hva. er viktigst for en fot
ballspiller. fru Skifjeld?

— Å ikke snakke for mye om 
fotball og om kampen på ror- 
hånd. Minst mulig av sånt. La 
dem få slappe av hjemme 
(og hos Karl Skifjeld kan vi 
forsikre at det rår ren og skjær 
familieidyll om dagen).

— Har De noen oppskrift, for 
seier?

— Ånei, la meg få slippe det.
— Tenk om Pors vinner —?
— Ja. da blir det vel å reise 

stille og rolig hjem, kan jeg 
tenke meg. Og så tar vi vel en 
fest her i klubbhuset da. Sånn 
som sist.

— De ser vel bare mannen 
når De ser på fotballkamp?

— Ånei, jeg ser da på hele la
get. Men bare på Pors, 
andre laget ser jeg aldri!

■ ■ >

Men tilbake til Pors og Fred-1 
rikstad: Det blir annen gang i 
disse to lagene møtes i cupen 
og det er mulig at Fredrikstad 
husker møtet best? I 19531 
reiste Pors bortover for ål 
spille mot dette fryktede la-1 
get 1 mesterskapets 3. runde. 
Dommen var tilsynelatende |

får to typiske offer langtur, 
nemlig Kristiansund (til Oslo 
og Skeid) og Brage (til Lille
strøm). Også Frigg er vel ment 
å komme inn under samme ka
tegori og møter Viking i Stav-

1 *

Vi skrev i våre «4. ruhde-re- 
fleksjoner» tidligere i uken at 
«4. runde gir gjerne den arran
gerende klubb langvegsfarende

I gjester». Men etter at Norges 
Fotballforbund sent i går kveld 

I offentliggjorde sin «beslutning» anger, 
har vi bare delvis fått rett. 
Drammens Ballklubb skal prak-

I tisk talt bare reise et par mil — 
I til Asker — og Pors får en 
I «vanlig» tur til Østfold. Heller 
likke Strømmen er bevilget no

en «drømmereise» akkurat, når
I laget den 31. august drar til 
|Moss eller Tønsberg. Derimot

avsagt på forhånd. k Men det 
gikk annerledes: 3—1 til 
Pors. Sensasjon, selvfølgelig, 
og mesterskapsfavoritten var 
ute av dansen. Om Vestside- 
guttene kan gjenta bedriften 
denne gang er vel ikke helt 
sikkert, men umulig er det 
slett ikke. Fredrikstads styr
ke i dag er neppe av 1953- 
kvalitet, noe som resultatene 
særlig i den senere tid med 
all ønskelig tydelighet har 
vist. I årets cupkamper har 
Fredrikstad beseiret følgende 
lag: Mysen 5—0 (ute), Sprint 
4-0 (hjemme) og Vestfossen 
3-2 (ute). For Pors’ vedkom
mende ser «skjemaet» slik ut: 
Skidar 2-0 (hjemme, Jerv 4-1 
(ute), og endelig Greåker 2-1 
(hjemme). — Vi skal kan
skje også ta med at Fredrik-1 
stad i alt har erobret 7 Nor
gesmesterskap, nemlig i 1932, 
1936, 1938, 1940. 1950 og ifjor.
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16 lag spiller 4. runde, og 
herav kommer 11 klubber fra 
1. divisjon (under forutsetning 
av at Eik «tukter» Rapid). Fire 
av lagene er fra 2. divisjon, 
mens ett lag, Drammens Ball
klubb, spiller i 3. divisjon. Og 
normalt skulle kvartfinalene da 
bare bestå av klubber fra 1. di
visjon. Utfallet av cupkampene 
siste søndag i august kan ve) 
derfor tippes slik at følgende 
lag «overlever» denne sønda
gen; Fredrikstad, Skeid, Lille 
strøm, Asker, Strømmen, Vik
ing, Larvik Turn og Freidig 
Måtte våre spådommer inderlij 
bli gjort til skamme — ihvert 
fall for en av kampenes ved

1 kommende!

Man kan snakke om ku i 
grønn eng eller en fotball
spiller på et. grønt gressteppe. 

- — — - •
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fra tribunene?
— Heldigvis, sier Karl S 

fjeld. Det- er en meget st 
hjelp, spesielt, når vi er ute. F 
det er d a dem heier, — fc 
reiser jo nesten sagt bare 1 
å heie.

— Blir det scoring — bare, 
eneste en.... ?

— Får jamen håpe noe så 
Lenge siden jeg scoret sist f 
resten. Jeg har vel ikke' va 
frempå siden 3. rundekamp' 
så søndag kunne det passe..

— Det blir litt av en påkj- 
ning der borte?

— Det er klart. Men like 
ville jeg heller foretrekke 
spille enn å sitte på tribun 
Jeg har forsøkt å se på ne 
lig, og stort verre kan det 
ikke bli!

— Det får bli siste året i 
Kalle, sier fru Gerd — nærm 
som en spøk så det ut til. K 
smilte lurt ihvertfall: «Det 1 
du jo sagt hvert år!»

— Når slår De ordentli 
bordet, frue?
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Otto Malmgren.

I

1

PORSERNE HAR TAKTIKKEN KLAR 
FOR FREDRIKSTAD-KAMPEN 

SØNDAG
ZV\y\Z\Z\A/VVV\A  ̂

f ' •

Spenningen foran søndagens«i
•• • • jBn|

For 6. gang 
j 4. rundekamp 
Motstanderen 
{årets do'-. 
FK og man 
en lettere - 
bare lykkes 
retten til 
en gang og 
got ble 
/fold.
- Pors

^SA

1.1 
tøs.

I.;
F.

OPTIMISTISK 
PORS-FORMANN

— Hva tror du om utsiktene 
for søndagens stor-kamp i Fred- 
jrikstad? spør vi Pors-formannen
Otto Malmgren.

— Jeg er optimist til det siste 
si sant vi får tørr bane, sier han, 
men våre spillere vil få vans- 
ker med sleip bane. Alle gut- 

I tene har lovet å gå helt og fullt I
Inn for kampen og det vet jeg 
de vil gjøre og vi tar slett ikkel 

i noe nederlag på forskudd. Tak-I 
tikken har vi klar men den fo-l 
retrekker vi å holde for oss selv.l 
Heldigvis ser det ut til å gå bra 
med Åge Lunds skadede ankel 
og vi regner med at han er spil-\ 
leklar søndag . I

Etter hva det meldes fra Fred-I 
rikstad er det ingen vansker med I 
billetter til kampen. Her hjem-, 
rnc er interessen langt større enn i 

1953 da det bare var en liten!
Eorsgi-unns-folk som fikk) 

^ervære den store begivenhe-' 
da pors tu^et Fredrikstad i 

*^vens egen hule».

—— ----m HIMfiMK

F -formannen er optimist 
foran 4. rundekampen søndag 

endret Pors-lag til Fredrikstad

I dag avslutter Pors treningen foran «Plankeby»-turen og 
etterpå skal taktikken diskuteres og finpusses i detaljene. 
Porserne hadde ingen spioner på Eik—Fredrikstad-kampen i 
Tønsberg søndag, men lederne og spillerne er allikevel fullt klai 
over Fredrikstads sterke og eventuelle svake sider. Østfold- 
klubbens indre forsvar er ikke helt patent. Det gjelder først oj 
fremst venstrebacken Aage Spydevold som er svært treg av sej 

I og dertil kommer meldingene om at heller ikke målmannen Mos 
! gård er i sin beste form f. t. Den unge men lovende senterba 
cken Hans Jacob Mathisen venter man seg meget av, men enn 
er han noe variabel i kampene. Backen Roar Johansen er goe

Sidehalfene Arne Pedersen og Reidar Kristiansen er sterk 
og offensive og her gjelder det at Porserne må passe på a 
de ikke får dominere midtbanespillet fra børjan av, slik a 
Fredrikstad får til sin vanlige sjokkåpning. I løperrekken e 
det først og fremst ytre-løperne Bjørn Borgen og den ruti 
nerte oldboys-spilleren Willy Olsen som kan skape stor 
vansker for Pors-forsvarerne. Midtløperen Per Kristofferse 
har ikke fått til det store spillet i år og indre-løperne Tor 
Nilsen og «gamle» Henry Johannessen er heller ikke full 
på høyde med sitt beste fra «forna da’r».

stiller Pors opp 
i NM søndag. — 

denne gang er. fjor 
bbeltmester Fredrikstad 

kunne nok tenke seg < 
oppgave. Hittil er det 

for Pors å sikre seg 
loddtrekkingsrunden 
det var i 1936 da la- 

slått av Lisleby i Øst-

** <>?>

■tø.

• tø• • •

Sflik
UK har lagsoppstillingen 

klar i går kveld. Som ventet ble 
det litt forandring idet Roald 
Reiersen kom med igjen.

De 11 stiller opp således fra 
mål og høyre: A. Halvorsen, L. 
Jensen, A. Stenkvist, O. Legcr- 
nes, D. Jensen, A. Johannessen, 
R. Nilsen, K.-Skifjeld, R. Gun- 

Inerød, R. Reiersen og Å. Lund. 
I Reserver er: B. Reinholt, T. 
(Kristiansen og Svein Jacobsen. 
, Spillerne reiser fra Porsgrunn 
i søndag morgen og stopper i Moss 
for å ta -et måltid, mens man er 
fremme i Fredrikstad kl. 12 — 
en time før kampen tar til. — 
Porserne får en anselig heia
gjeng med seg bortover. En kan 
sikkert regne med at omlag 400 
Porsgrunnsfolk tar turen til Øst
fold søndag. En god del av disse 
reiser med buss mens andre tar 

! privatbiler.

Fredrikstad 1958 er neppe synderlig bedre enn i 1953, men 
hvordan er det så med Pors? Vel, den siden av saken kan 
diskuteres og det er ikke lett å finne fram til et absolutt 
eksakt svar. Det spiller forøvrig en underordnet rolle i da
gens diskusjon. Fredrikstad har selvsagt langt større rutine 
og dessuten har mange av spillerne vært med i mangen 
landskamp. Pors’ sterkeste våpen er «aldri å gi opp» og 
det har skaffet klubben mange pene ting. Klubben velger 
sikkert å nytte en ekstra mann i forsvaret søndag.

Andreas S k i 1 b r e d, en av 
Pors storspillere fra «forna dar» 
er noe mere betenkt og ikke fullt 
så optimistisk som formannen. 
Jeg tror ikke Pors-laget er så 
sterkt fysisk som i 1953 og hel
ler ikke så rutinert. Jeg frykter 
for at Fredrikstad blir for sterk

■ denne gang, da Pors angrepsrek-- 
ke antagelig blir for lett, legger 
han til.

Skilbred nærer, som Pors
grunnsfolk flest, selvsagt håp om 
Pors-gevinst og den første kvart- 

" | finalekampen i NM på Vestsi
den søndag 21. september.

■ x v- r •

—ow..w 4. rundekamp mellom Pors og 
fjorårets dobbeltmester Fredrikstad F.K. i «Plankebyen» er på 
kokepunktet blant de aller ivrigste klubbpatriotene. Vel er det 
de færreste som gjør seg noen forhåpninger i så måte, men en 
hay Pors-seiren over Fredrikstad i 3. runde i 1953 da klubben 
også var forhåndsdømt av ekspertene og blant «forståsegpåere» 
i friskt minne. Det ble knallsensasjon, idet Porserne vant så; 
klart som 3—1 og de høstet sterk applaus for sin bragd i pres
sen etterpå. 
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For mye munnbruk, FFK!
FREDRIKSTAD. Fredrikstad Fotballklubb har gjennom tredve > 

år nå vært kjent som et hardt og tøft lag, men en ting har > 
aldri sviktet hos rødbuksene: en ekte og fin lagånd. Det ser > 
imidlertid ut som om dagens FFK-lag mangler litt av denne > 
berømte lagånden. Når Per Kristoffersen — så høyt at det $ 
høres over hele banen — gir en lagkamerat grov kjeft pa 
grunn av en tilgivelig feilpasning, må det være noe galt 
et stad.
9 Likeledes når Bjørn Borgen stopper fullstendig opp °9 
med en hoderysten fullstendig blottstiller en lagkamerats 
uheldige pasning.
® En annen ting som bør påpekes i denne Pors-kampen, < 
var Åge Spydevolds høylytte munnbruk på linjemannen. Han $ 
burde hatt en utvisning for en slik opptreden. Og det ville < 
nan vel også ha fått hadde bare dagens utmerkede dom- < 
mor Bjørn Borgersen vært oppmerksom på munnbruket. J
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Bare ett lag på banen 
Fredrikstad:

iSH 
fv-

var jo heller ikke her hunden Ifi | 
begravet.) Pors fikk mål nr. 2 like 
enkelt og smertefritt og så ble det 
i en viss fart funnet tilbake til den 
opprinnelige lagoppstillingen.

Aldri så galt så er det godt for

f 
BOSi 
lOtelta 

'.i -

i

ne (landslags-
jjrsen og Bjorn

> slo ned tem- _ —--------- -—-------- —
å forfolge | rct ett mål i hvert kvarter av an-
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>•7*-*^- w :r-r—zr X - V

rutinert mannskap som Fredrik
stad ikke vet at det kan være skjeb
nesvangert å gi fra seg et initiativ 
i en kamp.

Da Pors fikk sitt første mål 17 
minutter i annen omgang, fant 
Fredrikstad plutselig ut at nå — nå 
gjelder det å legge seg på defen
siven. Reidar Kristiansen, som til 
en viss grad hadde dominert midt- 
banespillet gikk ned som tredje 
back, Mathisen ble flyttet inn som 
hoyre-back og Roar Johansen gikk 
opp som venstrehalf.
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De husker kanskje Karl Ski fjell, 
perioden 1948—51, mannen som til og med 
landskamp i Nederland. Skifjell er nå tø 
på Pors-laget. Her har vi veteranen flankert 
leren Rolf Nilsen (Pors-bestcmann i går), og

Joperen «Stubben» Guinu-- _

FFKjæ\c«.<i
■,f‘i"\«1 

.'Vfk.
annen P,aSi’

OG DA VAR DET GJORT! |
Porsguttene gikk på som lover, 

Fredrikstad kom fullstendig ut av 
rytmen og i annen omgang — ja, 
tro det den som vil — i hele an- 
-nen omgang var det bare ett lag 
på banen: PORS!

De tapre 2. divisjonsgjestene sco-
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TILBAKE TIL UTGANGS
PUNKTET

Men dette «smarte» defensive 
trekket hjalp ikke synderlig. (Det
A
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Denne gylne regel i fotball syn- cn ball o 

det Fredrikstadguttene mot i 4. 
rundkampen mot Pors i går, < _ 
•jet vaSå hengende nippet at rød- 
^ce’iehadde blitt «Lått ut av 
supen. F.^rikstad fikk tre raske 

.3, el sen av kampen etter
^rillefint sp Qg dermed belaget 
nan seg Pa skifest, men så be
gynte komedie

Fredrikstad-loK . 
pitta Per Krist" 
Borgen syndet vel 
loet, gad nesten

nen omgang. 3—3 viste måltavlen 
da det var 10 minutter igjen og 
Pors var atskillig nærmere 4—3 
enn Fredrikstad.

Men det ble ikke flere scoringer 
og i ekstra-omgangenc kom FFK’s 
bedre kondisjon til sin rett.

Fredrikstad fikk sitt fjerde mål 
på straffespark — etter at Willy 
Olsen helt unodvendig var blitt 
felt i straffefeltet og da det femte 
målet kom var endelig Pors’ inn
bitte innsatsvilje knekket.

 mgang
FKEDRIKSTÅD — Det tar nok enda litt tid for Fredrikstad kan kalles et storlag — 

av samme kaliber som de berømte FFK-lagene fra 40-årene og 30-årene. Et topplag 
må nemlig også kunne kjempe 1 motgang, ©Her riktigere det må aldri ta en seier på 
forskudd.

Pors unge keeper Ame Halvorsen har ikke hatt for mv 
tiden han har stått mellom stengene i Pors-buret. Porsintø gJOrc <kn 
har nemlig ikke tapt en kamp siden i fjor host, til tross f!Jnnsklu|)ben 
fjord og Larvik Turn er blant motstanderne, og det er n v1 Sand* 

mål som har trillet inn bak Halvorsen. <ke mange

l går. på Fredrikstad Stadion, fikk han imidlertid litt å
Tre skudd passerte målstreken for han liksom var blitt var • 
men så var del også stopp for cn stund. Han reddet det^rn 
kom i annen omgang, og de to scoringene i ekstraomganirpnn i e —■ 

ikke lastes for. kongene kan |la„

i satte inn et av sinc beromte straffspark 
siste mål hørte han bare susen av. Det var Per 

som skjot knallhardt i mål på direkten.

•|tø .tøsw

tø....

4>ta-tø: ‘ taSfrit

!ltø
. -<ta

«A

E®’ 
v..' .

tø-:: '•//••.■ ■
^tø:tø;. Wj

tø.A • ' Z.ta

Tekst: MUNK

.• ■

•;

:•

tø'

skulle på dod og liv kelig foruroligende delte at et så

og å la Brasil mol Sverige i 
■ nalen.

ta :

tø... -

w
'«..l

fltø

. • •• ..

•-tø ■ ••

s
. • •

fn
stø.

tar

.V.,

tø :'tøtøtø>4
tø? tø 

1B ■fc 
■■tøtøtø.’ 

x’A-i

•> •• 
..v4 ■

: ? ta.-• :• :■

-tø

..wite
<•;. :• •. s •: ■

■;W 
W'
/

•J;

ta
1^^-*. .x tøtøtøtøtø^^^

^tatøW’.:....
A

Utø
" tø? tø--:, æs

SF
W.':



5-3 (c)

. 1 --

utsendte medarbeider C. MathesoixFra vår
/

t

s.< 
a

fr;

i

3

*

allright i må

i

'I

er

!

7

*

5

z » z

«

3?
£

i

9 

f

sl
J

hannesen fikk vi cn periode hvor 
Pors dominerte i ekte Grenland- 
stll, med spillehumør og innsats
vilje så det luktet svidd langt ned
over Scutelva!

1
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I
I 
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Porstilhengeri
ro mann av hu.

og
j enn om

Det var 
. dekampen 
i dag.

i®

ET NYTT 
kom ut til 2. 
^tjell,

Søttet
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EKSTRAOMGANGENE 
avgjorde saken til Fredrikstads 
fordel. Willy Olsen ble felt : 
straffeområdet i klar posisjon og 
Reidar Kristiansen satte straffe
sparket inn. Tross finte var kee
per borti ballen.

Elter avspark til fjerde omgang 
kom dagens peneste kombinasjon: 
Borgen—Per Kristoffersen i tre 
trekk uten at et Pors-ben hadde 

nær ballen! Kanonen fra 
• 

.«Snæbbus» var utagbar for Hal
vorsen, som forøvrig de siste mi
nutter ble skadet og byttet ut med 
reservekeeper Bjørn Reinholt.

Pors kan reise hjem med et he
derlig resultat. Laget viste kamp
vilje. Etter en nærmest tam og 

i forsiktig første omgang gikk de

! Var den sikre ledelse ved 1%^

V'

Dommer, Bjørn Borgersen, 
Mercantile, hadde kampen i sin 

; hånd og hadde god hjelp av to ’ 
oppmerksomme linjemenn i Bro-I 
strdm og Olsen. |

i- >:

nr j
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iff mesteren, som lot ballen gjøre
J beidet, mens de selv løp i r

satte farve på 
Fredrikstadkampen

•r>—

l
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tuasjonen foran mål gjorde at to 
FFK-forsvarerc hjalp ballen i eget 
nett!

Så slet Pors på sinc siste kref- 
ter, hadde faktisk vinnerchanser

fe

FFK
viste I 

uendelig,

r
i i ■ ■:

OG GODT PORS-LAG 
omgang. Med Karl 

Rolf Nilsen og Rolf Gun- 
som de mest aggresive, godt 

av Reiersen og v. h. A. Jo-

fø. ■■■:<>■ 

yi ■

•ffl»

*•-

ifejW’'

koni helt i bakleksa. Det var 
gamle taktiker og tekniker Ski- 
fjell som sammen med Gunnerod 
°g den sterke c. h. Dagfinn Jensen 
sto for oppmuntringen. Så fulgte

pr. Wag 
NM som 
nok. _----
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Hvordan det ser ut på Vest
en vanlig son- 

. . ved 6—7-tida, har vi
med s; svært liten peiling på, i og med 

os 
, h,

. • ✓ - 
f;
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Det krydde av folk på Ves tsida sondag morgen 
r rekord for olomsetuin gen på Horten—Moss-,

Ved vår utsendte medarbeider, Oddvar Hegge.
vi vanligvis sover på

Tore 
Fra det 

tregeste tre- 
£>. i center glimtet til 

raktmål.. Det er 
attest, men altfor ofte 

amsplllet med venstresi- 
Henry Johanne- 

tydeligvls ikke i humor 
, mens Willy Olsen 

noe ut av de frem-

" -.fe
B; 1

bigkapleiner, Ame Pedersen it. h.) og R

nerød og i. v. Reiersen ble sendt I
I til corner — og minuttet etter var : 

det 2—0 etter corner på den andre 
siden. Willy Olsen headet og med 
litt hjelp fra en Pors-back trillet 
ballen bedagelig over mållinjen.

Etter et kort press fra gjestene
i med mye møljespill foran Per Mos- 

rJ' | gaards mål kom et nytt < gloria- ’ 

pi1’ ; mål> av Kristoffersen. Et ven- 
‘f streskudd etter Henry Johanne- 

j. • - . ... - 1
sens opplegg satt der det skulle. ’ i 
3—0 etter 24 minutters spill.

Dette tegnet jo bra for fjorårs-
s ar- i

mens de selv løp i posi
sjon. Hos Pors var det cn gjen
nomgående tendens til å holde for 
lenge på ballen, slik at motspil
lerne fikk plasert seg. Når dertil 
kommer at skuddene fra de svart- ' svartbiå sUk inn for spillet at FFK 
blå Ikke var gode, måtte det bli 
negative resultater. FFK var nær 
ved 4—0 like før pause, men h. b.
Leif Jensen reddet på streken da 
keeper Halvorsen var utmanøv
rert.

O?-

ii

men sikringsspillet for de 
backer var så som så. Roar . 
hansen ville gjerne være for off( — n> • ■

siv, Spydevold stolte for mye
5 den fysiske styrke. C. h. Mat 
j sen var god i hodespill, men elh « </W,Ulv„. ~ ikke noen pålldelig stopper r dagsmormy^ 

Gunnerød satte igang ....... .

ballkunster med driblinger 
tverrvendinger. Arne Pedersen 
h. og kaptein, var tidvis helt god, 
andre perioder altfor passiv. Kri
stiansen var ordinær. Borgen som 
startet flott, ble for ensidig slik at 
Stenkvist fant ut av ham. 
Nilsen er seg selv lik. 
helt elegante til det 
ge. «Snæbbus». 
og scoret tre p 
jo en god 
ble han s 
den for puslede. 
sen var 
hele 2. omgang

I alltid gjorde
■ legg l‘»an fikk.

Alt i alt synes jeg ikke 
' med alle sine landslagsfolk 

noe særlig. Laget spilte 
meget bedre på forsommeren, f. 
eks. i Bislet-kampen mot Skeid. | 

Da var det fremdrift, god flyt over 
samspillet og sikre skudd.

Meget kan endre seg til kvart
finalen om tre uker, men at laget 

™ ikke er storfavoritt til 
så ofte for, er sikkert

Porsgrunns-fo
frj 

hovet tit å se på byen, q 
unnlot selvsagt ikke å. ta H 
kikk på den nye og hoye bnåx 
Bruer interesserer som kjd< 
Porsgrunns-folk, enten de e> 
hoye eller lave.

Vi skal ikke referere noyc h 
hva publikum foretok seg p I 
turen, bare slå fast at do vir 
ket usedvanlig tamme undv 
kampen. En Uten undcrsokf.lf 
viste imidlertid at de satt spre å ‘ 
over hele banen — antdkct 
■var også detlc taktik fra F 
drikstads side.

i 
fK ■

<1
H

Fredrikstad, ig&r.
Ideelle forhold til run- 
Fredrikstad—Pors her

. Mildt, overskyet, senere
l varm sol og svak vind og et lek
kert gressteppe. Interessen var 
ikke påfallende stor, det var neppe 

over 6500 tilskuere.
Og hva fikk vi se ? •
Et Fredrikstad-lag som spilte le

kende første omgang, et Pors-lag 
som etter pause tok igjen hjem-

1 mcJaccts ^3 ^0 K JbIsc t\ nng i
FFK på defensiven gjennom tre | 
kvarter etter cn innsats og et tem
po som paralyserte rødbuksenc. .

Denne kraftanstrengelse tok på, 
for i ekstraomgangene hadde Fro- 
drikstad det overtak som rettfer- 
diggjorde sluttseiren 5—3.

Dec var ikke noen riktig cup- 
stemning før Pors hadde redusert 
to ganger, men da — og da 3—3 
var et faktum, ja da var de tilrei- sbnde Grenlandsfolk nærmest i ' nciocJs smarte oppfattelse av si-

I

ekstase. Og det var godt gjort av
Pors, ingen tvil om den saken!

Bjorn Borgen og Per Kristoffcr-
i sen begynte i stor stil. Etter 6
; minutter la Tore Nilsen til «Snæb- 

bus.> som presterte et flott flukt-
I skudd som ga 1—0. Et Pors-an-

J grop anført av centerforward Gun- 
i

Mosgaard var

Etter ti minutter kom et gjen
nombrudd av paret Ski fjell—Gun
nerød som ga 3—1 etter pen av-

i slutning. I perioden etter dette 
mål avslørte hjemmelagets forsvar 
visse svakheter i oppdekning og 
Pors var nær 3—2 flere ganger.

‘ Nåja, 3—2 kom i 31. minutt da 
Skifjell scoret etter at Rolf Nilsen '

Ij hadde forsert seg frem på venstre- 
: siden og driblet av to forsvarere.

Kunne dette «fornyede og for-
, bedrede» Pors-lag true FFK ?

Om det kunne! Det så ut som 
i om hjemmelaget gikk «surt» med 

j innbyrdes kjegl — og tre minut
ter etter 3—2 var det 3—3 etter 
frispark fra hjørneflagget. Gun-

I

3
fl

r
>•

«I
Vi

lic- |

1
i vært
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Rolf Nilsen på, særlig etter at han 
overtok en indreplass. Videre kom 
Reiersen inn i bildet på en effek
tiv måte og v. h. Johannesen laget 
et kjempearbeide både i forsvar 
og angrep. Odd Legernes kom og
så for alvor etter en nokså ano
nym tilværelse for pause. Backe
ne var kvikke og keepers arbeide 1 
mellom stengene storfint.

Alt 1 alt en innsats som Odd- 
formann. Rolf Hblmberg betegnet 

f

som ekte Grenlandsstil fra de 
gamle gode dager da de fleste 
NM havnet i den kretsen!I

Hva så med Fredrikstad?
Laget med de mange landslags

spillere! V?r r,nn «ikrp. ledelse ved ’
I pause den faktor som gjorde at 1 

Pors ble undervurdert? Eller var 
det lagspillet som sviktet fordi 
lagånden ga gjenlyd til tribunen, 
en negativ lagånd. ■ mange harde dyster i

Etter enkelte glimt av elegan bcsle vc""er’ °!l u'kkcr /or oppgjerct.

spill kom perioder med mas, al' 
for lange fremlegg, unødige drii 

Unger, kort sagt de unoter soi 
et godt lag helst ikke bor vi! 
sitt hjemmepublikum.

I
på to tilbud — som Mosgaard red
det. En imponerende annen om
gang av nederlagstippede Pors.

z

Fredriks tad og Pors”
Gunncrud, var begge sinc lags beste spillere, og utkjempet o - 

kampen lop. Her or de imidlertid v

l 

at vi vanligvis sover pu. d 
tida. HTcn at gårsdagen dann 
et enestående unntak er vi ov: 
bevist om. Vi har nemlig ala 
sett så mange mennesker sa r 
let dor på et brett noen ga->\ 
som akkurat i denne litt regi 
tunge morra-timen. Vel visci 
vi at Pors hadde -mange og s 
rige tilhengere, men at så ma 
ge ville odclcggc sondagi 
morra-lurcn for å la seg st y 
inn i cn buss og deretter reir 
3—timer, det trodde vi ikkif 

I alt startet 10 busser me- 
kurs for Fredrikstad. Hvn 
mange privat-biler som dro a> 
gårde er det ingen som vel 
men det er et faktum, at hvef 
cn kom. på strekningen Port 
grunn—Fredrikstad, så oppchl 
get cn biler med H-nummcr. p 
ferja mellom Moss og Hort\ 
så vi ikke annet enn Porsgrum 
folk, og det ble meldt fra >■ 
st aur an ten at cn aldri had 
opplevd maken til ol-omsctnt, 
på en dag.

Atskillige 
innfant seg i Fredrikstad len 
for kirketid. Disse nyttet 
hovet til å se r’ 
unnlot selvsagt ikke å. *

som kje\ 
enten
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Dette lot det til at FFK-tilhcn- 
gerne var enige i også, det falt 
mange anerkjennende ord om 
Pors denne omgangen. Så helt lite 
sier ikke dette, for Fredrikstad- 
folk er kresne når det gjelder 
fotball.

Hva kan så grunnen være til 
at det var et så totalt forandret 
Pors-lag som kom på banen i 2. 
omgang?
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Etter første omgang på Fredrikstad 
heimelaget ledet hele 3—0 I rundekampen mot Pors, begynte vi 
så smått å bli ergerlige for at vi i det hele >att hadde reist’så 
langt. Et tamt og tilsynelatende intercsselost Pors-lag maktet 
på ingen måte å sette oss i stemning, det var så alt for tyde
lig at Fredrikstad-giittene var langt farligere. Pors hang rik
tignok godt med på midtbanen, men angrepet manglet brodd, og 
indre-forsvaret virket på ingen måte sikkert. Det var med <h 
mest bange anelser vi imøteså 2. omgang, og hva skulle vi vd 
finne på å skrive om dersom det skulle fortsette i samme du 
ren?

Vi skal hilse og si Pors-guttenc gjorde våre bange anelser 
til skamme’. Det var som om et nytt lag kom på banen etter 
pausen. Innsatsen glødet av hver enkelt spiller, — nå var det 
tydelig at en intet hadde å tape. Og sannelig min hatt lykkes 
det ikke Vestsida-guttene å tilrive seg spillet, og det så gmn- •; 
dig at de lange perioder hadde et mye klarere overtak enn 
FFK’eme hadde i første omgang. Det ble ett, to og tre mål. og 
det 4. hang i lufta. Spenningen var til sine tider nesten ikke 
til å holde ut, — ja, vi tør påstå at maken til cup-oppgjør er 
det lenge siden en har hatt i Norge.

For det første hadde FFK-spil- 
let for pause brakt både Pors’er-
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Øverst ordner Karl Skifjetd 3—2_, mens Age Spydevold (3-tall pa ryggen) og keeper 
gr.ard gjør alle slags krumspring for å redde. Pa det nederste bildet cr 3—3 cl faktiou, 
Pedersen og Mosgaard ser hdicr betutta ut.
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Karl Skifjeld og Åge Spydevold 
i frisk fight —
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pet vi hadde
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., fornøyd med hver eneste seier Det var klart 
i cupen, enten den er stor eller 
liten.

— Hva så med Pors?
— De satte skrekk i oss i 2. 

omgang, da spillet lyktes me
get godt for dem. IVIen i ek
straomgangene ble dc nok for 
slitne. 

«W VWM

— Jeg er også stor-fornøyd, 
sier Pors-treneren Einar «Jei-| 
sen» Gundersen. Innsatsen i 2.1 
omgang har gutta all ære av.l 
Hadde vi bare hatt litt mer 
fres før pause, tror jeg vi 
skulle vunnet. I

Fornøydde 
lagledere

— Jeg begynte jamen å lu
va re i 2. om

gang, sier FFK-oppmannen 
Erik Holmberg til TA etter 
kampen i Fredrikstad. — De 
følte seg nok litt for trygge 
på seieren, og slikt straffer |at Pokerne skulle 
seg.

— Men ellers er du fornøyd?
en må være | Fredrikstad
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Heia Pors
Det var nesten ulidelig pu ll* 

bunene i Fredrikstad i s111 *
Pors i 4. rundekampen nn Jc'!. 
tet Fredrikstads 3-0 lec e b v 
skulle ta fatt på ekstraom^ 
gene. Det. ble riktignok tap
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Dramaiikk og ekte cupstemning, men 
kreftene sviktet i ekstraomgangene —
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nc sjøl og de 1000 tilskuerne som o‘;- 
hadde tatt turen til Østfold, helt 
ned på jorda igjen. For publikum 
var sikkert FFK-leksjonen en 
skuffelse, for guttene tror vi den 
var en lettelse. I tre uker har de 
nå gått og ikke hørt snakk om 
annet enn denne rundekampen 
mot Fredrikstad, og de har blitt 
dullet inn i så mange teorier og
så mye fotballsnakk at dc fakt
isk ikke hadde forutsetning for 
å gjore noen bedre figur. Etter 
pause derimot hadde en ikke len- 

Iger noe å være nervøs for, nå 
var det bare å barke i veg for 
full musikk. Respekten for de 
langt mer populære motstanderne 
forsvant som dugg for solen, og 
gutta vårtet opp med både en
keltprestasjoner og godt samspill 
som fikk FFK-guttene til å stus
se. Og her kommer vi fram til 
den andre årsaken til at Pors- 
innsatsen virket så på alle vis 
god. De 11 gutta fra plankebyen : 
var nok ikke så lite seiers-sikre ' 
da de gikk på banen etter pau- 
se. Og når en i en slik stemning ; 
møter en totalt forandret mot- 
:stander, må det rakne.

Vi hadde ingen særlig I . —.
•

I ekstraomganger måtte til 
(få en avgjørelse, og det lille hå- 

forsvant helt da 
fikk straffespai-k. 

at den innsatsen 
(Forts, side 5.)
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i PORS: Fra 0~3 til 3—3
I Hud hilse å si porserne for alvor slapp seg los elter of dom. 

•ner Borgersen ga klarsignal for 2. omgang. Her hadde man tvJ 
dehgvis intet å tape: det skulle satses, hvilket det ble gjort til 
gagns med okt spenning og dramatikk som resultat. ‘ I

1 likhet med 1. omgang kom svakhetene i FFK-forsvarct ennå 
Idarerc frem i lyset denne omgangen da det rovnet pl og Pors 
faktisk hadde overta 11 sine verters rolle. All respekt var som 
hilst og Pors-overtaket var — i det forste kvarteret — meget man 
kant. Etter 10 minutter kom belønningen. Skifjeld—Gunnerod 
pludret om en ball inen i FFK-feltet, men sa kom Åge Lund som 
brente på og tenkte at her er det enten eller. Det gikk, Mosgård 
kapitulerte og 3—1 var sannelig noe som smakte.

Appetitten ble ytterligere skjerpet, nå ble det liv blant de 
spredte porserne pi tribunene også, Porsgrunnsguttene hadde ; 
fatt tilliten til seg selv og spille de rode i store bolger helt ut ’ 
— etter rene Fredrlkstad-mønster! Hjembyens egne greide ikke ‘ 
Jrnger 6 få det til å gå opp, og etter nnyaktit! 20 minutter ekspe
derte Karl Skifjeld sentringen fra Rolf Nilsen i mål! Omgangen 
var porsernes, og det ut/ignende malet som kom 10 minutter for 
full tid var etter spillefordeling og sjanser helt på sin plass. Rolf 
Nilsen sendte Ivei et lavt skudd og Age Lund som helt genialt 
hoppet over distraherte nok til at skuddet ble utagbart.

FFK: Straffespark og overrumpling
Ekstraomgangene var ene og alene Fredrikstads. Pors hadde 

eitt så å si det de hadde, og da Reidar Kristiansen fintet ut Ame 
Halvorsen på straffesparket etter 5 minutter var man liksom 
kommet langt på vei mot seiren. Straffesparket ble korrekt idømt 
for regulær hekting av Willy Olsen inne i feltet.

T 2 ekstraomgang gikk Per Kristoffersen i spissen for en over
rumpling som nesten så ut til å være planlagt og konstruert i 
pausen Trekkene fra avspark av smakte av fugl og scoringen / 
likeså. Nå trakk Fredrikstad-angriperne frem sitt berømte luke-1 
snill igjen og dermed var det bare å resignere. Et Nr to n™ers 
fotball var 5—3 seiren fortjent. Om Pors kunne ha»t sci’cn c er 
ordinær tid. er en annen historie. iEn utmerket figur hadde de ihvertfall gjort I I

•

/estsidelaget slapp seg løs 
)g innhentet 3-0-forsprang 
dramatisk cupifotballbyen
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ksiraomgangene avgjorde - foriije^ FHv

Fra Vardens utsendte medarbeider JOHNO
i ’ ’ Fredrikstad søndag:.

Oi. oi for en kamp det ble! Alle dem som valfartet over Oslofjorten og ned^ 
plankebyen» fjr å se sine fotballgutter fra Vestsiden, hai  nettopp for-
or; det ble fotball og det ble høydramafikk og spenning for ahe PeiJ^’ ... /rPeid- 
li Fredrikstad i 2. omgang til o.G med ble s p i 1 t u t og at de simpelthen ikke g^e^ 
l e å bli «sjef»' på banen. Det var morsomt a vaeie «pois  ledelsen lig-
•ikstad Stadion i dag da byens egne kjeledegger ble u . til lutt nlen
let ut til 3^3 etter ordinær tid. Det b 1 e riktignok 5-3 og ^e^kstadtil^n 
?restasjonen ved å følge sine berømte motstandere Pra ' Samtlige elleve gjorde
dt spill og en cupinnsats som bare Pors kan lage rager hØyt. S m hge elie^^ 
det de kunne og vel så det, og da skal man ganske enkelt bare ipi i
^LL ÆRE! —
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B FFK.: Fra 0-0 til 3-0 lngmU911clten

Det var dødsstille på lrib""®1”®ær1'et var nærmest 
adde blåst sin siste strofe. ?P {ra hjembyen og abso-
e tårnhovo. selvsikre favorittene fra nje& begge med 8ine 
-a Vestsiden stilte som annonserv, TU10_
itt sterkeste mannskaper. . f a porsernes . lftge

Uhyre nervøse bevegelser og trekk uvilkårHg Fred.
ene virket lite tillitsvekkende - Ikke minst e 0|je
eg på at det ville komme til å 8 •- * niaskinen n^.pden virket
i k s t a d så ut til å ha gått g ennom^m . angrepskjedcn 

>e pusseskinn. Raske, sikre, delika lett. iyst til■v og til nesten skremmende ford det R1KK fikk nesten
Seks minutter var gått da den sa B..ørn Borgen hodet 

i applaudere, så vakkert bæ de1 -Jesist oVCr og. en andre enn 
Jødlinjen på høyresiden, spi1te 1 ttet tilhørte in..- * det 14.
iom så flott fulgte på og headet i • ø]Sens da corner
Per Kristoffersen. Mål nr 2 va f ™>r streken ® jort før 
minutt såvidt fikk kranglet ballen ,dere og uska 
som muligens burde vært ekspeder !onlktte visitter 1
det skjedde. . por5 avlagt gl etter Fred-

I mellomtiden hadde selvsagt frempå. °S.nt;nark da Ka-rl 
FFK’B forsvarsområde: Gunnerød va n straffespar or. .
vikstad» andre scoring luktet det Rksom i'.; da han
Skifjeld ble rent overende. Men det v^ fnr «Snæbbus»o m 
denutg, hvilket det i høyeste gr^ PJ ved å Halvorsen
avsluttet første omgangs scorlnIeLrtfftll ikke Aine I
klempetti^dd — et skudd som invem ... - __ _—
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på en liten vandrings-

od tid for han'med ?tofferseIL omsetter
sender ballen i vin- 1 ma '

kald-dusjen har ™aktet ikko å være med °på ga-

i1
f

l
?

er
Rolf Nil- | 

Rolf Gun- 
og Roald 
Midtveis i 

omgangen legger vi merke til at 
FFK-oppmannen Erik Holmberg 
gir Arnc Pedersen instruks om å 
endre forsvars-oppstillingen. Rei
dar Kristiansen trekkes inn som 
senterhalf. I-Ians Jacob Mathisen 
spiller høyre back og Roar Jo
hansen rykker fram som half.

Etter en halv times tid blir 
Karl Skifjeld stående alene på

nekte laget & f
— Kristoffersen —

■ som kan 
ved si-

Arne
som

uttenc satte med {høyresida, _ __
‘ ' ' Dette lot til å skape atskil-

- ‘ og
;-år ut av banen.

___, være
Avi mxisaisen til gut

tene sine.
4 minutter seinere setter så 

prikken over i’en, og
— ........ ingen enda ta da et| frispark fra Rolf Nilsen går i mål

— - ’ ’ og babb foran 
FFK-målet.

Første ckstra-omgang er bare 
5 minutter gammel da Bjørn Bor- 
gersen tildeler Fredrikstad straf- 
r-----’ ~ ‘' ______i lev
ner ikke Årne Halvorsen en sjan
se, og dermed er slaget tapt for 
Pors. Gutta er slitne, og kan ikke 
ta igjen skikkelig. I annen ek- 
straomgangs første minutt blir 
det et mål til. FFK-guttene går 
rett opp fra senter, og Per Kri-

■ en fin lobb 
i mål. Fredrikstad glimter til 
igjen i denne perioden, og Pors

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

loppen.
Eltei-

cn ^viiuue miat i om
gangen, men brodden mangler 
framleis. Mot slutten av omgan- 

kommer Fredrikstad igjen 
men flere mål blir det 

omgang blir det med en 
mer sveis over sakene fra 

og etter 
—1 et faktum.

Ml 1 • ’) fr

f ; Ii •

I

ned til dødlinja. og
~ ■ jgg i kne-

og la til jubelen - vil i 
fra 5 me- : 

at -Pors

Blir rollene 
byttet om?

Ennå cr det naturligvis for 
tidlig å spå noe om det ende
lige utfallet i toppseriene, men 
grunnlaget for en naturlig 
diskusjon er der: Skal det lyk
kes Pors å vinne den uhyre 
jevne L-serien og dermed avan
sere? Må Odd gi tapt i den 
ihvertfall foreløpig like Jevne 
og intense striden om å redde 
seg fra nedrykking?

Odds stilling er i øyeblikket 
ganske prekær, omenn langt
fra håpløs, fordi lagene foran 
ennå har et beskjedent poeng- 
forsprang. Søndag skal Odd ha 
hjemmekamp mot en av sine 
jumbocivaler, Freidig, der en 
seier kan rette opp mye. Om 
14 dager — da går høstens 
siste serieomgang — skal Odd 
til Lovisenlund, Freidig til 
Skeid på Bislet. Odds mann
skap synes imidlertid å bli så 
skadeskutt i sluttspurten at 
det kan skape ekstra vanske
ligheter, og hva som kanskje 
er viktigst av alt: Noen tak
tisk løsning på hvordan man 
skal få gjort det best mulige 
ut av laget virker det som man 
ennå leter i blinde etter.

Derimot synes porserne fak
tisk å ha herdet og stabilisert 
seg gjennom det harde høst- 
programmet. Ihvertfall ga spill 
og innsats mot Fram i går 
inntrykk av det, og situasjonen 
på tabellen gir grunn til at
skillig optimisme. Søndag har 
Pors ny hjemmekamp (Sprint), 
og i siste omgang uken etter 
går turen til Sarpsborg. I 
tor neppe stille forhåpningene 
høyere enn 3 poeng i innspur
ten — men det kan jo også 
bli 4! Selbak har sin siste i ' 
kamp søndag, og møter da 
Fram i Larvik.

Dermed er det vel sannsyn
lig at dette Østfold-laget vil 
hold© «in tabelledelse vinteren 
over — men så kan det skje 
mye på de 6 gjenstående vår- 
kampene! Da har Pors dette 
programmet: Først Moss—| Reien* 
Pors, deretter Pors—Selbak- 
(!), Pors—Sarpsborg, Fram—j Pors 
Pors, Rapid—Pors og Pors_
Sparta. Ikke akkurat lette sa
ker, men. Tvi-tvi!

c •• j
f

• • •
fl i

gen 
for fullt, 
Ikke.

I 2. 
gang -■
Pors-guttenes side, og etter 10 
minutters spill er 3—1 et faktum. 
Age Lund og Karl Skifjeld blir 
ikke riktig enige om hvem som 
skal ta seg av ballen, og det hele 
onder med at «Stubben» Gunnc- 
rud stormer til og scorer elegant. 
Publikum kommer nå mer med. 
særlig Pors-tilhengerne. og dot er 
stadig farlig foran FFK-målet. 
Pors har endret lag-oppstillingen 
en del, idet Åge Lund er gått ; 
over på hoyre-vingen, 
sen spiller senterløper, 
nerud indre venstre 
Reicrsen ytre venstre.

FFK-oppmannen

to lag og de 23
Forslaget var liksom nytt etter pausen. Karl i 

Skifjeld frisknet voldsomt til og var nesten i 
sitt ess, Rolf Nilsen og Age Lund, Dagfinn 
Jensen og begge backene kom også sterkt — 
likeledes keeper Ame Halvorsen som riktig
nok ikke virket så sikker som vi har sett ham 
tidligere. Men hvem er vel det foran en kano
nade som Fredrikstads —?

Pors rakk å avsløre alle svakhetene i Fred- 
rikstad-forsvaret, som — når det røyner på 
— ikke makter å demme opp for raske angri
pere, angripere som tar frem nettopp lagets 
eget våpen med hurtige kombinasjoner og 
skiftninger. Når angrep dertil blir avsluttet 
godt — med hvasse skudd og pigge attack — I 
er det ingen heksekunst å score på det be- 1 
rømte rød-bukse-laget.

Derimot skal det mye til å 
score. Borgen — Nilsen • 
Henry J. — Willy Olsen er karer c: 
gamet og det er der styrken ligger, 
den av winghalfene Kristiansen og 
Pedersen. Den siste betegnes forøvrig 
Fredrikstads bestemann denne gang.

Laget skuffet som helhet, og samtlige falt I 
nok for fristelsen til å slappe av etter 3—0 | 
ledelsen — nettopp da Pors begynte å kjøre, , 
etter hjemmelagets eget mønster!

Dommer Bjørn Borgcrsen, Mercantiie, var 
nr 23 på banen. Bortsett fra et par mindre > 
bommerter, slapp han fra søndagsjobben svært ! 
så hederlig. I

' . ---- søndag:
Fra. Vardene utsendte medarbeider JOHNO 
Pors skal berømmes for sin prisverdige kamp
vilje og for at laget enda en gang satset på 
en stor oppgave med friskt humør. Man kan 
det der med cupen og de viste iallfall seg til
liten verdig overfor Fotballforbundet som 
hadde matchet dem mot selveste Fredrikstad 
(!) — Porserne laget virkelig kamp av det.

Når det er slik som her i Fredrikstad i ~ 
—- hvor alle gav det de hadde for tilsamm 
å utgjøre et lag — er det alltid så 
skille klinten fri hveten. Men likevel

Rolf Gunncrøc var, etter vår mening, en av 
banens desidert dyktigste og beste. Vel over
driver han føring og endel dribling, men i 
dag er det ytterst lite å trekke ham for og 
med den ballbchandling, teknikk og effek
tivitet som ble lagt for dagen bør snart 
andre også bli oppmerksom på ham. Gun- 
nerød spilte meget godt og han var en av de 
sterkeste kandidatene til titelen som banens 
beste.

Arnold Johannessen startet i grunnen sva
kere enn makker Legernes, men bevares som 
han spilte seg opp etterhvert. Han stoppet, 
leverte og arbeidet og laget en ny stor kamp. 
Odd Legernes var bra på motsatt winghalf- 
plass, og har også mye av æren for at det 
gikk som smurt i store perioder i 2 omgang 
da det bare var kos at skue

<-* —jol, og Per Kristof-
--------------------------

| venstre-beinet

Fredriksta d-gi 
en gang farten på topp, og lot til lig\ 
å ha de alvorligste hensikter. Et- lig forvirring hos FFK’eme, 
ter bare 6 minutters spill lå da Erik Holmberg gå 

s Han lot på ingen måte til å 
innsatsen til

og ro

pet står ikke (il å nekt*5 
3. div.lagct Drammens 
pdubbb 
bragden 
de i C; 
ball.

største 
. run- 

fob 
enn

og netter kaldt

g forvirring
Erik Holmbei

------- ---------------- -- . »AUI1 JUV pO. 111^

Halvorsen. Bjorn Borgen kom fri | begeistret for
også den første ballen bak Arne 
-VW >

•£>å sida, gikk :
teverte et perfekt innle

/stonnende for full fart
Man'l - med innsida av foten

ter. Vi noterer at Pors cr med | etter en del klabb 
på notene, men angrepene mang
ler brodd.

, Etter 14 minutter legger Willy
i Olsen på til 2—0. En av Bjorn. ---- - - .-«.xn-ovau ;
Borgens spesial-cornere daler ned | fespark. Reidar Kristiansen 

j like ved stangen, og Willy «Vin- 
j ga . header i ryggen på Leif Jen

sen. som imidlertid står langt in-I nafor målstreken.
10 minutter seinere er Dagfinn

Jensen ute c “
tur for seg s
fersen tar seg g

Ball-
sto for den l 
i gårsdagens 4. 

ipmesterskapet i 
Men vi tar mer 

gjerne av oss hatten for Vest
sidens og Grenlands Fors, 
som ga Fredrikstad foke fil 
doren. Her manglet det så- 
visst heller ikke meget på sen 
sasjonen. «Hjemmepublikum* 
met» som vi i redaksjonen 
hadde mest føling med, var 
som rimelig kunne være ikke 
særlig optimistisk innstilt da 
vi meldte 3—0 til rødbuksene. 
AJen spor om det ble en an
nen tone c'a forspranget var 
innhentet, og det var klart 
for ekstraomganger. Nå, Pors 
har gjort en strålende innsats 
i årets cup. Laget falt med 
ære. Del kan ingen bortfor
klare.
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Sprint et SicBFdtspsSle^cte ©g ^vrient
Pors kom seg meget pent Igjennom sin åpningskanp i den nye Landsdelsserien, tross man 

måtte dra til Moss i går uten solide støtter som Karl Skifjekl og Oddaker. Den siste har gitt seg 
for i år da han ska!'på skole i København, men Sktfjeldcr det et visst håp om a få med i runde
kampen søndag. Nykomlingen Sprint viste seg langtfra å være noe ufarlig lag, og spesielt var 
det så robuste og hardtspillende karer at det fort kan få noenhver ut av stilen. Det så da også

<r 
O 

goalen — 
grenset til det

7^
..-W
w?fe -

nærmest fulgt 
og Aage Lund.

>■-••77
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og spennende!
på Vestsiden!
1 og sjanser i

vært noe å si på
_ ■. poeng-1

som kom best i'B
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1 og spenning på Vestside^
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temmelig stygt ut for Pors i de første 10—15 minuttere på Me Hos, da hjemmelaget forserte se 
fil 3—4 svære sjanser. Heldigvis hadde Ame Halvorsen sin kanskje hittil største dag i 
han spilte helt glimrende i denne kritiske perioden, og særlig en enhåndsredning 
fenomenale.

I
I Det viste seg imidlertid snart at 
Pors var et langt mer spillen- 
d e lag, og i den siste halvdel av 
omgangen var det Pors som had
de overtak både i spill og sjanser. 
Skuddene var man dog uheldig 
med og særlig misset Svend Han
sen. 0—0 ved pause. Pors åpnet 
2. omgang med en sterk periode, . 
og det var derfor fullt fortjent da j et; 
Roald Reiersen ordnet ______ _

Sprint var imidlertid stadig 
farlige med sine hurtige rush, og 
særlig kjempet laget voldsomt da 
deres i.v. skaffet balanse, midt i 
omgangen. I siste delen spilte 
porserne seg fint °PP igj&L °& 
«5 min. for slutt sto R.olf Nilsen 
for sejersmålet. Han hadde byttet 
med Svend Hansen og gått inn

sannsynlig vil det nok 
endel poeng på hjemme

bane. Pors spilte ikke sin beste 
kamp for året, men har likevel 
ære av innsatsen. Særlig’ gledet 
det å se hvor god flyt det var i 
laget da Sprint rauset på som 
verst og det lyktes å spille hjem
melaget regelrett ut i store 
perioder. Keeper Halvorsen må 
nomineres som banens beste 
spiller, og i forsvaret ellers var 
Dagfinn Jensen best, men broder

MJ

i center i kampens ssle del. 
Seiren var fullt fortjen. og ville 
nok vært større med ei kald og 
rutinert Skifjeld på phss til å 
utløse de mange store sjansene.

Sprint var som nevnt et meget 
hardtspillende lag, men det var 
for ujevnt til å beherske det store 

Individuelt råilde man 
ledelsen. • OVer fIere utmerkede spillere, og

stadi

1-

ra

/■ : '• '
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[Situasjonen foran Moss-rnålet, der Rolf Gunncrud kjemper med keeper oy ccntcrbackj

Pors nærmest 
begge poeng
Arnold Johannesen 
banens bestemann
Det ble en 

kamp i 2. divisjon 
i går, og etter spill 
hadde det ikke .......
om Pors hadde fått begge 
ene. '

Det var Pors l . •— -Aviii uesL i l
Jpan», og i det forste kvarteret 
hadde Pors et ganske bra over 
tak og dertil flere gode målsian- 
scr, , men skuddene strøk ‘like 
utenfor stolpene, og flere ganger 
nolte løperne alt for lenge før de 
skjot. Etter hvert kom Moss i i 
gang og overtok spillet og hadde 
et godt tak på kampen i den siste 
halve timen. Mosse-spillerne var 
raske, og leverte et hurtig spill, 
og loperne var flere ganger nære 
på å lykkes med sine oppløp. På 
tross av at Moss hadde overtaket 
i den siste delen av første om
gang hadde de ikke noen direkte 
farlige sjanser på mål. Under et 

. av sine oppløp fikk Moss sitt mål 
ved indre høyre Per Hernes, etter 
misforståelse i Pors-forsvarct, og 
Moss ledet 1—0 ved pause.

I 2. omgang kjørte Pors på for 
å ta igjen Mosse-ledelsen. men på 
tross av et stort overtak i spill 
og sjanser i 2. omgang klarte 
bare Pors å få et mål i kampens 
siste del.10 min. for slutt forserte 
Åge Lund hele Mosse-forsvaret 
og la ballen til Rolf Gunnerød 
som scoret kontant. En meg t 
flott prestasjon av Åge Lund. 
Like for hadde Pors ett mål til 
inne ved Rolf Nilsen, men det ble 
aimulert for off-side.

Pors’ og banens beste spiller i 
går var venstre half Arnold Jo
hannesen, som spilte en meget 
god kamp. Ame Halvorsen hadde 
det rolig i mål igår, og av backs 
var Dagfinn Jensen best. I lopci- 
rckken leverte Rolf Gunnerodæn 
meget god kamp, det samme gJc ' 
der Åge Lund på ytre ven^tre;

På Mosse-laget var Odd Berger 
god i mål, høyre half Inge ås- 
heim og senterback Sv. Østmann 
var best i forsvaret, og i loP^1'’ 
rekken var indre høyre Per Hci- 
nes den beste, senterloperen • 
Eeen var hurtig og han vai 
farlig med sine gjennombru 

Dommer Henry Johnsen 
Fram var svak, han snot P°rs 
minst ett straffespark og n 
dertil flere rare avgjørelser.A ren

Leif la ikke langt etter. I angre
pet utførte Gunnerud meget godt 
arbeide, nærmest fulgt av Rolf 
Nilsen og Aage Lund. Svend 
Hansen mangler ennå en del på 
formen etter sitt lange fravær, 
men kommer nok igjen.
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Pors uten Skifjeld 
i seriekampen 

på Moss
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Henry Johnsen, 
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lanse i regnskapet, men det var
te og rakk før det omsider lyk- 

av|kes for Aage Lund å forsere 
seg pent fram på venstresiden 
helt opp til dødlinjen. Hans 
overlegg havnet hos den udek
kede Gunnerød som bare hadde 
å smelle til fra et par meters 
hold. Karl Skifjeld hadde like 

«suser» mot 
gjestenes bur, men resultatet var 
negativt. Pors hadde ennå et 
mål inne, men det ble annullert 
for offside.

Porserne fikk ikke vist seg 
fra sin beste side i går og en
kelte av spillerne var svært

•.......... .

i *'■

w
fe.

nøyaktig sam
sona i runde- 

mens Moss saknet sin 
, De omlag 

som kranset riktis
var vitne til flere letter en nk lg 
mot Mosse-buret i 

minutter, 
i en- 

av 
Ret- 
var 

Etter-

ys.v

OS»#?
Den gikk over! Men jamen

li

Pors har tatt ut dette laget 
til serieåpningen i 2. divisjon 
mot Sprint/Jeløy på Moss søn
dag: A. Halvorsen, O. Oddaker, 
A. Stenkvist, A. Korsaasen, D. 
Jensen, A. Johannessen, R. Nil
sen, R. Gunnerød, S. Hansen, 
R. Reiersen og Å. Lund. Re
server: A. Wennerpd, L. Jen
sen og O. Legernes. Oddaker er 
ennå ikke reist på studieturen 
til Danmark og en vil derfor 
nytte ham foreløpig. Karl Ski
fjeld er ennå ikke helt resti
tuert i kneet og man har valgt 
å la ham stå over foreløpig. 
Det er mulig han blir med i 3. 
rundekampen mot Greåker på 
Vestsiden neste søndag.

Mosselaget vant forleden 2—1 
! over Torp i en treningskamp. 
' Det er et friskt og tildels hardt- 

1 spillende lag. Såvidt vi erin
drer er det første gang Pors 
og Sprint møtes. Kampen blir 
Pors første store styrkeprøve 
i høst.

pors måtte dele poeng 
øied Moss på Vestsida

østfoldklubben ledef 1-0 fil 10
/

K
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hvert kom gjestene bedre i gang 
med sitt kombinasjons-spill
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utafor clennegang. Arne Hal
vorsen reagerte noe seint un
der scoringene. Ellers tok 
han lett det som kom mot 
buråpningen. Backtrioen vir
ket ikke helt patent, men slapp 
allikevel forholdsvis bra fra 
det. Arnold Johannessen var 
som så ofte før lagets beste og 
nyttigste spiller. Korsåsen var 
svært »ta r. I løperrekken 
hallet der betenkelig på fle
re plasser. Gunnerød og Ski
fjeld var de som kom likest 
fra det. Aage Lund hadde en 
del gode tilløp og han skal 
forøvrig ha ros for at han i 
motsetning til de fleste ytre- 
løperne holder seg på plassen 
sin.

Porserne har fortsatt en me
get pen posisjon på tabellen 
og klubben er ennå ubeseiret 
i pliktkampene. Klubbens le
delse er uten tvil klar over at 
det må enkelte cndringer til 
på laget hvis en skal ha håp 
om å slippe hederlig fra de 
neste store oppgavene — se-i 
riekampen mot Selbak ute fk. 
søndag og rundekampen i 
Fredrikstad.
Mosse-laget viste mange prø-

ineffektive ; avslutningen. De 
fleste hadde regnet med at om- 

var gangen skulle gå ut uten scorin- 
Elter hvert ger, men under et Mosse-angrep 

Pors i det 38. minutt ble det en kraf
tig misforståelse i Pors-forsva- 
ret mellom en av backene og 
målmannen. Indre høyre Henes 
satte ballen i maskene.

Pors gikk på banen med de 
motparten, beste hensikt-er om å «snu på 

var tydelig at reak- flisa» og det ble gjort en del en- 
sjonen etter den harde runde- er2iske forsøk på å bringe ba- 

Greåker hadde 
seg hos en del

•• ■ .• ■ . . '

fe®

Porserne startet friskt i 
landsdelsseriekampen mot

. ., . . I langs marken, men løperne varMoss F.K. pa Vestsiden i gar|. . .. . ’ . .
og laget hadde herunder flere 
store sjanser, men hellet 
ikke med dem.
jevnet det seg mer ut.
åpnet også bra etter pausen 
og avsluttet energisk etter at 
utlikningen var et faktum. 
Alt i alt var vel Porserne nær
mere seiren enn 
men det

iaii»

3
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«Stubben» Gunnerød nære på å gi Pors utlikningsmålet
denne anledning i 2. omgang. Moss-keepcren Odd Berger strekker hendene

ret. Straks før slutten måtte han likevel kapitulere for et Gunnerød-skudd —
heldigvis for Pors. __ ___

ver på godt og effektivt samspill 
ute på banen, men avslutningen 
holdt ikke mål. Forsvaret var 
slett ikke ueffent. Første prisen 
tilfaller målmannen Odd Berger 
som også viste mange prøver på 
sine ferdigheter ute i feltet. Av 
backene likte vi best Knut Kris- 
tensen på venstre-siden. Reser
ven på senterback-plassen var 
noe treg, men slett ikke ueffen, 
enda han var svært dristig med 
plaseringen. Lagets bestemann 
var uten tvil venstre halfen Jens 
Dahlbom. Inge Asheim på høy
residen var også bra. I angre
pet var Trygve Been forbausen- 

1 de passiv og avventende. Indre 
høyre var den som tiltrakk seg 
mest oppmerksomhet, enda han 
hadde en uhyre svak mann som 
ytréløper ved sin side.

Dommeren 
Fram, hadde 
men det • 
hans avgjørelser vi 
enig med ham i.

• • • •

................. .. ..................

.... - ‘

kampen mot 
innfunnet 
spillerne.
Pors mønstret 

me mannskapet 
kampen, 7 ------
ordinære tredjeback. 
2000 tilskuere 
Pors-graset, 
sterke attack 
kampens 20 første 
Østfold-forsvaret sto rykken 
da målmannen var satt ut 
spill ved et enkelt høve, 
ningen på Pors-kanoriene 
imidlertid ikke god nok.
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Moss-keeperen Odd Berger går i været for å bokse bort 
“ - * * in _____________ — —J /J

Poengdeling på Vestsic 1

I

Pors nærmest semen Slik spilte de
Arnold Johannessen
klart banens beste

skuere.

enn

rekken imen
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Moss høyre back (t. h.) «snyter» Pors ytreloprr Age Lund.
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, en ball som var bestemt for Pors-an- 
griperne Roald Rciersen (nænncst) og Rolf Gnnncrød (Lb.)
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starten av, og etter bare noen j minutter lå så ballen bak Arne 
_ , ‘ J i|fålrspiltfe kampen/16—1800 til-
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Moss beholdt overtaket rest- 
Moss- en av omgangen, men det ble 

med 1—0
2. omgang ble tamme re
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Pors virket mer ubesluttsm- 
me enn på lenge Backtrioen må 
nok lage noe annet mot Fred- 
rikstadrekken, hvis det skal bli 
et hederlig resultat Selv en Ar
ne Halvorsen måtte bli usikker 
i går. Arnold Johannessen var 
nok banens beste, og det er ik
ke stort feilspill å peke på hos 
ham. Landslags-UK burde vel 
ha bruk for en slik spiller Rok
ken fikk lite til, men Åge Lund 
skal ha pluss for forarbeide til 
scoringen.

Moss hadde et solid forsvar. 
Keeper Odd Berger spilte en., 
feilfri ka*np og sen te i back Øst- 
mann var en solid skanse. El
lers likte vi best ytre venstre 
Egil Pettersen.

Dommer Henry Johnsen, Fram, 
gjorde ikke mange feii i den
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Gårsdagens spillere på Gren
land og Oslo kret-slag er her no
minert med poengtall. Høyest 
oppnåelig er 10 poeng.

Og slik spilte de:
GRENLAND:

Arne Halvorsen 
Arne Stenk vist 
Roger Svendsen 
Tore Johannessen 
Magne Helland 
Arnold Johannessen 
Odd Johannessen 
Per Jacobsen 
Rolf Gunnerod 
Ove Ødegård 

' Age Lund
OSLO: 

Svein Weltz 
Tor Hammervold 
Knut Gudem 
Per Angell-Hansen 
Helge Russ 
Bernhard Johansen 
Arvid Halvorsen 
Hans Nordahl 
Jan Oliversen 
Roald Muggerud 
Aksel Berg 
Ragnar Kilen, res.

•• ’

■

.Kampen på Pors Stadion i går ble ikke det som publikum 
hadde ventet seg. Etter Pors’ innsatsmettedc oppgjør med Gre
åker hadde vi ventet en sikker seir over Moss denne gang. 
Greåkerkampen satt muligens enda i bena på de fleste, for det 
ble nesten på alle plasser spilt svakere enn ventet. Moss le
verte periodevis pent spill ute på banen, men savnet brodd i 
avslutningene, og det var nok Pors som allikevel hadde de 
fleste farlige sjansene. Men det var en av de dagene da svært 
lite vil lykkes, og poengdelingen kan begge lag være_jrornøyd 
med, selv om Pors vel var nærmest 2 mål.-------- "
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Pors tok hånd om spillet fra t hadde mest av spillet. Etter 40
• ---------- 1 --- ’------------11--------- n -■ ____ X. _ 1- A.

minutter luktet det av scoring, Halvorsen etter grov feiling 
da flere farlige angrep ble ført forsvaret. .
frem. Et kjempeskudd fra Arn
old Johannessen felte 
klippen Østmann. som ble truf
fet i hodet, men han var fort 
på bena Igjen Etter 10 minutter første. Pors var stadig frempå 
hadde Pors et. skudd hårfint og forsøkte seg, 
forbi og stadig var det tilløp, virket for treg til å score Gun- 
men’det klikket i avslutninge- nerød hadde en farlig sjanse 
ne. Mossangrepene var 
ufarlige, men Porsforsvaret vir
ket usikkert og det kunne __._o •C,JWAA. «VAAVAV • W***^***Ag>%*** | 

broket ut flere ganger. 20 mi- hadde Moss et overtak, men så 
nutter ut i kampen var 2 Pors- 1 det 35. minutt gikk Age Lund 
spillere fortA Berger i Mossbu- flott opp på venstresiden, run- 
ret, men ballen ble feid ut av | det et par mann og la perfekt

* S- ne\ Moss begynte I til Gunnerød som bare hadde a mer a finne taktene, og i det 1 å avslutte riktig Minuttet etter 
nA nlvUti var^et nær scoring, hadde Skifjeld et flott skudd 
?^HTl?k-m^r.takp^ midtbane- som Berger f istet til corner.

av Porslaget kviknet en del, men 
1 maktet ikke flere scoringer.
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mer I og det så en tid ut til vakling 1 
’ Mossforsvaret, men så løste det
se | seg opp igjen. Midt i omgangen

w» - J--------  'nutter ut i kampen var 2 Pors-
— ~ *• arot, men ballen ble feid 

en av backene. Liv 
nå mer å finne takte
Dc tikk _

-• i-** AUJdllV* 
spillet, og det siste kvarteret : 
omgangen var det Moss som



uland fant effektiviteten i 2
Oslolaget falt samme etter bra start

Tre Gunnerød-scoringer i tam kamp
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og er det i grunIl^J
Johno.

God innsats

- ballen ut fr» 
for b kunne

>

omgang
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godt inntrykk forøvrig. Arnold 
Johannessen startet godt, men 
falt endel av og fant seg tyde
ligvis ikke helt tilrette. Av an
griperne 
og for Ove Ødegård som 
med på notene, som

! noe, men som
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fordi han førte vel mye og unø
dig. Åge Lund forsøkte seg brt ’ 
på vingen og Odd J. og Per Jar 
cobsen fikk liksom ikke hjulet 
i gang.Oslos beste var vel Bernhard, 
Johansen og Hans Nordahl, 
som ikke laget noen kjempe- 
match, men som kort og godt 
var særs nyttig med sin talent
fulle fordeling og sitt driv. K a- 
n o n e n fikk han ikke riktig 
stilt inn.
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Svein Weltz var ikke ueffen 1 
u. i mål, men trenger ikke mar-i
Gunnerød fikk kere sine redninger. Av backs

I var Knut Gudem best. Roaia 
Muggerud og Aksel Berg laget 
en ganske frisk venstreside 
fremme i angrepet i 1. omgang, 
men bleknet kraftig av etter 
pausen.

Og så gjenstår Rolf Hansen, 
Grane. Og er det i grunnen 
noe annet å si enn at han var

i —? Johno.

o
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: Halvorsen 
gjorde jobben godt og var 

i Oliversen han 
(Foto: Stenstadvolden).

BRUKER HO DET — og header 
har anlegg 2. " |

1—0 og 1—1
Kampens første scorings-.

sjanse notertes på Ove Øde- sen meget prisverdig og skal, 
gård som holdt på å lage sam- foa honnør for seig innsats og i 
me delikate scoring som i Odds •
kamp mot Larvik Turn. Han 

’ _ * :_t over 
denne gang gikk

M.&

Noen revansj for nederlaget i Skien og på Bislet for atten år siden fikk Oslo by- \ 
lag ikke. Etter deres relativt positive 1. omgang hvor Hans Nordahl og hans noe re- ’ 
servespekkede mannskap faktisk var alene om å ha kommandoen på banen, hadde 
måtte gjestenes støe centerhahåp om seier for Grenland denne gang. — Men så • 
måtte gjestenes tøe centerhalf Helge Russ forlate banen, Per Angell-Hansen måtte 
overta på krumtapp-plassen og det begynte å vakle. Samtidig og først for alvor i 2. 
omgang viste Grenland også litt av den gløden og gnisten vi så sårt satt og ventet på 
i kampens første del, og da var faktisk det hele avgjort. ,5—1 lød seiren på, men det 
er betegnende for det reisetrette Oslo-laget at det tilogmed scoret først og at stillin
gen sto 1—1 i halvtid. — Kampen ble aldri god, men vi tviler ikke på at den på sett 
og vis ble ganske underholdende for de ca. 1600 tilskuere som hadde våget seg ut 
i varmen.
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— Jeg er godt fornøyd, na
turligvis spesielt med annen 
omgang, sa Grenlands lagleder 
Einar Gundersen etter 
kampen.i — De t viser seg igjen hvor 
meget det betyr at man virke
lig går inn for saken, yder hva 
man kan. Med god innsats kom
mer ofte også bedre og riktigere 
.spill. Angrepsrekken var ja rik
tig mdlfårlig etter pause

...

twm i,
Plaserte et frispark presist 
muren, men denne gang 
ballen i «krysset»! Huff.

Så i det 13. minutt fikk Ro
ald Muggerud fritt leide til 
Oslos første og eneste mål. Et
te ren firkant-kombinasjon ved 
midtflagget stormet han alene vifle 
f^emuA?lot4. og skjøt Pent helt til topps — kanskje særlig 
via både stolpen og Ame Hal- - • • -----
vorsen før ballen havnet i mål. 
Per Jacobsen hadde et par bra 
sjanser, bl. a. etter Åge Lunds 
corner, men det skjedde i grun
nen lite. Sjanseskapende Aksel 
Berg hos Oslo trakk i omgan
gens siste kvarter opp til uvær 
et par ganger, men i begge til
feller må Arne Halvorsen i mål 
få skryt for godt keeperspill. 
Det utlignende mål øyeblikket 
tør slutt besørget Gunnerød da' 
han lobbet presist over Svein 1 
Weltz som for anledningen var 
dradd på skovtur.

Den samme C_
også 2. omgangs første tilbud, 
men skuddet strøk bare desi- 
metre utenfor. I 13. minutt tok 
han så det tapte igjen og net
tet rolig og besindig. Senere 
skyter Odd Johannessen i stol
pen, og så endelig får Odd-vin- 
‘. på ballen og fyrer løs 

pa cu pent overlegg fra Åge 
Lund. Ove Ødegård scoret da- ' ^>^7 
gens peneste og Gunnerød av- p 
cinHpt med Grenlands scoring
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t peneste og 

sluttet med C_ 
nr. 5.
LAGSPILLET
— LENGE LEVE!

Det var da Grenland «opp
åt effektivi

teten og resultatene kom. Det 
var i annen < 
være

■ re-v
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rne H. ! spranget ---- Pors-keepcren Arnei
adde endel å stå i på Falkum.men ' ’ • ’ ’ — 
i av Grenlands beste. Det er Oslo-centeren 
ir ballen fra. _  __ __ __ '

•b

var 
laget lagspillet,

omgang, og ære i 
dem for det. I

Ingen var så grenseløst bedre 
enn den annen individuelt pål 
Grenlandslaget. Men skal j 
man først plukke laget opp il 
småbiter, hvilket vi ikke er| 
fristet til etter 1 a gseiren 
denne gang, kommer vi ikke 
forbi at Arne Halvorsen 1 
mål og Magne Helland på 
centerbackplassen nok 
de som raget høyest.
Ellers spilte Tore» Johannes- ,1
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Et kvarters grenlandsk
over Oslo

Nødvendig malurt gledesbegeret:
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Keeper Ame Halvorsen banens bestemann
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«forsvarerne ellers.
Rolf Hansen jevnt bra 

dommer. Ca. 1500 tilskuere.
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Vi er dog nødt til å ta visse re- | 
servasjoner når det gjelder den 
kvikke og effektfulle grenlandske 
angrepsayslutningen: Oslo motte 
uten de to oppsatte xvingbackene 
Winther og Knut Nielsen, og er
statterne tar temmelig ordinære. 
Centerbacken Helge Russ dem
met imidlertid godt opp, helt til 
han' måtte gå ut et par min. før 
pausen. I 2, omgang forsøkte et 
pa.r mann .seg på plassen, sist 
Per Angell Hansen — men resul
tatet ble ote det reneste virvar 
og fullstenc.g hasardiøs oppdek. derte bestemann, 
ning, og sælig Gunneruds scor. 7 
inper som g l—1 j i. omgangs friskt og feiende inn av Odd Jo-
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Oslo skiftet inn sin reservekeeper, Egil Arnesen- Sa?^ 
siste minuttene. Ber fyker Kolf Gunneruds siste mal mi .

Det var Grcnlandslagets feie ndc siste kvarter vi helst vil lia s ittende i erindringen fra denne 
kampen. De første 75 minuttene var nemlig temmelig interesseløse og preget av en høyst bedrøvelig 
ineffektivitet fra begge sider, selv om særlig Oslo-laget glimtet litt, med endel småpene detaljer i 
pasningsspillet. Hele stilen var typisk Skeid’sk — Osio-karene kunne beholde ballen i serier av 
trekk, men det ble mest tversoverog tilbake og tversover og tilbake igjen, mens vare fikk god lid til 
oppdekning når de var avansert til noenlunde skuddhold. Også vår egen angrepsrekke mislyktes i 
høy grad, og det er l>etegnende at kampen var sørgelig fattig på situasjoner for i 2. omgangs siste 
del. Da først var det liksom våre løpere våknet av en lang dvale og virkelig satset noe i avslutnin
gene— og på de siste 13 minuttene smalt det 3 fine goaler i nettet bak Oslo-keeperen.

siste sekunder og 2—1 ledelse 10. 
min. ut i 2. omgang — begge for
øvrig kaldblodig utfort — ble 
skapt av åpenlyse forsvarstabber. 
Oslo tok ledelsen etter 12 min. da 
i. v. Muggerud fikk gå altfor len
ge med ballen, og skuddet via 
stolpen var ikke verre enn at 
Ame Halvorsen burde mestret 
det. Det var imidlertid den eneste 
svakheten ved Pors.keeperen he
le kampen igjennom. Han hadde 
senere en rekke finfine redninger 
og var vel alt i alt vårt lags desi-
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hansen, Ove Ødegård — begge 
etter sterkt forarbeide av hen
holdsvis Aage Lund og Odd Jo
hansen, mens Gunnerud satte 
punktum med nr. 5.
På den bakgrunnen vi har nevnt 

var nemlig vår løperrekkes gode 
avslutning av kampen neppe til
strekkelig til å gi den fullgod at
test. De første 75 minuttene var 
altså alt annet enn oppløftende 
— da fikk rekken samlet nesten 
ingenting til, Odd Johansen fikk 
således EN eneste anstendig ball 
hele 1. omgang igjennom, og Ove 
Ødegards «mange velmente forsøk 
på å skape noe ble det aldri noe 
helt av. Men alle 5 skal ha hon- 

’ nor for at de rettet opp mye på 
inntrykket mot slutten — da var 
det ofte god flyt og driv og friske 
skuddforsok. Eksponenten for de 
siste var først og fremst Gunnc- 
rud, som alt i alt må nomineres 
som rekkens beste.

Forsvaret klarte seg relativt 
bedre, selv om det også her x7ar 
endel klikk. Keeper Halvorsen er 
nevnt og det var nok hans beste 
kamp på kretslaget. Roger Svend
sen best av de 3 backene. Tore 
Johansen av halfene hele kampen 
sett under ett Arnold Johansen 
fikk lite til i 1. omgang, men av
sluttet avgjort best av de to.

Oslo-laget hadde som nevnt en
del småpene ting av Skeid-skolen, 
men var ellers en skuffelse. Sær- ■ —— 
lig gjaldt det kanskje angreps
spillet ettersom besetningen her 
var fulltallig slik den var satt 
opp. Nordahl. arbeidet mest vel- 
ment, men ble for tung;ttl å slippe 
til med skuddene. Rekkens mest 
positive var vel Lyns unge ven- 
strewing Axel Berg — riktignok 
noe primitiv, men med et herlig 
driv når han avanserte. Keeper 
Weltz jevnt bra, mens Bernhard 
J^hftnsen gjorde mest av seg blant
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Sanstol som står'lengst t il

Slik varmer55

OKBoss ame
Sa Pete Srøstø! ©m oppholdefr i Porsgrunn

etter cupen?Reaksjon

med 1—1
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offentlige skole kan ikke ■ '

gutta kan i alle fall rose seg av å ha en av verdens mest populære trenere. Petc

at gutta kan komme ut og 
kontakt med andre

med i gå-1'- 
Får håpe
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Pors — nien

Paul
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Nilsen
Mot slutten 
rod et par- S 
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Vi er svært takknemlige for i

Kampen mellom det miksede 
Pors-laget, som for det meste be
sto av juniorer, og laget fra Fol- 
din, ble en underholdende match. 
Pors-gutta var nok noe mer ru
tinerte, noe som gikk fram av 
resultatet, 6—3 til hjemmelaget.

Etterpå fikk gutta fra Foldin 
se kampen mellom Fors og Ra- 
pid, noe som selvfølgelig var cn 
opplevelse. Tidligere på dagen
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i 
ungdommer, 

sier Sanstol i cn liten prat i pau
sen. Det kan lett bli til at de 
foler seg isolerte på øya vi bor. 
Vi har hatt cn serie kamper med 
mange lag, og den velvilje vi
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_ forestilling, 
saker som gut- 

Nå var 
, hadde løperne vært 

langt hurtige-

dét hadde
om

mål ved pause

fikk site mil ved indre I et par
spill i annen onr^ang etter over. ■ 
^ra^nstre. Etter -ålet til | 

^faddt S gode sjanser på 

I d^veruinpø, ogmhi.
ke roet seg frisuarlc» sonl slutt fikk por.-, ir spa^j sRi_ 
ble lobbet ovei ’ oren og 
fjeld headet i tre „ returen 
Rol£ Nilsen scoret

;0de skudd, men
sluttet‘kampen
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aV løperne
Rolf - ,ot i meget
Urback Bjcrn 

beste) og mdre 
Olavesen. g°de v

Pedersen o© 
gård samt in- 
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— Deg har jeg vel gitt juling
en gang, sa Fete Sanstol til 
Reinholdt på Porsbancn sondag, 
der han vai- sammen med gutta 
fra Foldin offentlige skole og den 
lille sjarmøren, indianergutten 
Clarence som selvfølgelig var* la
gets maskot. ,___

Selv om Fete ' har aspirert til 
verdensmestertitelen i sin tid, er 
han ikke på noen måte cn .svæ
ring» å se til. Han gikk i ban
tam, og vekta har han holdt si
den den gang. Men det var .ik
ke mange som kunne forbinde 
ham med boksesport og flere NM 
der han bebrillet og heller liten 
av vekst, gikk rundt på banen 
og hilste på gamle kjente. De 
hadde han et utrolig godt oye 
for, selv om det er noen år siden 
han var her sist'. Og det er da 
også noen år siden han tapte ti- 
telkampen om' det profesjonelle 
VM i bantamvekt mot Al Brown. 
Det var i 1931. Før den tid had
de Sanstol erobret flere NM som 
amatør.

I noen årtier har han oppholdt 
seg i USA, der han bl. a', var 
direktør for en forbedringsskole 
for gutter.

Men lengselen etter gamlelan
det ble for sterk, og nå har han 
slått seg ned her for godt. Han 
er ansatt ved Foldin offentlige 
skole for gutter, og det er han 
selv begeistret for, men enda mer

- er gutta på skolen som 
°PP til ham som en avgud.

lyder det dagen lanxg på 
«Pete» lød det på Pors
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ng mot Ra
Por5- Stadion, i går, ble e" dårlig

kl„
alle luftduellene.

sikkert var fornøyd

at Pors kommer ster-
i de neste kampene --

Rapid I i går hV1^e^ forsvlret var det
store huller som må tettes

ig^' som slaPP Jf UVw-1

i' opp

nkk ik-

høyre. ‘____ Bjørn
- . back O. Øde

dre venstre A.
Dommer Einai

et var god.
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slapp
Halvorsen

Arne
Leif ’ Jensen, og

• Rapid 
spillere i

H

rnellom 
gode kamper

leverte i g^r

hadde det blitt en 
vant de nesten t... 
ble resultatløs,, 
ikke vært noe
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e 6—3 tap mot 
’ ven-

sitt.
hadde primus motor for arran
gementet, Pors-bokseren, Bjarne 
Olsen, sørget for en busstur. 
Arrangementet fikk cn vellykket 
avslutning med middag i Pors 
Klubblokale. Her fikk gutta som 
gave hver sin lille porsclensting.; 
Parkrestauranten hadde spandert 
middagen og ct annet firma isen. 
Bilbo underholdt ved pianoet og 
Richard Andersen fra Skien la
get en del halloi. Alt selvfølgelig 
gratis.

— Det har vært bare hygge
lig å lage til dette arrangemen
tet, sier Bjarne Olsen. Alle de 
jeg har spurt om gratis assistan
se og ytelser har vært lutter vel
vilje.

y'-

Oil
fotball-spillcrnc fra Foldin offentlige skole kan ikke rose seg av noen seier eiter søndagens kamp — det ble 

gutta kan i alle fall rose seg av å ha. cn av verdens mest populære trenere Pote F
sire, skuiicdct vel ikke være nodvendig a presentere nærmere, oy det er ingen tvil om at han har ct ^odiiakpd spiHe^erieUct^ 

moter over alt varmer oss alle 
om hjertet. Denne kontakten ei
et ledd i skolen, kanskje noe av 
det viktigste. Derfor cr det av 
den største betydning at gutta ik
ke moter cn kald skulder når 
de kommer ut.

Seriekampen- var
Etter Pors- mange 9° k p 2__3 av dem var 
tene leverte . gar. BortseU 
R-apids spill '-ner ikke rareg^ 
bedre foran mal 
re og likeledes 
Første omgang 

ikke vært i •_ _ 
'. Rapid hadde ledet ker^ igjen

. OS' 
store
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på byllen. Like for pause hadde I 
Fram sin største sjanse, men in
dre -venstres skudd gikk høyt 
over mål.

Pors startet i annen omgang 
en voldsom offensiv mot Fram- 

i målet, og i løpet av de første 13 
\ min. fikk Pors 3 mål. Først for- 
\ se-te Rolf Nilsen seg fram på 
\ wiigen, og skjøt hardt i stangen, 
I og Aturen satte Rolf Gunnerød 
\ hardt j nke etter scoret 
\ Karl | _ ___  ____ oo
\tra vektre, så driblet Rolf Gum-

•• —r***»'/,?.'»-

fe fefefe 
w w r-åa

li

o islaget

fci-

fefefefefefefe
<;?x

...... M:W• ;

«sa®
SB

'.fA.

z •'
' ?*«-fes

“»S ■

■

.<• A‘\..

. ■

I’?. ? • • .
■ ■/ •. ’

Fram slapp billig med 0—4 i går
Pors leverte en meget god kamp mot Fram på Vestsiden i går, og det var moro å se 

at Pors kunne få til en god hjemmekamp også. Det var Fram som kom først i gang, men 
etter et par min. overtok Pors spillet, og det var ikke stort Fram fikk til senere. Allerede 
i de første min. av kampen hadde Pors flere gode sjanser, men løperrekken klarte ikke å 
utnytte sine mange gode tilbud før pause. Pors hadde bl. a. 3 stolpeskudd i begynnelsen 
av kampen. Pors fikk spillet til å gli godt i lange perioder, og de to gode halfer Odd Leger- 
nes og Arnold Johannesen behersket hele midtbanen i lange perioder.

igjen fra for. De hadde en god' 
keeper og begge sidchalfene Kjell 
Iversen og Finn Jensen var de 
beste i forsvaret, og av løperrek
ken var John Hellberg den beste 
fulgt av ytre høyre Kj. W. Tho
resen. På Pors' lag hadde Hal
vorsen en rolig dag i mål, de 
øvrige forsvarsspillere spilte alle 
en god kamp, med begge half
backene Odd Legernes og Arnold 
Johannesen som de beste. I lø
perrekken leverte innertrioen R. 
Gunnerød, Rolf Nilsen og 3 mål- 
skytteren Karl Skifjeld det beste, 
og det var moro å se Skifjelds 
evne til å utnytte sjansene foran 
mål. Dertil har han en voldsom 
energi og gir aldri opp.

Birger Jansen, Tolnes, dømte.
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Pors klarte ikke å få mål før I nerød av flere Fram-spillere og 
pause tross mange gode måltil-1 legger ballen til Karl Skifjeld 

som la nr. 3 bak Fram-keeperen, 
5 min. før slutt utnyttet Karl 

men løperne klarte ikke å få hull | Skifjeld en misforståelse i Fram- 
forsvaret og la på til 4 for Pors, 
men i mellomtiden hadde Pors 
mange og flotte sjanser, og 
Fram-keeperen, O. Back Johan- 

hadde flere gode rednin- 
Fram kan i første rekke 

takke ham for at det ikke ble 
flere mål, for etter spill og sjan
ser kunne Pors vunnet større i 
går.

r mårTike 7tteTscor7t I Frama la^ måtte unnvære 
Mf jeld r. 2 etter overlegg | sm senterløper Alf Johan- 

----- • nessen, var ikke til å kjenne
•—— i .. I

y/iST- '&• ‘ >z{J J.

W
-V

v,'\-.i 

k

God kampil 
Porsgrunn, søndag.

For godt besatte tribuner på 
Vestsiden spilte Pors og Moss en 
god kamp, hvor Pors nok var 
nærmest seiren — men Moss ska] 
krediteres for stor energi og var 
en stor overraskelse for Pors
grunns publikum. Moss ledet 
ved pause, mens Aage Lund — 
godt hjulpet av Rolf Gunnerød — I 
utlignet like før slutt.

Best hos Pors var keeperen 
i Halvorsen, backen Stenqvist, hal
fen Arnold Johannessen og c.f. 
Gunnerud. Moss hadde sin styrke 
1 sentrallinjen Berge/Østmann/ 
I Been. Helfrcd.
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Fram slapp uhyre 
billig!

Kommentar i Larvik Mor
genavis.

Larvik Morgenavis skriver bl. 
a. under titelen: Fram kunne ik- 

■ ke stoppe Pors — Tapte 4-0 i, 
typisk forsvarskamp»:

«Vi kunne knapt tro dette var 
samme lag — det som for fjor
ten dager siden trillet rundt med, 
serielederen Sarpsborg på Fram 
stadion og det som Pors lekte 
katt og mus med i Porsgrunn 
søndag. Med 4-0 slapp Fram 
uhyre billig fra det hele.

| Pors’ løperrekke var det man 
| først og fremst la merke til — 
utenom Frams målmann Bach 
Johansen — en fortrinlig blan
ding av ungt og gammelt — tek
nikk, hurtighet og presisjon. 
Karl Skifjeld er den samme let
te elegante typen han alltid harj 
vært, tross sine 36 år. Han var 
hovedorganisatoren i går. De øv
rige fire i rekken har fulgt i 
Skifjelds fotsport — stilen røber 
det. Nesten alle angrep ble tru - 
ket opp fra wingene — to unge 
meget lovende sådanne — oS n®s* 
ten alle resulterte i gode sku 
og sjanser.

For Fram var kampen en typ 
isk forsvarskamp, og det caJ 
innrømmes at Larviks-gutten 
ikke hadde noe våpen åj.1

opp mot de smarte Porserne. 
Forsvaret var betenkelig åpe 
mange ganger, og angrepet^ 
av upresise pasninger 
fremdrift.
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Karl Skifjold stod for ct ekte 
hat trick i karnpen mot Fram 
pu Vestsiden i <jdr. Her ser vi 
ham helt t. v. sende- en av sine 
susero forbi Fram-keeperen, mens 
Rolf Gunncrod, som åpnet sco
ringene, bare kan nikke fornøyd 
til Kalles bravadc.
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Pors* 4. scoring. Karl S kifjeld har skutt og ballen cr på vei mot nettet.

Pors klatrer oppover tabellen
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Det var Pors’ 22. seriekamp
9 rad uten nederlag. Hva

slapp hederlig fra kampen. 
Senterbacken Thorleif Jacob
sen slet tappert før pausen, 
men senere var han i likhet 
med sin kamerater i det in
dre forsvaret noe for passiv.

Birger Jansen, Tollnes, kom 
godt fra dommervervet i den 
lettdømte kampen.

Corner, i

er i dag 3 poeng etter leder
laget Selbak og ett poeng et
ter toeren Rapid, enda klub
ben har en kamp til beste på 
disse to. — Forsvaret virket 
støtt og sikkert i gårsdagens 
kamp. — Burvokteren Arne 
Halvorsen hadde ikke "Syn
derlig bryderi med noe annet 
enn et langt og høyt frispark 
ute fra siden.i annen omgang. 
Dagfinn Jensen var best i 
backtrioen og han bestrepte 
seg også med held på å adres
sere utspillene sine. Arnold 
Johannessen var som så ofte 
før en av lagets beste folk. 
Odd Legernes var også svært 
energisk hele tiden. I fremste 
rekke gir vi prisen til stor
scoreren Karl Ski f j eld. De 
øvrige fire tok noe for lange 
pauser. — Til helgen spiller 
Sprint—Jeløy returkamp mot 
Pors på Vestsiden, og da hå
per vi på ny gevinst.

Fram var ikke til å kjenne 
igjen fra vårkampene. Det *>-' 
tydelig at det er spett med 
habile reserver hos Tor- 
strand-laget. — Indre høyre 
John Hellberg spilte tilbake
trukkent hele tiden. Han var 

pa raa uten neueuag. meget aktiv ute på banen den 
bedre er, har klubben takket første timen av kampen men 

var aldri med i avslutningen 
av angrepene. Det gjorde nok 
sitt til at løperrekken ble så 
tannløs. Halfen Kjell Iversen |

passiv og det straffet seg. — 
Rolf Gunnerød noterte seg 
for det første Pors-målet et
ter overlegg fra høyresiden 
allerede etter et par minut
ters spill. Innen kvarteret var 
omme scoret lagets eldste
mann Karl Skifjejld to mål 
og han sjenerte seg heller ik
ke for å lage «hat trick» ved 
å øke til 4-0 midt i omgangen. 
Det var ingen tvil om at 
Fram datt helt av lasset et
ter denne motgangen, mens 
Porserne lot til å være for
nøyd med sine store ledelse. 
Spillerne tok det ihvertfåll 
langt lugnere på slutten av 
kampen.
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være sine store seire i de to 
kampene rykket et 

tabellen. Pors
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Del ble ers ssy @o solid sek i seriekampen på 
Vestsiden over Fram

Porserne hadde ingen vansker med å styrke sin po
sisjon i 2. divisjonsserien mot Vestfolds eneste represen
tant — Fram — i den Østfold-betonte avdelingen. Riktig
nok trakk det noe ut før vertene tok ledelsen, idet stil
lingen var 0-0 ved pausen. Avgjørelsen falt i en 10 minut
ters periode i begynnelsen av annen omgang da Frams 
burvokter måtte gi tapt hele tre ganger og dermed var 
all spenning borte. Senere la Pors på til 4-0 så de 1400 til
skuerne fikk da valuta for entreen. — Pors solide seir 
var helt fortjent.

Larvikslaget møtte med to 
reserver i løperrekken idet 
Koar Back rykket inn på ven
strevingen, mens unge Bjørn 
Wallin var stedfortreder for 
lagets sterke midtløper Alf 
Johannessen, som pådro seg 
hjernerystelse i kampen mot 
Moss forrige helg.

Gjestene åpnet friskt de al
ler første minuttene, men så 
gikk initiativet etterhvert 
pi er og mer over til vertene. 
Vi noterte således tre stolpe- 
Skudd fra Porserne. Ved ett 
høve var det bare med nød 
pg neppe at burvokteren fikk 
fistet ballen i stolpen og ut 
til corner. Hjemmelaget bur
de hatt ledelsen ved pause 
idet Frams angrep saknet alt 
•om heter brodd.

Etter pausen var det tyde
lig at Fram-forsvaret ikke 
holdt mål og det skyldes ik-| siste
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altfor]har nå en fin målaverasje og
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2. divisjon i høsti
I

Pors er ennå ubeseiret
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men —5 gode sjanser hvorav sær
regel på lig en kunne gitt tellende re-
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Gjestene var slett ikke uef- skuddretningen. I begynnel- 
ne ute på banen og der gled sen av kampen hadde laget 4 
det bra mangen gang, 
det klikket som
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Spillet uavgjort med Rapid i lam kamp
Pors fikk i går for tredje gang på rad uavgjort i 2. di- 

visjonsserien i høst mot Østfold-Iag. Klubben var dog ik
ke til å kjenne igjen fra tidligere kamper og det var ty
delig at rundeoppgjøret i Fredrikstad forrige søndag ennå 
satt i bena og kroppen på spillerne. Elter en blek første 
omgang frisknet laget noe til i annen omgang. Del så al
likevel ut til å gå galt da Ra pid tok ledelsen-langt ut i 2. 
omgang, men noe senere lyktes det for Pors å bringe ba
lanse i regnskapet.
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sultat. Ballen ble lobbet over 
av Arne Halvorsen, mens han 
var ute i feltet, men heldig
vis for ham og for Pors hav
net den utenom buret. Pors 
beste sjanse hadde Rolf Nil
sen, men fra god posisjon 
skjønt han høyt over. Det 
hadde ikke vært noe å si på 
cm gjestene hadde hatt ledel
sen ved pausen.

I annen omgang var Pors 
noe bedre, mens det var ty
delig at Rapid dabbet endel 
av. Begge lag hadde sine 
sjanser, hvorav Pors de fleste. 
Tilskuerne satt faktisk og 
regnet med et resultat på 0-0, 
men så lyktes det for Rapids 
indre høyre Paul Olavesen å 
score fra kort hold. Porser ne 
ga ikke tapt. Laget fikk fri
spark langt ute på banen. 
Ballen havnet i liggeren og 
så var Rolf Nilsen kvikt fram
me og satte returen i gjeste
nes nett, og dermed ble det.

Noen kvalitetskamp var det 
ikke, og de omlag 1700 til
skuerne var ikke synderlig 
imponert. Pors-forsvaret var 
merkelig usikkert i går og 
mot en bedre angrepsrekke 
kunne det lett ha gått galt. 
Heller ikke vinghalfene eller 
løperne nådde opp til vanlig 
nivå. Arne Halvorsen i buret 
hadde en grei jobb og det var 
svært få anledninger han 
måtte yte sitt beste. Arnold 
Johannessen og Karl Skifjeld 
var vel de likeste av de øvri
ge. Rolf Gunnerød viste endel 
prøver på sine tekniske fer
digheter, men han sinker 
dessverre fremdriften med si
ne unødige driblinger og 
kroppsfinter.

På-Moss-laget var det først 
og fremst den robuste og rent 
spillende senterbacken Bjørn 
Kiserud en la merke til. Han 
raget faktisk et hode over 
Pors-angriperne og var hard 
som flint i nærkamp og had
de gode og lave avleveringer. 
Ellers festet vi oss ved mål
mannen Bjørn Pedersen og 
indre høyre Paul Olavesen. 
Anthonsen (Svarten), Fram, 
dømte godt og bestemt.

Corner.
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Dagfinn Jensen og Rapids Paul Olavesen kjemper 
ball. Bak Arnold Johannessen.

«? fe
fefe-p-■ •; •' >

••• 

...............

z.



(straf-

>

I
var

k *
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kunne forsvare plassen.
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Arne Bakke, Herkules, var

sen.
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Age Lund 
framme og fikk

isionskampen 
meget jevn
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for Kragerø, 
.i var også
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____ _ L fikk også usjenert ga fram og han dessverre ikke 
tiet ballen i nettet. Vi var sende ball nr. 2 i maskene for fullt. 
Iri fornøyd med Pors-for- etter vel en halv times spill. De to

for
men
vil
Karl Skifjeld var den beste

~ nevner vi I
som van- ’
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a ut *
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i gårsda- 
Klei- 
6—0. 
Rolf 

Ellingsen, 
Nils Jør- 

Olsen som scoret.
Stillingen etter 8 runder er

*

X annen omgang gikk det 
atskillig bedre i Porsforsvaret 
og nå klarte også løperrekka,

bli bedre med på notene.
Laget kjørte fram flere gode 
angrep og før kvarteret var 
gått var utlikning et faktum. 
Det var Rolf Nilsen som net
tet sikkert etter at han og

. . . ‘ c’’777w'. gesund 6—0 mens Porsforsert seg gjennom Selbak- b , -
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fespark) sikret Pors .
se. Arne Falck Pedersen 
net med et langt skudd 
Pors’ målmann feilregnet

Odds 
senterbacken 

Også hos 
det senter-

Innsats og vilje 
Iga et Pors-poeng 

2-2 i mindre god Selbak-kamp 
kampeen Pors har spilt. Det 
manglet altfor mye på presisjo
nen og det er all grunn til å gi 
honnor fordi spillere kjempet seg 
til ett poeng i Østfold, trass i at 
maskineriet ikke gikk slik som 
en er vant til. Det var vilje og 
energi som skaffet et draw den
ne gangen, og 
å gi individuell kritikk.

i rekka. Dessuten 
at Arne Halvorsen _ .....
lig, gjorde et godt inntrykk | ba=ken Pnset som var best- 
• n i

fersk på høyre vingen

dommer.
. Odds seirende lag var fra mål 
(il ytre venstre: Øivind Gud- 
mundsen, Per Bjørn Sandøy, 
Steinar Moe, Carl Ferdinand 
Berthelsen, Christian Selmer, 
Øystein Eriksen, Ole Erik Han
sen, Tore Andreassen, Kjell

1 Skau, Fredrik Gundersen og 
Jan Bøe.

Ivar Skau som har deltatt i 
. de fleste kampene kunne ikke 
være med i går på grunn av 
sykdom. I hans sted rykket den 
tidligere Ulefoss-spiller Tore 
Andreassen inn på laget.

Det er Kjell Erhard Johan
nessen som har trenet Odd-ju- 
niorene i år. Den siste tiden 
har guttene drevet rasjonell 
trening tre ganger ukentlig. 
Søndag skal de 1 ilden på ny 
idet de skal møte Frigg-junior- 
ene i 3. runde av Norgesmes-1 
terskapet.

Pors—Kragerø 2—2
Seriekampen på Vestsiden 

sluttet uavgjort 2—2. Første 
cmgang var jevn, mens Pors 
hadde overtaket i annen om
fang og særlig presset klubben 
lardt på mot slutten av kam-

— V

i mål. Selbak hadde sin, og 
banens beste spiller i høyre 
half, Sigurd Wik.

Kampens meget gode dom
mer var Henry Klausen, 
Sarpsborg F.K.

TAR PORS DET 6. MES
TERSKAPET PÅ

RAD?
Pors var klart best 

gens junior-serie-kamp på 
va og sluttresultatet ble 
Det var Ivar Olsen (2), 
Askedalen, Erland 
Ragnvald Johnsen og 
gen i--------

Stillingen etter 8 runder er nå 
den at Pors-juniorene har store 
muligheter for å ta sitt 6. Gren- 
lands-mesterskap på rad. Klub
ben leder med 14 pts. og 42—7 i 
målaverasje foran Odd som har 
like mange poeng, men «bare» 
37—10 i målaverasje. I siste 
runde skal Pors ha hjemmekamp 
mot Kragerø, mens Odd får be
søk av Langesund. Selv om 
Kragerø er nr. 3 i serien med 10 
pts. har vi vanskelig for å tro 
at Porserne lar sjansen til l‘ 
nytt mesterskap gå fra seg.

_—-----------------------------------------------------------------------

pors er fortsatt ubeseiret
Poengdeling på Selbak i går

I . • • nskampen mellom Selbak og Pors i Selbak
I 2. ‘'ivlS)0 t -cvn og hard,og endte med rettferdig po-
/i g»r bIC roøstfold-laget hadde det meste av spillet før

2-1, mens Porserne kom sterkere igjen i 2.
'pause og C bCrak(c’ balanse i regnskapet. Det var striregn
Lng”1’ ®S kunnen og meget vanskelig bane. Det virket

llC C (bakspillerne mestret forholdet best, da porser- 
soin°in SC ng hadde store vansker med å holde

1 !0rStnÅt var bare 2—300 tilskuere på banen.
T’en jevn åpning med

El‘ -anser for beSSe ls8 
pors som fikk ledel-

•bl° df er 17 minutters spill. 
sen e Lon feilregnet en ball
MålmX En Selbakkspiller

i «ri” ™ * ”S1- 
streken men 
påpasselig - 
pul 
aldri

Fra vår spesielle medarbeider.
SELBAK — Det ble spenning 

og kamp om poengene til siste 
sekund i seriekampen mellom 
Pors og Selbak. Porserne var et 
behagelig bekjentskap og de sat- 
te seg i respekt blant Østfold- 
lagene nok en gang. Pors fikk 
forovrig en heldig åpning idet de 
i en god Selbak-periode klarte å 
sikre seg ledelsen ved Åge Lund 
som smatt inn og fanget opp et 
tilbakespill fra senterbacken.

Men Bæro sørget for å odc- 
• legge gleden og utliknet på et 
fint mål som Halvorsen ikke 
hadde sjanser på. Siden i omgan
gen oppet Selbak seg voldsomt 

målene lå i lufta. Men det ble med bare ett til. ved' samme 
^ann, og lagene gikk til pause 
med 2—1 til hjemmelaget.

Etter pause kom Pors atskil- 
sterkere tilbake og Selbak 
ikke så fritt spillerom. Gang 

•d ^ng ble hvperfarlige angrep 
,r?anisert og det spøkte mer 
r? en gang foran Selbaks kee-, 
‘^■mntil Skifjeld utliknet.

cl. det var ikke av de beste*-

Odd ble Grenlands- 
mester i junior 

Pors spilte uavgjort mot Kragerø
De siste kampene i årets 

junior-serie i Grenland ble 
hadde! avv^et i ?ar‘ ^d s^° ^an" 

■ «ba-

pen. Nils Jørgen Olsen 
fespark) sikret Pors 1—0 ledel- 

utlik- 
som 

to
talt. Samme mann scoret også 
Kragerøs annet mål (straffe
spark), men Ivar Olsen utlik- 
Kampens beste spillere var Nils 
.net for Pors i siste r 
Jørgen Olsen hos Pors. 
Falck Pedersen 
Gjestenes målmann 
meget god.

Porserne saknet to av sine 
sterkeste spillere i går, senter- 
backene Svein Solstad og midt- 
løperen Rolf Askedalen.

Birger Jansen, Tollnes, 
allright som dommer.

—sen.

- ------ 115 pts. (44—9).omgangen skapte mye|rl;oc.: ,--------- .

kom indre høyre Aslak Bærøe| venstresiden ble skadet midtlHl 10
_ • w

og Sundjordet 5 og Skiens 
“T > r w -

Rolf Gunnerød pent
-- ---------------------------vaU * MCI” 

svaret i første omgang. Det forsvaret.. Vi noterte også et.!?* klart~ uavgjort 2—2 mot 
fant ikke ut av Selbaks tak- par åpne målsjangser, men Dermec^ er Odd
tikk med tilbaketrukket sen- disse ble ikke godt nok ut- s. ^l??Qan17.s.m^ster 5iec^
terløper og sikkerheten var nyttet. Åge Lund som i den- ^,s‘ zTTlq? ^O1’?n P°rs
det bare så som så med. Få ne omgangen skapte mye ”
minutter etter Pors-scoringen bryderi for motparten ute på n r TTag?rø.
kom indre høyre Aslak Bærøe venstresiden ble skadet midt m 7, Langesund^? Borg
fri og utliknet Samme mann i omgangen og senere kunne Sundiordet 5 oe Skiens 
~ ” • * - - - være med 4 J &

Odd—Langesund 6—0 
Forslaget falt ganske heldig Vertene var klan best i se- 
ut. Odd Legernes som half lickampen på Falkum-graset i 
spilte nok sin beste kamp for går og vant 6—0. Målscorere 
året og vi lar han ham få den var: senterløperen Kjell Skau 
beste prisen av forsvarerne. 2, indre venstre Fredrik Gun- 
Svein Jacobsen er ennå litt dersen 2, ytre høyre Ole Erik 
c- * på høyre vingen, Hansen og indre høyre Tore

vi tror, absolutt at han Andreassen. Det ble noe mørkt 
' “ på slutten av kampen.

bestemann var 
Christian Selmer. 
Lc^goeund var



kondisjonen løs:
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Bedre ;i5

Pors 2. 5-0 over

Pors fortsetter

sjenerende vind på tvers
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etter den gode innsatsen mot Fram, 
av banen, så det var ikke så godt å få til
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meget god De
r  Svein Hall :*
hentet i fly fra Trondheim, forsvaret.

W5 ■ reisen verd. Bedre ved
har han ikke spilt før i år. Sel- forsvarets sikreste, og
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Lørdag spilte Pors 2 lag sin 
kamp i 2. res.serie og her vant 
Pors I 3—2 over Annet-laget. — 
Pors I lag har dermed sikret 
seg kretsmesterskapet med bare 
seire, og har ferdigspilt sine 

sine beste j kretskampcr. Pors I har 5 k. 10 
i, A. Jo- p. og 34—5 mål.

hannesen og Dagf. Jensen, og av 
løperne spilte Karl Skifjcld en 
god jubileumskamp, sammen med 
Rolf Gunnerod.

Dommer var Øiv. Ahrchamscn, 
Kragerø. Arci.

til å øke, og et par ganger tril
let ballen like forbi Sprint-målct. 
I det siste minutt var Ein. Berg- 
by helt alene med keeper, men 
skjøt like på denne.

Pors vant kampen 4—2, og 
fikk 2 nye poeng. Sprint var et 
meget sympatisk lag og leverte 
meget god fotball. Laget hadde 
sine beste spillere i sentcrløpc- 
ren Charles Nicolaisen, som i an- 
nen omgang gikk ned som sen- 
terbaék. God var indre høyre, 
Kurt Stolen, og- indre  venstre, 
Jan Tcftke. Pors hadde l 
spillere i Odd Legerncs

' FRA VARDENS SPESIELLE 
MEDARBEIDER

Sel bak søndag:
Det var ikke mange dødpunk* 
tone i seriekampen mellom 
Pors og Selbak her i dag. Beg» 
ge lag la tydeligvis stor vekt 
på poengene og spillerne ga 
alt de hadde av kondisjon på 
den glatte banen. Etter en 
god Selbak-start, var det Pors 
som imidlertid gikk opp og 
nettet først da Selbaks cen- 
terhalf spilte tilbake til kee
per som feilet. Åge Lund var 
raskt fremme og tegnet seg 
for nr. 1.
Men Adam var som bekjent 

ikke lenge i paradis, og det gikk 
, ikke mange minuttene før stil- 
I lingen var 1—1. Aslak Bærø 
I driblet og skjøt helt i hjørnet. 
| Etter en halv times spill la Hu

go Andersen en ønskepasning 
til Aslak Bæra som igjen kom 
på scoringslisten. I denne perio
den fikk hjemmelaget riktig 
sveis på sakene, og det hadde 
heller ikke vært noe å si på 
flere Selbak-mål. Stillingen ble 
imidlertid 2—1 ved pause.

I I 2. omgang begynte også Sel- 
Ibak godt, men etterhvert ble 
i det mer motstand i Grenlands- 
laget og etter passivitet i Sel- 
bak-forsvaret klarte Kr Ski- 
fjeld å «smyge» seg W *•’ ut- 
ligningsmålet. Bes

Ipet hardt om r 
2—2 sto til F *

Selbak laget en 
kamp denne gang, 
var L 
og han var 
« - • ■ • 

bak-halfene behersket stort sett 
hele midtbanen godt, <  
Jensen og Thoralf Berntsen 
klarte det vanskelige forsvars-1 ytre 
arbeidet meget tilfredsstillende. 

Pors er et kondisjonssterkt 
lag, og flere av spillerne var 
teknisk gode. Keeper Ame Hal
vorsen får betegnelsen god, og 
sise utspill imponerte han stort. I v r ’

I 

omgang ga 
v’

Pors later nå til å være kommet over <bn reaksjonen som meldte seg hos de fleste på laget 
etter den drabelige cupinn satsen i Fredrikstad. Vel er Sparta et svaktspillendø lag for tiden, men det 
skal likeve godt gjores å lage 5—0 mot det på Sarpsborg Stadion. I bussen på hjemveien var det 
enighet om at den 2. omgangen Pors everte i går endog var i overkant av 2. omgang mot Fredrik- ’ 
stad — motstanden også tatt i betraktning. Det gled da som smurt og det kunne Uke gjerne blitt 
8 som 4 mål bak den fremragende Sparta-keeperen i denne omgangen. |

- —--------------------------- | Stillingen ved pause var 1—0,
målet satt inn av y.h. Einar Berg- 
by. Scorere i 2. omgang var Ski- 
fjeld 2, Gunnerud og Rolf Nilsen. 
Hos Sparta spilte Lorentzen i niål 
like glimrende som Asbjørn Han
sen i hans beste dager, men ellers 
er det bare Einar Talgø som for
tjener å nevnes. Hos Pors hadde 
Ame Halvorsen bare et enslig di
rekte skudd på goalen hele kam
pen gjennom. Hele laget virket 
opplagt og målsugent, og det er 
grunn til å imøtese porsemes ne
ste kamp (mot Fram i Porsgrunn 
kommende søndag) med forven- 
ning. I går var Leif Jensen beste
mann i forsvaret, og i an^_eP®. 
må alle fem få god attest. Moi- 
somt var det at Bergby kom sa 
fint fra det på høyrewingen. Han 
profiterte stort på sin store hui 
tighet og synes a skulle bety 

i vesentlig forsterkning.

i®

Fm innsats av Karl Skifjeld som spilte sin kamp nr 400
Før kampen Pors—Sprint i går hedret Porsformannen Otto Malmgren, Karl Skifjcld 

for hans innsats på Pors A-lag gjennom 399 kamper, Skifjcld ble overrakt cn flott solv- i 
vase med inskripsjon og Pors-merke samt blomster.

Om selve kampen, så ble nok publikum skuffet, 
Nå blåste det en s * 
spill i går.

i Det begynte så lovende for 
Pors. De første 15 min. leverte 
laget meget godt spill, og Karl 
Skifjeld trakk opp flere flotte 
angrep, og etter 8 min. laget 
Rolf Gunnerod Pors’ første mål, 
etter Karl Skifjelds gode forar
beide. 5 min. senere scoret Karl 
Skifjeld et meget pent mål, og 
en ventet at Pors skulle få cn 
lett seier, men Sprint ville noe 
annet. Laget kom etter hvert 
igang, os leverte meget godt ba- 
iiespHl, spilte liui Ug'Kvntant ‘ 
banespill, — men de kom aldri 
til med skudd på Pors 'mål. — 
Sprint leverte taktisk det beste 
spill før pause, men etter sine 
gode sjanser ledet Pors 2—0 ved 
pause og de kunne gjerne ledet 
mer. Pors hadde også ett mål til 
inne før pause, men målet ble 
annullert for offside.

I annen omgang startet Pors 
godt, og etter at Rolf Nilsen had
de laget Pors’ 3. mål, slappet 
Pors av og Sprint overtok mer 
av spillet. Sprint hadde mange 
gode tilløp, men foran mål klik
ket det helt, så etter 20 min. 
spill kom Sprints første mål, et
ter et godt angrep på høyre
siden headet indre høyre Kurt 
Stølen ballen forbi Arne Halvor
sen. Sprint oppet seg nå, og et
ter 30 min. fikk Sprint straffe
spark, og her levnet Kurt Stø
len Arne Halvorsen ingen sjan
se. Nå ble det mere fart over • 
Pors’ angrep og de hadde mangel 
farlige sjanser, men etter et helt 
bombardement med skudd som ■ 
enten gikk like utenfor eller 
traff cn motspiller, ble Karl Ski
fjeld felt ulovlig innenfor straf- 
lefeltet og Bammc mann eatLe 
wx A - Q

edrikji! 4

Det gikk på
Pors spilte 2—2 mot Selbak

Zj skapte gang på gang fare
fulle situasjoner inne i Selbak- 

... . Høyre back var
reisen verd. Bedre | ved siden av Dagfinn Jensen fremme i 

angrepet må Kari Skifjeld ka- 
i meget god. El- 

var center Gunnerod og 
venstre Age Lund opp

finnsomme og slett Ikke ueffne. 
Det som imidlertid skjemte, 
var de altfor mange upresise 
ballene som ble spilt.

Henry Klausen, Sarpsborg,

•i
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men | 
kanskje matt et j 

■ Pors om 
hadde lykkes på de mange

gcr

av en

gater, hele strøk, 
små trehus, bredpanelte 
hvitmalte med frodige 
hageflekker bak 
selskapssykt trykket 
i tette klynger. Sirlig byregu- 
lering bærer de såvisst ikke 
preg av.

Her er Kirketjernet med 
vordende Pors’ere i veldig ak
tivitet med en punktert fot
ball, og under tjernet lig
ger mangt og meget skjult i 
fyllinga, vet gamle vestside- 
folk å fortelle, til og med et 
skipsvrak under torven. Og 
her er Jonsås, dagstøtt gjen- 
lydende av blodtørstige indi- 
anerhyl, og her er Lysthus- 
åsen med kanoner som kan 
saluttere og unge svermere på 
benken. Og utover Moldhau- 
gen presenteres den rendyr
kede småidyll, pinlig velstelte 
og truende falleferdige hus si
de om side, med det kneisende 
sjømannshjemmet som elsk- 
verdigst forfiner inntrykket,

rønnene som får ligge der. At 
ikke taket hai falt sammen 
for lenge siden er et mirakel. 
Og så Kirketjernet. Der vil 
vi helst ikke se flere hus. og 
man skal være varsom med 
bebyggelse i bekkens nærhet. 
Kirketjernet skal være friare
al, park kansl Eller en pen 
løkke. Men ikke boligstrøk. 
Basta. Her er tomter nok til 
litt av hvert på Vestsiden, 
hvis en luker litt opp i rønne- 
bebyggelsen. Fine, sentrale 
tomter også. Men byggherrer 
forelsker seg i grønne flekker 
og åpen mark.

— Hva venter man 
god Vestsideborger?

— At han blir med i Veiet. 
Og han er med i Pors. I det 
minste som passivt medlem. 
Det er god gammel hevd her 
vest, at porser må 
skal det gå 
skal 
sida....

ne.
Skammelig!
ningsdrivende
som må over brua opptil 
ganger om dagen.
kroner det. Seksti kroner uka. 
Tohundreogførti kroner må
neden. Går sånt an? Vi bare 
spør, vi —* Vestsiden Vel. Men 
snart nøyer ikke Veiet seg 
med å spørre. Og da kan det 
bli hett for noen hver, der i 
øst.

Thorsen vil slett ikke røpe 
sine anti-brupenger-planer. 

Men at det er tungt skyts som

en være, 
en godt og en 
leve på Vest-

Vrangsida, kaller onde øst
lige tunger Vestsiden. Det er 
fordi de ikke vet bedre. Og 
kanskje fordi med bitter mis
unnelse husker da Urædder’ne 
måtte gi tapt for Pors’erne på 
gressmatta, og de påfølgende 
folkefester på Vestsiden — 
som mang en Østsideborger 
fant meget upassende. At Pors 
atter er kommet i 2. divisjon, 
mens Urædd pent får holde 
seg i 3. bidrar heller ikke 
stort til å bedre forståelsen 
mellom Øst og Vest.

Igrunnen er det som å kom
me til en annen by, å komme 
til Vestsiden. En eldre, min
dre og penere by. Her er hele 

med lave, 
og 

små 
stakittene, 

sammen

Gjort sitt beste tor i ar
i det siste, gikk det galt. 

Sarpeseircn var fortjent,
i kampen kunne kansKj 
c gunstigere forlop lor

fine målsjansene i de nevnte go
de periodene i begynnelsen av 
begge omganger. Hjemmelaget 
ledet 1—0 ved pause. Etterpå ut
talte de selv overraskelse over

at laget hadde fått spillet til å 
gli så bra, og da ga mye av 
æren til de 2 nye juniorene de 
forsøkte. De spilte ytre og indre 
høyre og skaffet Pors-fors varet 
mye bry. Sarpingenes tredje mal 
ble scoret på straffespark 
(hands) bare et snaut minutt for 
slutt.

Bortsett
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på programmet si- 
Og det mangler 

meget. Zimmer- 
Vestsidens mest 

sentral? eiendom — den vil 
vi bevare som frialeal, åpen pen 
plass. Vi vil ikke se et hus 
der. Er det ikke nettopp det 
mang en by har grått sine 
bitreste tårer over, at de ikke 
forsto å redde unna noen fri
arealer i byen? Zimmermanns- 
løkka bør bli bydelens sentra
le sted, lungen, pusterommet 
vårt. Men se på den i dag! 
Rene jungelen, villniss. Byens 
mest velassorterte utvalg av 
nesle, kveke, tistel og annet 
ugras. Og se på noen av de

venter de ansvarlige, er det 
ikke tvil om. Vestsiden har 
alltid vært stebarnet, mener 
Thorsen — men nå går det 
for vidt. En skulle tro det var 
rene straffedommen å bo på 
vestsida av brua. Og det er 
ikke bare brua vi har på pro
grammet. iV har Klyvebekken 
også. Men den har kommu
nen hatt 
den 1935. 
fremdeles 
mannsløkka,

alle med misunnelsesverdig 
utsikt til elva og båtene og 
Jernhanssens lager.

Vestsiden har meget mer 
også. Pors stadion f. eks. Og 
skolen. Byens mest radikale 
skolebygning, med pavil
jonger. Bad blir det også 
her, svømmehall.

Bare fryd og gammen 
Vestsiden, skulle en tro. 
Langt ifra! Det begynner 
ulme i fredsommeligheten 
idyllen. Ennå knurrer de lavt, 
vestsidefolket.

— Men bare vent! sier Tryg
ve Thorsen, og han sier det 
sånn at det lyder som en 
kampfanfare. — Byggmester 
Trygve, Thorsen, formann i det 
nyfødte Vestre Porsgrunn Vel, 
og naturligvis, V-patriot på 
sin hals. Så har han også 30 
år bak seg i det fredsomme
lige vest, som nå truer med 
å bli et vill vest.

Det er brua, brua som fikk 
begeret til å flyte over, for
klarer Thorsen. Byens mino
ritet tvinges til å betale den 
største prosent av bompenge-

Meningsløst Opprørende.
Det 

på

Bortsett fra cn sterk og lo
vende 10—12 minutters åpning i 
begge omgangene i Sarpsborg i 

i går, viste Pors-laget at clct no \ 
nå har gjort sitt beste for denne 
sesongen. Det var likesom pep- l 
pen og gnisten og spillegleden 
var borte, overskuddet var opp- 

da sarpingene sat- 
på- a rehabilitere 

fra sine 3 straks nederlag

Bortsett fra Arne Halvorsen i 
mål — han leverte cn fin kamp 
med mange fremragende rednin- 

— kan man trygt si at samt
lige på Pore-laget spilte noe 
shkt som 30-50 prosent undci 
vanliff nivå. Men stillingen på la- 
belkn er jo fremdeles meget opp
muntrende og gir all grunn td 
fortsatt tro og optimisme 
vårsesongen.

Dct var som kjent porsernes 
eneste serietap i år, og den fine 
sesong ble feiret med cn ende 
og hyggelig tilstebung p 

! Farris i Larvik i g- kveld. 
4 » ■ “
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Gjenvalg over hele linjen 
i Pors fotballcrrunnA

1 med at: Pors har spilt

Pors fotballgruppe
Regnskapet viste et overskudd på 7500 kroner. — 

Karl Skifjeld toppscorer med 24 mål.

Grenland Fotballkrets 
gjenvalgte på sitt ting enstemmig 
Rolf Gulliksen, Urædd, som for
mann. Det var 8. gang han ble 
gjenvalgt til formann, William 
Eriksen, Odd, nektet gjenvalg som 
varaformann og som ny ble valgt 
Chr. Marker, Herkules. Styre
medlemmene Ole W. Svendsen, 
Borg og 01 v. Gerh. Abrahamsen, 
Kragerø IF ble gjenvalgt og nytt 
styremedlem ble Alf Tveitan, Skl- 
ens Ballklubb. Reidar Gjertsen, 
Langesund, Olav Odden, Skiens/ 
Grane og Reidar Eriksen, Gjerpen 
IF ble varamenn.

Olaf Gulliksen, Storm, 4 ganger 
B-internasjonal og 16 sesonger på 
Storms A-lag, med 24 år bak seg 
i kretsens administrasjon, ble til
delt kretsens høyeste utmerkelse 
— gullmerket.

Varamenns Vidar 
og Ivar Olsen.

Avisprotokoll: Jan Jacobsen 
(ny). Repr. til kretstinget: For
mannen Otto Malmgren, Erling 
Olsen og Gunnar Haugland. Til 
Norges • fotballforbunds ting: 
Otto Malmgren. Helge Madsen, 
ble tilslutt overrakt en pokal

Pors fotballgruppe holdt et 
meget godt besøkt årsmøte i 
klubblokalet igår under ledelse 
av formannen ‘ Otto Malm
gren. Før møtet tok til holdt 
foi mannen en minnetale over 
Leif Lindstad og Arne Kristi
ansen som var gått bort siden 
forrige møte. Talen ble påhørt 
stående og med et minutts still
het.

Som rimelig var møtet preget 
av en optimistisk stemning etter 
Pors’ fine sesong og gode plas
sering i de nye serier.

Fyldige beretninger fra sty
ret og utvalg bekreftet nok en 
gang dette. Regnskapet viste et 
overskudd på ca. 7500,— kro
ner på sesongens drift, eller 
omtrent hva klubben fikk som 
oppgjør for årets cupkamper. 
Beretninger og regnskap 
bifalt og enst, godkjent.

Vi har tidligere nevnt klub
bens resultater og tar bare 

107 
kamper i år, hvorav 82 seire, 
7 uavgjort, 18 tap. Målfor- 
holdet er 456—135 og det har 
vært benyttet hele 114 spille
re på lagene. Karl Skifjeld er 
A-lagets topp-scorer med 24 
mål — Arne Halvorsen, Arn
old Johannessen og Rolf 
«Stubben» Gunnerød har 
spilt samtlige A-kamper i år 
— 26 ialt.
Før man gikk over til valg

ene ble det utdelt diplomer til 
kretsmestrene i kl. 1 og 2. re- 
servelagsserie.

Valg:
Formannen Otto Malmgren 

ble enst, gjenvalgt. Styret for
øvrig: Gunnar Haugland, As
bjørn Vennerød, Leo Wendelbo 
Larsen (ny) og Helge Madsen 
(ny). Varamenn: Olaf Hansen 
og Jacob Holtan.
UK for A-laget: Erling Olsen 
(oppmann), Olaf Hansen og 
Torbj. Solstad (alle gjenvalg).!

UK for B og C: Arne Rein- 
Jtolt (oppmann), Frank Olsen,

Einar Olsen (ny), Kåre Ber
ber g (ny) og Olaf Skilbred 
(ny). Varamenn: Trygve Kri
stiansen og Isak Svarstad. Ju- 
niorutvalg: Hans Morgan Re- 
alfsen, Tor Skarnes, Svein | av fotballgruppens formann, for 
Barth, Rolf Gunnerød (ny), Jan I sitt arbeide med juniorgruppa. 
XT-.l------------/------------X TJ* — • TTrf.l------------------ I
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t < Kragerø ved 

fra 18 m.
Individuel kritikk 

til seinere kamper.

fet Pors ledelsen. Kragerø had
de de beste sjanser i minuttene 
som fulgte og Gunnar Jarand- 
sen utlignet fem minutter sei
nere, ved et skudd via stolpen. 
Begge lag hadde sine sjanser 
til ny ledelse, men 1—1 ble

av Kjell
før Per

Den
Bernt Skaraas, 
hos gjestene.

Kampen ble adskillig bedre 
en den foregående og forhol
dene tatt i betraktning var spil- 

frisk let ganske bra i mange perio
der. Skuddene var også mange.

Kragerø overrasket positivt 
og selv om

«*

I' i

Porscrne kan være mer enn 
fornøyd med seiren over Storm 
på Bratsberg Idrettsplass igår 
kveld. Det var Storm som tok 
initiativet fra avspark, og det 
gikk bare, et par minutter før 
ballen lå bak Arne Halvorsen i 
Pors-buret. Denne kalddusjen 
dempet på humøret til Porsrck- 
ken, som stadig kjørte seg fast 
i Storms forsvar. Det ble «tråk
let» alt for mye før skuddene 
kom. Stormguttene var pågåen
de, slik at Gunnerød & Co. al
dri fikk tilstrekkelig ro. —

På Vestsiden skoleidrettsplass 
hadde Pors to lag i ilden lørdag. 
Forstelaget slo Kragerø 3—2 og 
annetlaget greide 1—0 over Borg 
som ved anledningen stilte noe 
reservespekket.

Kampene, som gikk over 2x35 
minutter, var preget av mye til
feldigheter så tidlig i sesongen, 
selvfølgelig, men det ble da vist 
endel gode ting. Særlig var det i 
kampen Pors—Kragerø livlig 
skuddvirksomhet og når det ik
ke ble flere mål skyldes det godt 
målmannsarbeide på begge sider 
og at «kanonen» ikke alltid var 
riktig innstilt.

Alt i alt ble det et par mor
somme kamper for de 3—400 til
skuerne og fin-fin trening for 
lagene.

Alt i alt var Storm nærmest 
seiren, idet et par helt opplagte 
sjanser ble ødelagt mot slutten 
av annen omgang. Hjalmar Tuf
te sto helt alene med Pors-kee- 
peren, men satte ballen rett i 
brystet på Halvorsen, og like et
ter måtte Halvorsen rett ut i 
horisontalen for å greie et godt 
skudd fra Ragnar Engerud.

Det var forøvrig Olav Felle 
som ordnet Storms mål i første 
omgang ,og de to Pors-målene 
kom ved Åge Lund (etter ener
gisk forsering) og Rolf Gunne
rød (fin forsering et minutt før 
slutt.) —

Pors-lederne var nok litt skuf
fet over sine 11 etter denne kam
pen, men det var enkelte lys
punkter. Løperrekkens største 
svakhet er at den stadig lar seg 
lure inn i «forsvarssekken». For
svaret halter også endel, men 
det blir forhåpentlig bedre når 
Dagfinn Jensen og Ove Austad 
blir med igjen.

Stormeme er i god trening, 
og kondisjonen ser også ut til å 
holde. Kampene mot Odd og 
Pors har vist at det ihvertfall 
ikke er tempoet som knekker 
laget. Samspillet er ikke helt på 
høyden ennå. Igår manglet Hel
ge Halvorsen som vinghalf.

God dommer: Bjørn Hanes, 
Skotfoss.

Begge lag hadde sine ; ‘ 
til ny ledelse, men 1—1 
pauseresultatet.

Porslaget dominerte det meste 
av 2. omgang og tok ledelsen 

13—1, ved
Herman

iLundgren reduserte til 3—2 for 
et fint frispark

2. omgang lover 
bra for seson

gen. Kampen var bare minut-

etter 
mer overlegne. Laget 
seg

Det er tydelig at Pors også 
i år har tatt forhåudstreninga 
grundig og allerede nå later 
det til at «Jeisen»s gutter har 
kondisjonen iorden. I kam
pene på skoleidrettsplassen 
lørdag viste det seg tydelig 
hvor lagene sto i 2. omgang, 
da gjestene ikke klarte å hol-

sultatet ble da også 2 nye 
seire for Porscrne. Begge 
kampene ble spilt over 2 om
ganger a 35 minutter og god 
dommer var Leonard Strøms- 
våg, Sundjordet.

kondisjon» i
Tollnes debutkampen

' back. Det var god trening for 
j begge lag.

k i imann.
t I ----------
f » ;■ 1 a '

«li• • >
•4

c
i; de tritt med tempoet. — Re- 

ll ’ ' 
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Pors—Borg 1—0.
Det var ganske god fart over 

denne kampen, men kvaliteten 
var ikke noe å rope hurra for. 
Borg, som hadde sol og vind 
i ryggen i første omgang, had
de vel så mye .av spillet som 
Pors, men etter halvtid 
vertene 
skaffet seg mange scorings- 
sjanser, men først få minutter 
før slutt lykkedes det Svend 
Hansen å sikre Pors en for
tjent seier.

Borg måtte undvære et par 
av sine «faste» lørdag, mens 
Pors valgte å spille med sitt 
reservelag i denne kampen.

Pors—Kragerø 3—2.
Når undtas Arne Halvorsen 

og Rolf Nilsen, som hadde syk
domsfravær var hele fjorårs- 
laget pluss Kjell Herman Hal
vorsen og Ove Austad på plass 
på Porselaget til denne kamp.

tidligere Urædd-spilleren 
var senterback
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I årsdebut mot
L på Vestsidens 
»år kveld. Når 

mt skyldtes det 
^/<Kondisjonssvikt av 
.Å omgang. Før pause 

!/ Braathen & Co. en 
^,dts.
Målene kom slik: Pors 1—0 e j y x

før pause ved Arild Olsen. Toll- sel? om ogsa dette laget 
nes utlignet til 1—1 ved Arnold matte kapitulere for «Porsernes 
Braathen. Pors seiersmål kom 
ved selvmål av en 1----- .1

«i • , “

' forteller vår kontakt- tet gammel da Gunnerød skaf-
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Energisk Pors-lag kjempet 
seg til to poeng mot Moss
MOSS ledet en tid l-0\ 
men Pors-seiren ble 3-1
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jpet seg til overtaket og niossin- 
genc falt merkbart av etter 
hvert. Gløden gikk helt ut av 
hjemmelaget etter et straffe
spark, som Rolf Gunnerød om
satte i mål. Straffesparket kom 
etter at Roald Reiersen var blitt 
felt innenfor 16 meteren.

Et par minutter før full tid 
sendte Arnold Johansen et lang- 
skudd fra 25- meteren, og ballen 
gikk inn helt oppe i krysset. Og 
dermed var det helt 1“------------- * •

Pors skulle få to verdifulle

© q
§ tø£
£ .. ©

®2T E c o E • co

e w ©E E •!—> 
O -H 

44 •'■’ k o 

bo 2 ° 5
£•§

HM 02

S cS <D 
O —

-02

— -U ©

ri d ri

_ «ri £ & I
$ 2 1

Sgc .u

• > o

7^*2 ©
3 «ri-g c -

C ri w <aJ
§ l~^-wa
S ob <S I £5?

& ti) c
> s 8 

<+-<
© c
£
2 OT Q-

W

>

"S 
XJ

sO 5

£
© . . c 

© aJ

Z3 «aj »S ca 2 Orr w h! r o O _± (-< co o ±L £3&< E<2-!<£i 02 E > b0 02ffir

o a 5 g e
k'-'- ei ©

a» ho m £ e xJcjj
lg E T5 § ® 3 ho
S5a£ s

-r> £ Q Cj

§3
£ § > 
o 02 
4J Q)

A- CJ O G 4-> 
~ c5 TJ 

Xh cd . x: q 
Q 4-> €W O S 

»—< «M 
•° ti ‘d

£

w'

fortjente poeng.
På Forslaget, der alle mann 

gikk inn for fullt, var Arne Hal- 
vorsen en solid mann i forsva
ret. Dessuten leverte Arnold Jo- 
h»iiS^n en utmerket innsats på 
doff?!asser1, 1 løPerrekken var 
det Gunnerød og Karl Skifjeld 
o?n™anger giVenCie 1 be^e 

SkJFparTPen bl® S6tt aV 1056 «I- 
K^H i Og god dommer var 
Kjell Bruun, Tønsbergs Turn.
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Moss søndag:
(Privat ti! Varden).
En sjenerende vind ødela en 

del av kampen mellom Moss og 
Pors på Melløs stadion i dag. 
Det var Moss som kom best 
igang og noterte seg for en del 
fm-fine sjanser, men Pors-keepe- 
ren Arne Halvorsen tok det som 
kom. Forsvarsspillet til Pors vir
ket noe usikkert og valdende, og 
det var nær på flere ganger at 
Moss hadde scoret. Forst etter 
X hmV 4,mes 'pil1 kom scorin- ^Ioss- Thor Bjerketvedt 
sendte en crossball til Odd S. 
OJsen, som satte ballen i mål 
harirJ^ n?eter* ^rne Halvorsen 
hadde ingen sjanse på dette 
skuddet. Moss holdt på å øke til 
2~7°> næn det lyktes ikke. Tre 
minutter for pause kom utlig- 
nmgen ved ytre hoyre Rolf Nil- 
dClIa

Publikum hadde reenef mon 
PorejXt SkU',e greie ° å holde 
«ms-iaget i annen omgane men 
shk gikk det ikke. Porsene kj“S
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Pors kom med en frisk serieåpning i Moss i går, og klubben 
rykket med seiren over Moss F.K. et hakk oppover tabellen 
og passerte dermed Selbak som overvintret på lederplass. 
Det var Rapid, Moss, som tok Selbaks skalp på utebane i går 

■og sikret seg tetplasscn et poeng foran Pors (disse to lagene 
skal møtes på Moss i nest siste serierunde 31. mai). Før. 
den tid skal Pors ha hjemmekamper mot Selbak fk. torsdag 
og mot Sarpsborg F.K. søndag 10. mai og utekamp mot Fram 
i Larvik 24. mai og hjemmekamp 7. juni mot Sparta. Rapid 
på sin side har uten om Pors-kampen disse 
igjen: Moss F.K., Sprint/Jeløy, Sarpsborg og

«oppgjørene» 
bare en ute

kamp igjen mot Fram i Larvik. Sarpsborg F.K. og Fram vant 
sine kamper uten å overbevise helt. Stillingen i feten av den-1 
ne avdelingen er svært jevn og her kan det bh
ringer innen sluttstreken blir satt 7. juni. — Start, Krs - 
ansand, er nå det eneste landsdelsserielaget som ikke n 
avgitt noe poeng. Vålerengen mistet sitt Wtste poeng g 
og er nå bare ett poeng foran Frigg i Østland Nordre.
Grenland "har 8 lag tilbake i arets-N.M. i fotball, idet Her

kules og Skidar måtte gi tapt overfor ,Sr,^®°fv I kam- 
dagens rundekamper, men de ga seg ikke u e . . omganger til 
pen på banen «utenfor bruene» matte det end g ., kken var 
for å få avgjort det hele. Skidar tapte pa at ^Pe^!“ampenc 
alt for tam i avslutningen. I de tre lokaM h .. sky]der vi å 
gikk Storm, Urædd og Kragerø videre Men hi WflQ_ 
gjøre merksam på at Brevik og Panecsf^ ik Pe i går ,men 
re reserver. Noen særlige sensasjon4?1,.t;!inf strvk av 4. divisjons- 
vi noterer at Rjukan fikk klar og fov J, laget Ranheim satte
laget Heddal og at det tidligere erunde holdes søn-
«runderekord» med 13-0. - 2{. k^!1/0^ i løpet av dagen. Tra-

a ^3 qf flot. ilckc Pblir bare Odd og Pors
disjonen tro regner vi med at det 219 jagene som fikk
som står over av Grenlandslaga da. A e Ytterligere 17 lag 
være med fra starten av, ble 74 slatt.ut > .gan f-r 28 iag 
skal være ute av dansen neste søn j tiden 15.—18 mai.
igjen til første ordinære runde, soin m $ gå gjennom i den- 
Ellers har alle lagene et stort serieprogram b

måned.

Mosselaget hadde den første 
virkelig farlige sjansen etter få 
minutter da en Porsforsvarer 
headet ballen vekk på målstre
ken, men utover i omgangen 
var tilbudene rikelig fordelt. — 
Vi noterte bl. annet at målman
nen Berger med nød fikk fistet 
et frispark fra Ove Austad til 
corner og videre hadde Rolf 
Gunnerød et mål inne som ble 
annullert for offside før Moss 
i et overraskende angrep skaffet 
seg ledelsen etter 34 minutter. 
Et Pors-forsvar som for anled
ningen spilte helt på linje ga 
senterløper Odd S. Olsen for fritt 
spillerom og en flott scoring uten 
sjanse for Arne Halvorsen i 
Pors-buret ble resultatet. Mange 
og farlige Pors-sjanser fulgte et
ter scoringen, men først straks 
før halvtid lyktes det Porserne 
å bringe ballanse. Et frispark fra 
Arnold Johannessen via Gunne
rød gikk til Rolf Nilsen som om
satte det kontant i mål.

Løperrekka hadde denne slag
orden i annen omgang: Roald 
Reiersen, R. Gunnerød, Rolf Nil
sen, K. Skifjeld og Å. Lund. — 
Det var nesten som å se et nytt 
lag på banen, og det ble fram- 
foralt adskillig mer brodd. — 
Rolf Nilsen ble huket i straffe
feltet etter ca 10 minutters spill 
og Gunnerød levnet ikke Berger 
i Mossburet noen sjanser på 
straffesparket som fulgte.

Selv om Moss hadde sine sjan
ser til utlikning var allikevel 
Pors langt nærere ved å øke i 
tiden som gjensto og i kampens 
siste minutt satte Arnold Johan
nessen punktum med et kanon
skudd fra ca 25 meter i høyre 
hjørne.

Dagens scoring.
Hos Pors var Arne Halvorsen 

på høyde med fjorårssesongen 
med flere redninger av klasse. 
Selv om det, især i første om
gang kunne se ut som om Au
stad ikke følte seg helt hjemme 
som centerback var fortsettelsen 
god og han bør avgjort kunne 
bli «mannen». Arne Stenqvist 
var den beste av backene med 
en gnistrende annen omgang. — 
Arnold Johannessen og Asbjørn 
Korsåsen ga positivt inntrykk i 
sær etter sidebyttet. Karl Ski
fjeld var vel alt i alt rekkas 
beste, men han fikk godt følge 
av de øvrige etter halvtid.

Mosselaget opererte med man
ge nye ansikter og manglet tra
vere som Schulstock og Been. — 
Berger åpnet meget nervøst i 
mål, men fortsettelsen var god. 
Halfene Inge Åsheim og Jens 
Dahlbom var best i forsvaret, 
mens vi først og fremst merket 
oss senterløperen Odd S. Olsen 
i. angrepet.

Kjell Brun, Tønsberg Turn, 
var god dommer.

b —sen.

Poi-S friske omgang 
knekket Moss

Vanskelige spilleforhold på Melløs stadion 
Fi a vå r utsendte medarb eider

Porserne sikret seg 3-1 seier 
åpningen på Melløs stadion i 
fram til : 
til serieåpningen og videre 
kampen, 
og hadde 1-1 før halvtid 
det var derfor gledelig ; 
langt annen slagkraft etter 
sterkt på defensiven i store perioder og de to Pors-scoringér i 
denne omgang var fullt fortjent. - Trygve Kristiansen erstat- 
tet backen Leif Jensen som måtte gå ut før halvtid.

og 2 verdifulle poeng i serie-
i • 1 M°SS 1 går Off dern»cd rykket laget

annen plass i senen. _ Melløs stadion var bløt og tung 
- ! sjenerte en sterk vind under hele

- Selv om Porserne var fullt på høyde med Moss 
var vi ikke fornøyd med spillet og 

at omkalfatring av løperrekka ga en 
-■ sidebyttet. Nå ble Moss-laget kjørt

INGEN RUNDE- i 
i sensasjoner i NM

' I

I helgens kamper i hovedserien fikk man et par overraskel
ser i A-avdelingcn, idet Brann vant hele 4—0 over Bjørn Spy- 
devold & Co. på Gréåker-banen, mens Asker kjempet seg bort 
fra jumboplassen ved å spille uavgjort mot Eik på «Føyka». 
Fredrikstad hadde som ventet intet bryderi med Årstad og leder 
fortsatt sin avdeling 2 pts. foran Viking, som henviste Thorbjørn 
Svenssen & Co. til jumboplassen ved å ta begge poenga i San- 
defjordskampen lørdag.

I B-avdelingen trygget Odd sin posisjon ved seiren over Rau
foss i en spillemessig sett svak seriekamp, og byttet samtidig 
plass med Opplands-klubben på tabellen. Jumbolagene Freidig 
og Kapp kjempet tappert mot de to fremste klubbene, Lillestrøm 
og Skeid. Det ble nye nederlag, men knepne var de, og det had
de endog ikke vært noe å sagt -på om Skeid hadde blitt slått, 
på Kap-banen. Den tidligere Freidig-spiller Paul Brandtzæg 
scoret to av Lillestrøms 3 mål på sin gamle klubb. Larvik Turn 
«banket» Strømmen og er nå bare et poeng etter Romeriks-laget 
på tabellen.
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I annen omgang kom Pors* 
bedre kondisjon til sin rett og 
de dominerte stort sett hele 
omgangen og med jevne mel
lomrom øket de til 9—0. Et av 
målene kom på straffespark. 
Målscorere i denne omgangen 

Kjell Herman Halvorsen 
Herman Holtan (2), Ro

ald Reiersen og Einar Bergby 
1 hver.

Havenstrøm dømte.

i
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[ Ove Austad,
’ Karl Skifjeld, 
1 Halvorsen, Korsåsen
1 Holtan) og Roald Reiersen.
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solid Jf—0 i 1. omgang.
Pors stilte f. eks. uten Rolf 

Gunnerød Arnold Johannessen, 
Rolf Nilsen og Ame Halvorsen, 
og prøvde i går med følgende 
oppstilling: Bjørn Reinholt, 
Trygve Kristiansen, Øystein 
Wige, Leo Weber, Per Nilsen, 

| Ove Austad, Einar Bergby, 
Kjell Herman 

" (Herman

Det var surt og kaldt da 
b IPors og Skidar stilte til kamp 
b på Vestsiden i går og det var 

bare de mest trofaste som var 
møtt fram for å se på. Begge 
lag var nokså mixed. Banen 

‘Ivar tung og vanskelig å spille 
•’ på og det ble spilt 2 omganger 
H a 35 minutter. Pors var det bes

te laget og vant hele 9—0. Ski
dar hadde et par gode sjanser 

ji 1. omgang, men Reinholt viste 
god form og reddet pent.

Pors scoret allerede etter 5 
minutter ved Karl Skifjeld et- 

. ] ter overlegg fra høyre. Senere 
løket Korsåsen til 2—0 og Kjell 
Herman Halvorsen la på til 
3—0 ved et flott skudd. Skidar 
hadde straffespark i denne om- 

I gangen, men venstre back T. H 
IThommesen satte ballen uten- 
for.

•x

s

i akt for å legge for mye i det 
som skjer i de første trenings
kampene, men det er likevel ty- 

. delig at porserne lader opp til ny 
j fin sesong. Treningskamp nr. 2 
ble spilt i går, og selv om også 
Skidar møtte med et mix-betont 
lag, var det en ganske annen flyt 

| og scoringsappetitt over Fors
laget. Det ble 9 mål mot 0 i de 
2x35 min. kampen varte. — Kjell 
Hermann virker mer pigg enn 
noengang og sto for 3 mål, Her
mann Holtan 2 pluss Karl Ski
fjeld, Bergby, Roald Reiersen og 
Korsåsen 1 hver. Kampen som 
sikkert var god trening for begge 
lag på en god bane, ble dømt av 
Wedel Havenstrøm, Tollnes.

Begge lag skiftet på endel spil
lere. Av dem som også spilte mot 
Lyn, hadde Pors med Kjell Her
mann, Einar Borgby, Reiersen, 
Vige, Austad og Korsåsen, mens 
de nye som slapp til var Bjørn 
Reinholt i mål, Tr. Kristiansen, 
Leo Weber, Per Nilsen, Skifjeld 
og Holtan.

Pors kommer antakelig til å 
stille mt< et nytt mixed lag mot 
Tollnes en av de første dagene,

isæ

v.-u

Karl Skifjeld
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Det norske prøvelandslaget fotografert av vår utsendte med;rbeider. I første rekke fra venstre 
Einar «Jeisen» Gundersen. 
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Pors-trimming ga 9-0
Pors trimmet noen av spiller

ne sine i en lettere trenings
kamp mot Skidar på skole- 
idrettsplassen på Vestsiden i 
går. Resultatet, som i grunnen 
spiller mindre rolle i dette til
fellet, ble 9—0 gevinst etter en

Ledet to ganger^ men klarte «bare» 2 2 i
kamp mot Køge JUoldklubb 

Fra vår utsendte medarbeider Rolf Halvorsen

k '.i-

9-0 over Skidar i treningskampen 
og det arbeides med en. kamp 
søndag for Turn,
kontakt med Eik o& La 
men det er ennå uvisst om æ 
kan komme.
raiinfnummnKæuumciuimuinnBælmanbV-
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pors er fortsatt i teten
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FreÉfcfød og Lillestrøm til finalen
— Pors lit h ovedserien I
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og Kapp hjemme. Lillestrøm vant «finalekampen» mot Skeid ' 
på Aråsen i går. * . • •• • .. , |
__  ___ ___ ___ ; i j

Porserne kjempet hardt på slutten av kampen mot Sarps- . j
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Også denne helgen brakte flere uventede resultater i hovedy 
serien. Det -er så å si avgjort at det blir Fredrikstad og Lillestrøm 
som skal møtes i finalen om Norgesserie-mesterskapet søndag 21. 
juni. Begge leder sine avdelinger med fire poengs forsprang, og> 
de har også bedre målkvote enn konkurrentene. Det gjenstår nå^ 

’ bare tre runder. ’
Fredrikstad hadde fått bedre sveis på løperspillet enn tid-, 

ligere og slo Eik med 4—0, men kampen var atskillig jevnere enri
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R resultatet viser, heter det i rapporten fra «plankebyen». I Ber- ' fn£ 
gen overrasket bånnlaget Årstad ved å slå Viking 2—1, mens 
Asker og Brann delte poeng i en heller svak seriekamp på Føy
ka. Sandefjord vant fortjent over Greåker og Thorbjørn Svens-’ 
sen & Co. har ennå sjansen til å forsvare plassen sin i hovedseJ 
rien. Hele fem av de 8 lagene er i faresonen. Det er Brann med 
10, Greåker 9 og Sandefjord( Asker og Årstad, alle med 8 peng.’ 
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I B-avdelingen måtte Odd avgi sitt første poeng i serien i 
år til Strømmen. Ove Ødegaard som har vært en sikker straf- | 
fespark-eksekutør, satte denne gang ballen rett på Strøm
mens burvokter noen minutter før slutt. Dermed mistet Odd ;; 
et særs viktig poeng. Situasjonen er nå at Kapp er ^dødsdømt» ‘ 
med bare 4 poeng, mens Freidig med 8 har muligheter til 
å ta igjen Larvik Turn, Raufoss eller Odd, som alle har 11. 
Trønderne har kamper igjen mot Strømmen og Odd hjem
me og Raufoss ute, mens Odd dessuten har Kapp ute og 
Lillestrøm i Skien. Turn på sin side Lillestrøm og Skeid ute
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borg på Vestsiden i går for å sikre seg begge poenga, men det 
lyktes ikke å endre det uavgjorte resultat. Selv om Rapid slo 
Sprint/Jeløy, så holder Pors fortsatt stillingen på toppen i lands- 
delsserien Østland Søndre, takket være noe bedre målkvote enn 
Rapid. Disse to lagene skal som kjent møtes på Moss i nest siste ■! 
runde 31. mai. Ellers har begge to Fram igjen på utebane. Vi-' 
dere har Pors, Sparta på Vestsiden, mens Rapid har hjemme- 1 
kamp mot Sarpsborg (24. mai). I pinsen blir det ingen serie
kamper på> grunn av 1. runde i N.M. For vår del tror vi at Pors
erne ikke lar sjansen til opprykking gå fra seg, men det spørs 
om ikke U.K. må endre litt på laget. Selbak, som ligger hakk i 
hæl med de to lederlaga og Sarpsborg som fortsatt er to poeng 
etter Pors, vil gjøre krampaktige forsøk på å blande seg i tet- 
striden. Selbak har Sprint/Jeløy og Moss hjemme og Sarpsborg 1 
ute igjen, mens S.F.K. dessuten har Fram igjen i «byen med' 
fossen».

og 
i går og 
kampens 
viste i 
på fikst
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Klubben mistet el poeng til Sarpsborg FK
not var tydelig at det sto 
DC‘ meget pi spill for Pors 
^Sarpsborg FK på Vestsiden 

det gikk ut over 
kvalitet. Sarpingene i 

riktignok endel prøver 
; banespill, men bort- 

7tt fra den rutinerte ytrclø- 
ocren Harry Kure så det ut 
til at de øvrige i angrepet var 
svært svake skyttere. Pors kom 
tradisjonen tro langt sterkere 
igjen etter en forholdsvis be
skjeden første omgang. Da 
var det mere fart og innsats
vilje i hver enkelt spiller. 
Porserne hadde alt i alt flere 
sjanser enn motparten, mens 
gjestene på sin side ha'dde spe
sielt to store sjanser i siste 
omgang. Ved det ene høve 
skjøt Harry Kure himmelhøyt 
over fra kort holdt og seine
re smalt det i tvcrrligeren 
etter at ballen hadde passert 
burvokteren Ame Halvorsen 
som var ute i feltet. Vel 2000 
tilskuere overvar kampen.
Porserne mønstret i nye vak

re drakter i går. Klubben had
de solen i ryggen, men motvind 
i første omgang. Gjestene som 

'skånet begge sine indreløpere, 
hadde ommøblert laget noe.

• * I
I Det var Sarpsborg som fikk 
dagens første mål idet Ame 
Halvorsen feilregnet totalt en 
høy skruball fra Harry Kure 
ute fra siden. Samme spiller 
hadde seinere et par nye skudd 
men da vippet Halvorsen ballen 
over tverrliggeren. Rolf Nilsen 
utliknet med en hard markkry-

1 per midt i omgangen. Ellers var 
det spedt med sjanser før pau
sen.

I annen omgang ble det mer 
«alvor i legen». Porserne hadde : 
endel sjanser, men det var hel- r 
ler smått med virkelige skudd 
og de som kom fanget Asbjørn 
Hansen i SFK-buret lett, eller 
ballen gikk utenfor stolpene. I 
de siste hektiske minuttene ga 
Porserne alt de hadde, men 
tellende resultater ble det ikke 
ut av det. - J

Hos gjestene var Asbjørn 
Hansen sikker og påpasselig. 
Senterbacken Rudolf Lunde og 
venstre halfen (i l.pmgang) 
Kristian Johansen og Harry 
Kure var de beste på laget el
lers. Asbjørn Løkkeberg slapp 
ofte pent fram, men det var 
ingen futt i skuddene hans. Fel
les for alle var at de var raske 
i starten og at de skjermet bal
len godt.

Hos Pors virket .forsvaret 
langtfra patent. Arne Halvorsen 
overbeviste ikke helt denne 
gang. Arne Stenkvist var svært 
iherdig på backplassen, mens 
Ove Austad har vansker for å 
finne seg til rette som senter- 
back. Leif Jensen på høyresiden 
ble noe for treg overfor Kure. | 
Arnold Johannessen er i frem
gang. Av løperne var Aage 
Lund og Karl Skifjeld de mest 
energiske. Rolf Gunnerød had
de endel fikse ting, men han

I er dessverre litt for glad i a 
len og det sinker fremdriften. 

Gunnar Andersen, Ulefoss va 
en myndig og bestemt dommer. 
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Etter Friggs tap for Lyn ser det ut til at Vålerengen blii- 
opprykkingslagct til 1. divisjon fra landsdelsserien Østland 

ordre Pa Sørlandet er Start suveren med fullt hus ?0 
poeng for 10 kamper. Bryne, Os, Kristiansund (Hødd)’ og 

lage ligger best an i de øvrige avdelingene.
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Da Arne Halvorsen måtte gi tapt for Harry Kures overrasl 
skudd.
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plassen. Kommende helg skal 
det spilles 1. runde i Cupen, 
og neste seriedag (24. mai) 
skal Pors til Fram i Larvik, 
mens Odd drar til Kapp på 
Toten. Her skulle det vel ta-
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klarte å kvittere for det ene 
målet. I 2. omgang kviknet 
trønderne imidlertid vold
somt til og scoret hele 7 gan
ger mot Kapp 1. Gamle Thor * 
Moxnes stod for 4 av scorin
gene.
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Her avslutter Rolf Nilsen det 
fine angrepet som ga Pors-utlig- 
ning til 1—1. Dqt var en perfekt 
scoring som gode Asbjørn Han
sen var uten sjanse på.

le til Odds gunst at Kjapps 
skjebne ble definitivt beseg
let i går, idet laget selv med 
seire i sine 3 gjenstående 
kamper ikke kan nå mer enn 
10 poeng.
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— Også denne helgen har 
referatene fra Hovedserie- 
kampene mye rart å fortel
le. I Trondheim ledet Kapp 
2—0 i løpet av 6 minutter, 
mens Freidig før pause bare

| :»wwa»

a» — På Raufoss møtte Lar
vik Turn påny med et sterkt 
redusert lag, bl. a. spilte 
Ljostveit centerback og Per 
Nilsen c.f. Raufoss-rekken 
boltret seg omtrent som den 
ville mot et Turn-lag som 
var helt utenfor Stillingen 
ved pause var dog bare 1—0 
til Raufoss.
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— Fra kampene i den an
dre avdelingen nevner vi at 
det var på det nærmeste 
jevnt i banespillet i Fredrik
stad, men hjemmelagets an
grep var det nå blitt mer 
futt over. Tore Nilsen 
satt på reservebenken, 
rekken hadde denne sammen- 
setning fra høyre: Rolf 
Borgersen, Ame Pedersen, 
Per Kristoffersen, Henry Jo
hansen, Rolf Olsen. Også 

De \ el 2300 tilskuere fikk se en spennende og fartsfylt kamp | (Jøujiøo^ajjg' var imidlerf.id Ar— 
man vel si var rett- ne pejersen rekkens svake- 
og. sjanser langt far- rr ■ 4.. ., , , n / ste, mens Kristoffersen sv-pa den annen side skapte Porsforsvarer- ’ a*.*^*^

som. lett kunne resultert 1 / nes på. vei mot bedre form 
Han scoret 3 av må-- W _ o hrt 
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Riktignok ville hverken resultatene bidro i høy grad 
Pors eller Odd vært reddet til å dramatisere sluttspurten 
i sine bestrebelser med seier ytterligere — og i øyeblik- 
i går, men begge poengene ket kan man vel si at det er 
til våre ville lysnet bra på akkurat like uvisst om Pors 
situasjonen. De uavgjorte rykker opp eller Odd redder
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var det 

jevnt, men tross Nordahl og 
full besetning i Skeids an
grep virket Gunnar Ame- 

rekke piggere. Kam
pens eneste mål scoret rek
kens yngstemann Kjell Han
sen, mens Per Sæther i 2. 
omgang satte et straffespark 
i stolpen.

pfi Vestsiden i går, og resultatctl—1 kan 
•dig etter spillet. Nå var P<»rs’ angrep 

■ere enn Sarpsborgs,
’ flere store sjanser for motparten
lincrm&I for gjestene.
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Ikke som i torsdagskampen, o

Vestside-oppgjøret i går

V.

<

r a ' • •

Berømt burvokter på Vestsiden 
igår: Asbjørn Hansen.

Poengdeling mot SARP, 
men svakere enn ventet i

'V/.

■

- '

IFors- I

7' £
•

når Pors på den annen side red stormene av på et vis og selv 
hadde en fair sjanse til begge poengene i innspurten, er det 
likevel intet å innvende. Resultatet var iorden og fortjent, og 
serieledelsen er fortsatt et faktum.

■d ' ""' ■

vinkel på venstresiden etter ti 
minutters spill havnet inn i 
nettveggen, over keeper, og der
med var situasjonen som mot 
Selbak: 1—0 i det gjestende lags 
favør allerede i starten En tam 
Pors-periode fulgte inntil Rolf 
Nilsen etter 25 minutter ikke 
lot seg be to ganger og tok hånd 
om en delikatesse fra Rolf Gun- 
nerød på beste måte. Berømte 
Asbjørn Hansen i mål kunne

riirten overbeviste

■: V■ ■

PORS 1 — SARPSBORG 1
Så full av fight og inspirasjon som i torsdagens kamp mot 

Selbak var gårsdagens Porslag ikke. Heller ikke så farverikt. 
Hadde det ikke vært for den overmåte sterke avslutningen, i det 
sjanserike og spenningsmettede sistekvarteret, kunne laget fak
tisk fått ord på seg i går for å ha likeglade tendenser, midt oppe 
i suksessen. Men med en så frisk finish, som dog ikke ga ut
telling, og med en middels innsats ellers — riktignok noe svakere 
enn sist — kan man godt være fornøyd, og særlig med sifrene 
og poengdelingen da. 1—1 var oppriktig talt i heldigste laget; 
sarpingenes offensiv i størsteparten av 2. omgang ga ihvertfall 
tre sjanser av den mest åpne sorten, men når det ikke lyktes og

Først må medgis at sarping- 
ene var mer enn heldig med 
sin første scoring der Ame Hal
vorsen, delvis sjenert av solen, 
ulykkeligvis feilregnet. Martin

y •' > ■ •*

«SarpsK gode gamle Harry 
, ?ure fyTer Ios På Vestsiden — 

j l I k1’ I I 1 armene P& Arne Halvorsen. 
8 i l W i z o Porsforsvarerne Korsåsen og 

Leif Jensen trer støttende til.

bare resignere over det presise 1 
skuddet, hurtig og velplasert 
som det kom.

2. omgang startet og fortsatte 
med Sarp i hovedrollen. Vi no
terte Kure som dundret på en 
ball like over, en lobb som litt 
senere tok tverrstangen i det 
tomme buret og et hasardiøst 
tilbakespill som heller ikke gjor
de det tryggere på Porstribunen 
Pors-perioden mot slutten var 
oppløftende og spennende, men 
en scoring til ble det hverken 
her eller der, og dermed kunne 
Gunnar Andersen, USF blåse 
av og de 2300 innenfor portene 
på Vestsiden vende nesen hjem 
mellonifomøyde og stort sett til
fredse.

Individuell kritikk dennegang 
hopper vi lett over. Pors-Iaget 
var igjen jevnt, men med svak- i 
ere punkter i forsvaret — bl. a. 
virket ikke Ove Austad så stø 
som f. eks. sist. Winghalfene 
fikk heller ikke ordentlig tak 
på midtbanen. Angrepet var 
tross alt lagets sterkeste del 
uten at vi vil trekke frem noen 
spesielle av de fem som forsøkte 
å lage noe og som også delvis 
lyktes. t ovar ikke Sarps- | 

Pors. Asbjørn : 
Hansen” fikk vist seg bare i all 
beskjedenhet, men gjorde til 
gjengjeld ikke noe galt mellom 
stengene. Rudolf Lunde var en 
stabil centerback og fremover 
var venstresiden Kjølnolat/ 
Harry Kure best. Kure startet 
ikke overbevisende, men pres
terte å spille seg opp i sarping
enes beste periode i 2. omgang.

Johno

Kjølholdts høye lobb fra skrå| Spillemessig 
’■ borg bedre enn

■
1



ca

o
co

u

(D

<D Q

/

n

Porsforsvarets dårligste kamp for åreto

4

I

ca

o

c u
4)

U!

o
■MB

4) 
O

cd cn
ro o

E 
a

<D 
V)

Pors' 
Det

o 
CT

e

*nj

C5 
> 
£

> 
ca

ca
v>

•ca 
>

■é £
j r
> DL

4-* 
E 
ca

cn

4-» c
I

u 
o 
> 
o

4-4 
u

0)
u o

44 ca 3 
•—i 
£

•ca
L. 

4-4 

’<a

ro

o 
cn

4-4 
cd a>

4-4 
<D

Id 
73

O 
£

<D
E

0) • 
E

E
C

73 
ca 

4-*

a> 
4-4 

Q 

E

 1

V)
• M 

"M

re

!

I

■O w
x E

03 re 
e x w —• — r-

*• w
4)

I u 

= 2

•ra u 
Z re<o

■o o 9

O)
9

(D -Q
"O 
t- 
>%
£

I 
E

■ BM a
E
re 
E 
E

<V 3

4? c x 
«? > Q >

e *x re 
E
♦r •u

£ £ o 
CL

<D

E *f 
O 

2 æ E
o 

«♦-u •cc
>

I 4?
U) 
E 
O o 
o.
c 
i»

4-4

•s § KCO

o 
*O Xu

to s 
V)

Pors sprakk i 2. omgang 
eram snudde 0-2 ti
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Pors, som vant målvalget og fikk både sol og vind i ryggen i 
tok straks hand- om spillet.

Pors presset hardt hele første 
omgang, som de lå stort over, 
og sikret seg snart en ledelse 
på 2—0 etter scoring av Rolf
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\ Pors fikk seg en kraftig baksmell i Larvik lørdag mot Fram, da Larviksklubben I 
| annen omgang helt tok knekken på Pors, med 3 raske scoringer. Pors’ 2. omgang mot 
:| Fram er vel noe av det dårligste laget har levert på lange tider. Det begynte bra for 

første omgang, og laget
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som leverte en meget god kamp, 
var de andre langt under hva 
de er gode for. Arne Stenkvist 
og Åge Lund begynte bra, men 
begge to dabbet av etter hvert- 
som kampen skred fram.

Frams og banens beste spiller 
var uten tvil indr. H. J. Heiberg 
som leverte en meget god inn
sats, og hadde uten tvil den stør
ste æren for Fram-seieren. H.h. 
Sv. Ramberg var energisk, men 
hans spill var preget av for man
ge ulovligheter, keeperen E. Bach 
Johannesen var god og hadde fle
re gode redninger.

Dommeren Finn Røed fra 
Drafn var svak og han snøt 
Pors for et opplagt straffespark 
i første omgang, samtidig som 
han tillot alt for mange ulovlig-
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Nilsen. Etter 20 min. scoret Rolf 
Gunnerud et flott mål for Pors, 
og en belaget seg på en solid 
Pors-seier. Like får Pors’ 2. sco
ring headet Finn E. Dolva i mål, 
men dommeren annulerte målet. 
Etter 35 min. ble Rolf Nilsen 
felt ulovlig inne i straffefeltet, 

> men dommeren reagerte ikke, 
samme Nilsen ble felt flere gan
ger ulovlig etter å ha passert 
Fram-forsvaret, men dommeren 
lot det passere. Tross stadig 
press på Fram mål klarte ikke 
Pors å få flere mål, det ble iste
den Fram som klarte å score li
ke før pause ved centerl. Ein. 
Olavsen.

I annen omgang ble bildet 
snudd helt om, nå var det Fram 
som overtok spillet, og samtidig 
med at Fram våknet til ny dåd, 
ble Pors helt borte, Fram fikk 
mål allerede etter 2 min. Igjen 
var centerløperen frampå, han 
tippet ballen forbi Dagf. Jensen 
og skjøt hardt i vinkelen. Etter 
denne scoringen var det faktisk 
bare et lag på banen, og Frams 
3. mål headet ytre venstre, Bach, 
inn fra kort hold. Pors hadde si- 
ne perioder i annen omgang og 
spesielt var Rolf Nilsen farlig 
ved flere anledninger, men intet 
ville lykkes for Pors. -10 min. før 
slutt fikk Fram sitt 4. mål, atter 
ved center Olavsen. Like før 
slutt hadde Pors igjen en god 
sjanse, bl. a. frispark fra Karl 
Skifjeld, men keeperen redder 
pent. På tross av seieren spilte 
ikke Fram godt, og det var et 
helt ordinært lag, som Pors ik
ke skulle hatt noen vanskelig
heter med, men som nevnt så 
sprakk laget totalt i annen om
gang. Har forsvaret spilt åpent 
før i år, så var det rent ille i 
annen omgang. Begge halfene 
spilte alt for offensivt, og da ble 
det for store huller i de bakre , 
rekker. Bortsett fra Rolf Nilsen '
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målskudd

Fram’s.

ulovligheter 
fløyta burde

omgang
SEG TIL 4—2 SEIER

back. 1 løperrekka var senter- 
løper E. Olafsen og indre høyre 
J. Hellberg de beste.

Kampens dommer Finn Røed, 
Drafn, var svak.

Alt for mange
fikk passere og
vært brukt atskillig flittigere.

sen.

et
nye

Fram-lagets innsats og vilje i 
2. omgang må gi resultater og 
fortsettelse kan også gi poeng 
mot de to Østfold-laga Rapid og 
Sarpsborg. Lagets keeper Egil* 
Back virket sikker og i forsva
ret spilte Thorleif Jacobsen en 
dominerende rolle som sentcr-

om 
som 
var 
sco-

verdt. Få minutter sei- 
headet også debutanten

Finn Erik Dolva en ball i mål, 
men dommeren 
frispark.

Rolf Gunnerød øket til 2—0 
ved et flott skudd etter over
legg fra Rolf Nilsen etter 27 mi
nutters spill, og så overlegne | var hyperfarlige mot det åpne 
som Porserne var i denne om
gangen var det bare et under 
at ikke flere baller fant veien 
til maskene.

stengingen 
straffefeltet 
uforståelig.

2. omgang ble altså 
annullerte for I Porserne var allikevel ikke uten

I seanser, men i denne omgangen 
ville intet lykkes. For Fram 
derimot gikk det som smurt og 
deres angrep med lange baller

I Fram hadde faktisk bare 
målskudd i omgangen og

Fram overrumplet Pors i 2.
PORS LEDET 2—0, MEN FRAM KJEMPET

Alt lå til rette for storseier til Pors i første omgang 
av 2. divisjonskampen i Larvik lørdag. Porserne var totalt 
overlegne i spill og hadde 2—0-ledelse før halvtimen var 
gått, og de fleste på tribunene regnet med utklassing. 
Fram-laget klarte imidlertid å redusere straks før halvtid, 
og dette var opptakten til en gnistrende innsats og vold
som motoffensiv i 2. omgang, der Fram-laget kjørte 
panikkartet Pors-forsvar helt i senk og skaffet seg 3 
scoringer. Seiren var fortjent, men et mål for stor.

Skifjeld vant målvalget og 
Pors fikk fordel av sol og vind 
i første omgang.

Pors-laget tok hånd om det 
hele fra avspark og ledelsen 1—0 
etter ti minutter kom som føl
ge av godt Pors-spill. Selv 
det ble en Fram-forsvarer 
hadde siste ben på ballen, 
Rolf Nilsens gjennombrudd 
ringen 
..nere

to 
det 

ene av disse resulterte i reduse
ring tre minutter før pause.

Pors-forsvaret regnet med å 
ha stilt senteren E. Olafsen off
side, men han fikk gå uhindret 
inn og score. At dommeren kun
ne unngå å blåse straffe for 

av Rolf Nilsen i 
straks etter, er

-1 Pors-forsvaret. Senteren Olafsen 
utliknet med et flott skudd fra 
omlag 20 meters hold etter bare 
3 minutter og før kvarteret var 

_ gått tok laget ledelsen ved indre 
venstre Alf Johansen, som helt 
uhindret kunne sette et halv- 
klart skudd i nettet. Olafsen sco
ret sin 3. goal ved en heading 
etter 25 minutter og dermed var 
seieren sikret for Larviks-laget.

Pors-forsvaret har ikke vært 
patent i årets kamper, men den
ne gangen raknet det fullsten
dig. Senterback-plassen er den 
store bøygen og det så heller 
ikke ut til at Ove Austad fant 
seg hjemme som høyre back. 
Arne Stenquist var forsvarets 
beste og især i første omgang 
var han suveren. Halfene slet 
iherdig, men begge burde ofret 
seg mer for forsvaret når det1 
røynet på i 2. omgang. I løper
rekka lå Rolf Nilsen langt for
an de øvrige og må få betegnel
sen lagets beste.
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gjør mellom Selbak og Rapid 
om hvem som skal få anledning 
til å spille H-serie-fotball.
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I annen omgang var det Frams 
tur til å ha fordel av både sol 
og vind, og det ble straks mer 
fres i angrepet. I enkelte perio
der fikk man se et Framlag av 
gammelt, godt merke. Ballen ble 
slått fra mann til mann, forsvar 
ret ga ikke Pors-løpeme den 
minste ro, og fremfor alt spilte 
fram’erne riktig på vingene. De 
to vingløpeme var hurtige og 
laget åpninger i et meget usik- 

1 kert og famlende Pors-forsvar.
Fram utlignet først ved cen- 

Iteren Einar Olavsen på fin for- 
sering. Ledermålet kom etter at 
Olavsen hadde skutt fra høyre
siden. Ame Halvorsen reddet 
pent med en hånd, men returen

TIPPEOMSETNINGEN
Oslo 24/5. (NTB). Norsk Tip

ping meddeler at omsetnin
gen i siste spilleuke utgjorde kr. 
1 807 826,25.
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(Fra Vardens utsendte medarbeider)
Larvik, lordag: Pors fikk litt av en baksmell i seriekampen 

mot Fram på Torstrand i Larvik. Det ble 2—4 mot hjemme
laget, som overrasket stort. Porserne åpnet som vanlig friskt, og 
med sol og vind i ryggen var det ikke vanskelig å kjore Fram 
over på defensiven. Det ble 2—0 ledelse etter en halv times 
spill, men det var tydelig at porserne ikke kjempet med samme 
glod som tidligere i denne sesongen. Flere av spillerne så ut 
til å tro at «disse poengene skal vi få gratis». Like for pause 
reduserte Fram til 2—1 på et skråskudd, som Ame Halvorsen 
forøvrig burde ha tatt.
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FARLIG TOPPSCORER
Fram har et hardtspillende 

forsvar, og en ganske frisk 
løperrekke. Den nye centeren, 
Einar Olavsen, sto for tre scor
inger og er forøvrig toppscorer 
i Vestfold hittil i år. Olavsen er 
en «tank-type» som ruser frem 
og skyter knallhardt. Fram har 
ellers en jevnt god halfrekke, 
kanskje den eldste i Landsdels- 
serien med «evigunge» Oddvar 
Kristiansen (tidligere ytre ven
stre) som en uoppslitelig terri
er. Dette var i det hele tatt et 
farverikt Fram-lag.

Dommeren Finn Røed, Drafn 
fikk mange pipekonserter imot 
seg, men de fleste skyldtes før
steklasses patriotisme. Stort sett 
dømte han tilfredsstillende.
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— Ved det internasjonale fn- 
idrettsstevnet i Sofia, som ble 
avlyst etter tre øvelser på grunn 
av striregn, ble Leif Egge, Nor- 

... . . ge nr. 3 på 3000 m. med tiden
til a bli et opp-1 8,32,—, >
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med denne lagoppstillingen. 
Dagfinn Jensen greidde ikke å 
fylle centerhalf-plassen og det 
oppsto mange misforståelser i 
det indre forsvar. Backparet ga 
et solid inntrykk i første om
gang, men etter pause fikk de 
ikke tak på motspillerne. Ving- 
half ene Korsåsen—Arnold Jo
hannessen falt også totalt av 
lasset i annen omgang. I løper- 
rekken arbeidet Rolf Nilsen 
som et jern, men fikk for dårlig 
støtte. Hverken Gunnerød eller 
Skifjeld leverte det vi vet de kan. 
Åge Lund var ganske god, mens 
ytre høyre Dolva ikke fylte 
plassen.

pent Hæu en nand, men returen Etter dette tapet røk nok 
ble satt kontant i nettet av ytre sjansen til Pors med tanke på 

1 on*gangen øket opprykning. Laget har vel hel
ler neppe noe å gjøre i en høy
ere serie. Pors kan spille cup, 
men det blir for slitsomt å 
gjennomføre hver eneste serie
kamp i cupstil. Det tar på 
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centeren Olavsen til 4—2 etter 
et presist overlegg fra høyre. 
Ved denne scoringen var Pors- 
forsvaret helt utenfor.

\UHELDIG OPPSTILLING
l UK til Pors var ikke
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V. P.

NYTT TAP FOR PORS

MOSS, SØNDAG:
Rapid vant den viktige serie

kampen på Mcllos med^ 1—0, og over tverrstangen. Det var pors-1 presise avleveringer.
I

kan få noen kontakt med 1. di
visjon i denne omgangen. Kam
pens <____ ’ „
nutter for slutt ved ytre høyre | ter, men

Stenquist få god attest. I løper- 
eneste scoring kom 8 mi-1 Rapid-ledelse etter et par mlnut- Nilsen de vi la mest merke tif 

——— ----- .~v ballen strøk utenfor Det var 1692 betalpndp tiicirnnm'Arne Ødegård sorn hadde truk- stolperl Rapid lå over det første og god dommer var John S 
ket inn i center. Kampen var -------------------------- - -■ - -
ikke av dem man husker lenge, ingssjanser. Pors-forsvaret arbei- 
Begge lag var sikkert tynget av ----
stundens alvor. Noe spill fikk 
ingen av lagene istand i denne 
meget viktige kampen. Det ble 
alt for mange upresise avlever
inger, og loperrekkene var ikke 
særlig smarte når det gjaldt å 
u(nytte de få sjansene som bød 
seg;

Første omgang var jevnspilt. 
Rapid hadde den første farlige 
sjansen og hadde nær tatt ledel
sen etter 4 minutter, men Ame 
Halvorsen reddet med den ene 
hånden. 

Midt i omgangen fikk Gunne- 
rød en ypperlig sjanse. Han ble

det meget godt, og valgte flere 
ganger å gi corner. Disse ble 
stadig resultatløse.

De fleste regnet med at det 
skulle bli en målløs kamp, men 
så kom den avgjørende goalen,

I bare 8 minutter før slutt, 
alene med Rapid-keeperen, som p& Forslaget leverte halfen 
løp ut av målet. Gunnerød lob- Arnold Johansen en meget god 
bet imidlertid ballen hårfint kamp. Han brøt godt og hadde 
------x----------x-----------r^.x — _ Ellers må

og dermed mistet klubben 
sjansen til H-serieplass -
(Privat til Varden).
MOSS, SØNDAG:
Rapid vant den viktige serie-

dermed er det klart at Pors ikke ernes største tilbud i hele kam- centerhalf Ove Austad og h. b.
’ ‘ ‘ '*■ pen. Stenquist få god attest. I løper-

Etter pause var det^nær blitt rekken var Karl Skifjeld og Rolf

ballen strøk utenfor | Det var 1692 betalende tilskuere, 
• 1 * “ * • •» •-

kvarteret, men det ble få scor-1 den, Bjørkelangen.



Sparta-seir over rors

V

Pors hadde

■■

men 
kampen,

• BM

Pors startet best og drev spil
let over på Spartas banehalv
del. Da 15 min. var gått ble 
det dømt straffespark, mot 
Sparta og Qunnerød satte bal
len kontant i nettet. Fra vår 
plass så straffesparket hardt 
dømt, men dommeren var godt 
plasert og var ikke i tvil.

Pors beholdt overtaket, men 
så begynte Spartaguttene å vise 
tenner og etter en halv times 
spill kom et mål som en ikke I Sparta ned i forsvar og berget 
ser i * ’ — - ■ - _ _ ‘ .
fra høyre ble headet kontant 11 ta vant fortjent.

nok vel så mye av banespillet, 
slapp men sarpeguttene var atskillig

i vårsesongens siste -
Spennende på Vestsiden da Pors presset på for uavgjort 

farligere foran mål takket være 
en glimrende opplagt Odd 
Wang Sørensen, ellers var Talgø 
hurtig og oppfinnsom på vin
gen.

i forsvaret spilte Lorentzen i 
mål en fin kamp og Bjørn Sø
rensen som venstre back og 
Roger Pedersen som centerback 
spilte begge med stor sikkerhet 
og rutine.

Pors som manglet Aage Lund 
og Stenkvist har sikkert spilt 
bedre tidligere i år. Forsvaret 
virket flere ganger åpent og 
lett å forsere, trass i at de tre j 
backene hver for seg ikke spilte 
dårlig. Men det var for lite! 
sammenheng.

I angrepet var Karl Skifjeld 
som vanlig hurtig og pågående, 
uten å nå opp til sitt beste. 
Gunnerød gjør mye fint med 
sin ypperlige teknikk, men over
driver «oppvisningen».

Kampens dommer, Einar Rød 
fra T. T. var meget god.

«Hals».

det klart for dagens annet straf
fespark, denne gang mot Pors 
etter felling av Odd Wapig Sø
rensen. Han ekspederte selv 
straffesparket i mål. 3—1 til 
Sparta var hard kost for Vest- 
sideguttene og de kjørte hardt 
opp for å ta igjen forspranget. 
Det ble med en scoring et kvar
ter før slutt på et ypperlig 
skudd fra Karl Skifjeld.

På slutten av kampen trakk

PORS 2 — SPARTA 3
Landsdelseriekampen mellom Pors og Sparta på Vestsiden 

i går ettermiddag ble ganske kvikk og underholdende. Sparta 
vant fortjent 3—2 og dermed berget sarpeguttene sin plass i 
Landsdelserien. Velspilt ble kampen ikke, men de mange 
scoringer, et par riktig flotte, satte farve på kampen, og på 
slutten var det riktig spennende da Pors gikk opp til 2—3 og 
presset hardt på for utligning.

■ 1

hver kamp. Et fint overlegg seiren og begge poengene. Spar-
mål av Einar Talgø. [

Fem minutter senere i *
Arne Halvorsen en ufarlig ball I 
som det så ut som han hadde 
kontroll over og indre venstre I 
Torbjørn Torbjørnsen stormet I 
frem og satte ballen i mål. 1 
min. før pause hadde Sparta 
nok en ball i mål, men den ble 
korrekt annulert for offside.

Annen omgang åpnet med et 
fint frispark fra Karl Skifjeld 
og pen awerging av Spartas 

| målvakt. Etter 10 min. spill var



Pors' svakeste i år:

bedre saker til .
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habjon i Pors-lagei 
og Sparta klarte 3-2

Pors fikk seg et nytt nederlag i går da Sparta vant 3—2 
på Vestsiden. Spartas seiér var fullt fortjent og sarpingene 
kjempet som løver hele tiden. Pors spilte vel sin dårligste 
kamp på lange tider, og det må nok langt 
skal laget overleve 2. runde til neste søndag mot Ørn. I

I annen omgang trakk Sparta 
i forsvar, og Pors presset stort, 
men klarte ikke å få åpnet 
Spartaforsvaret. Etter 10 min. 
ble Odd W. Sørensen felt og han 
satte straffesparket løst forbi 
Halvorsen. Tross stort Pors- 
press i annen omgang, gikk det 
en halv time før Skifjeld svoret 
Pors* annet mål, dagens beste, 
og med 3—2 til Sparta endte I 
kampen. Sparta hadde også fle- I 
re gode målsjanser utenom de I 
3 målene, så Pors var heldig at I 
nederlaget ikke ble større da Ar- 
ne Halvorsen var svært usikker 
i mål.

Pors stilte opp uten Finn E. 
Dolva som var skadet, Sv. Barth J 
var half og Arnold Johannesen I 
indrewing, mens Rolf Gunnerud | 
spilte ytre høyre. Pors’ beste i 
går var Ove Austad som center- 
back og Øistein Vige som v. b. 
I løperrekken var Gunnerud be
stemann. Sparta hadde en god 
keeper i Bj. Pedersen, og cen- 
terback Roger Pedersen og v. b. 
Bjørn Sørensen spilte godt. I lø
perrekken var O. VV. Sørensen

Pors begynte bra og da laget 
fikk sitt første mål etter 15 
min. på straffespark, som Rolf 
Gunnerud satte kontant i nettet, 
hadde Pors ganske godt tak på 
kampen, og spillet gikk jevnt 
ved flere anledninger, men etter 
1—0 ledelsen overtok Sparta me
re og mere av spillet, og de had
de flere farlige sjanser, og det 
var ikke ufortjent da Sparta 
gikk opp til 1—1. Ytre venstre 
Einar Talgø headet i nettet etter 
overlegg fra høyre. 5 min. før 
pause mistet Ame Halvorsen en 
helt ufarlig ball og i. v. Th. 
Thorbjørnsen scoret lett. Like 
før pause hadde Sparta ennå ett 
mål inne, me det ble helt riktig 
annulert for offside.

både god pg farlig, og han har 
nok ikke glemt sine gamle kun
ster. Y. v. Einar Talgø spilta 
også godt.

God dommer var Einar Røed, 
Tønsberg.

5
§



KlasseforskjeH
1

der Pors lett gikk til 2. runde

S-0»

I

»

i

på Vestsic.
1
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_______ ____ ass.

Ny ti-kamp rekord -
Forts, fra side 4. 

som kastet over 18 meter i ku
lestøt. Under et stevne i Yorks- 
hire lørdag klarte han 18,43 me
ter. hele 47 np.ntiTYlpf-.Pr lonaari

?©rs
Det var klasseforskjell på Pors og Sorfjell i rundekampen 

på Porsgresset lørdag. Selv om Pors langt fra imponerte, spilte 
de seg lett til 5—0 seier og retten til annen runde. Sorfjell ble 
for primitive til å få noe særlig til, og det var vel bare etter en 
forsvarstabbe hos Pors i første omgang at de hadde en virkelig 
farlig sjanse. Pors scoret to ganger før pause og tok tre mål i 
annen omgang.
Det er ikke så meget å skrive 

om selve spillets gang. Pois 
hadde et markant overtak hele 
kampen igjennom. Sørfjell had
de noen tilløp men de blé ikke 
ført frem til noen avslutning. 
Etter ca. 20 minutter med Pors- 
overtak laget Rolf Nilsen 1--.-0 
med en nydelig scoring på «di
rekten». En god del sjanser ga 
Ikke resultat, men etter en halv 

Itime satte Gunnerød ballen 
pent i hjørnet, og med 2—0 gikk 
omgangen ut.

Annen omgang ble det spilt 
pent i enkelte perioder, men 
med den vanlige gnisten i Pors- 
rekken burde det blitt adskillig 
større resultat. Gunnerød sco
ret pent etter bare ett minutt, 
og vi regnet med målfest. Men 
Sørfjell frisknet til en stund 
og det ble litt mere jevnt på 
midtbanen. Det tok hele 35 mi
nutter før Åge Lund forserte 
ypperlig på siden og puttet bal
len i nettet fra spiss vinkel.

Gunnerød serverte en del pene 
skudd, men de ville ikke i mas
kene. Korsåsen fikk lov til å 
sette punktum med nummer 5 
før slutt.

1-Ios Sørfjell var venstre back 
og'indre venstre de beste, men 
laget var langt fra det 2. divi
sjonsnivå vi er vant til på våre 
kanter.

Hos Borg spilte halfbackene 
best, men ellers har vi sett la- 
get adskillig bedre. Forsvaret 
virket usikkert.

Ame Skjærum, Skiens-Grane, 
fløytet tilfredsstillende.

Ca. 500 tilskuere.
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Jumbolaget i lansdelsscrien på Sørlandet — Sørfjell 
— ble som ventet en alt for svak motstander for Pors i 1. 
runde på Vestsiden. Det havnet 5 baller i Sørfjell-nettet og 
flere kunne det blitt hvis Porserne hadde satt mer inn på 
det. 
fikk derfor ingen mulighet for 
med 
skuere.

Bildet er hentet fra 1. runde-kampen Pors—Sørfjell på Vestsiden. Evig-unge Karl Skifjeld - 
i innbitt fight med Sørfjells målmann.
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Det varte 20 minutter før 
det lykkes for Rolf Nilsen å 
score det første målet. Et kvar
ter seinere la Rolf Gunnerød 
pa til 2—0. Sørfjells midtløper 
var nær ved å vinne en «duell» 
med Arne Halvorsen om en 
markball ute i feltet, men det 
lyktes for Pors-keeperen å få 
snappet den til seg i siste øye- 
blik.

Rolf Gunnerød økte til 3—0 
like etter pause. Langt ute i om
gangen driblet Aage Lund av 
flere forsvarsspillere og scoret 
mens Asbjørn Korsaasen laget 

l det femte og siste.
Arnold Johannessen virket 

I friskere denne gang på banen 
og han tok også sjansen på flere 
langskudd. Ove Austad var tam 
på sin nye plass. Forsvaret 
hadde en svært enkel oppgave. 
Dagfinn Jensen fikk som regel 
svært god tid på seg og han 
bestrebet seg til gjengjeld pfi 
å holde avleveringene langs 
bakken. Noen virkelig Seneral- 
prøve for serieavslutningen ble 
det ikke for Pors og innsatsen 
må nok bli langt l “ 
Fram i -Larvik fk.

redaet pent 
flere høve. Ellers var det 

spett med lyspunkter på Jaget.

JO to*

Dommeren Arne Skjærum, 
Skiens/Grane, virket ikke helt 
patent i offseide. Det var også 
enkelte andre ting å sette fin
geren på i den lett-dømte 
kampen.
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Pors

Vikar.

fra Roald Reiersen som var ale
ne med keeper, men han setter 
ballen rett på ham. 2 fluktere 
fra Skifjeld og Gunnerød, samt

som alle blir reddet av 
gode målmann.

begynte
> og
min.

mål.

alt had-
vinne

må

>-

i.
i-

5

s_ta(Ji8 fierc

- mål i 
som tii

2. runde kampen mellom Ørn 
og Pors som ble spilt i Lystlun- 
den i Horten ble både drama
tisk og spennende. Sluttresulta- 

I tet 4—4 gir et godt bilde av 
kampen sett under ett, men 
hjemmelaget burde kanskje vun
net etter ordinær spilletid.

Begge lag begynte nervøst og 
famlende, men etter 8 minutter 
ga Rolf Nilsen opp på høyre og 
skjøt et langskudd som kilte seg 
inn i tverrliggeren. Fra nå av 
overtar Pors det meste av spil
let, men intet vil lykkes. Vi 
noterer i farten et godt skudd

, ------------------------------------------------------------------------

Kampen ble aldri god, men den 
ble ualmindelig hard, noe som jo 
også de 3 straffespark forteller 
om. Ørn hadde sine beste spillere 
1 i. v. Ruben Teigen, banens beste, 
samt keeperen Hansen og av lø
pere c.f. Dørum samt y.h. Pors 
bestemann var Arnold Johanne
sen samt Dagf. Jensen. Ellers 
spilte løperrekken godt, med Rolf 
Nilsen og Age Lund som de beste 
fulgt av Gunnerud.

På grunn av Ørns kvallfikk- 
kamp mot Snøgg på Notodden 
kommendje søndag vil omkampen 
trolig ikke bli spilt før uken etter, 
muligens på en hverdagskveld.

3. rninde går ikke før 9. august.

2. rundekampen i Horten mel- 
m Øm og Pors ble hard og spen-' 
ande. Pors hadde ledelsen 3 gan
er, men Ørn klarte å ta igjen det 
ipte. Siste gang var på straffe- 
Jark i det siste min. i annen ek- 
raomgang.
Pors hadde Ame Stenkvist på 
rkelisten. Her spilte Jan Dolva, 
en man hadde fått med Åge 
und i løperrekken. Pors kom 
»rst i gang, og Rolf Nilsen laget 
at første målet etter et pai* min, 
ors hadde flere gode sjanser i 
at første kvarteret, men Thorbj. 
ansen i Øm-buret reddet flott, 
iampen jevnet seg ut og for 
ausen klarte Ørn å ta ledelsen 
anterløperen Dørum. Ørn ledet 
—1 ved pause og ledet helt til

Pors— Ørn må møtes på nytt
Spilte 4—4 i Horten i dramatisk kamp 
Ørn burde vunnet etler ordinær tid

F ra vår spesielle medarbeider

ha omkamp:

Dramatisk Hortens-kamp med 
3 straffe og ekstraomganger

ØRN-UTLIGNING PÅ STRAFFESPARK I SISTE MINUTTET!
det gjenstod 7 min. ordinær tid. 

I annen omgang hendte det 
svært lite og ingen av lagene fikk 
noe særlig til. Midtveis i omgan
gen ble Ørn tildelt straffespark, 
men Arne Halvorsen reddet me
sterlig. Så fikk Pors straffespark 
da det gjenstod 7. min, Rolf Gun
nerud scoret kontant og det måtte 
ekstraomganger til.

I første ekstraomgang spilte 
Pors godt og fikk 2 mål ved Age 
Lund og laget hadde ledelsen til 
ut i annen ekstraomgang. Ørn 
fikk sine 2 mål ved Ruben Teigen 
som var gått opp i løperrekken, 
det siste mål fikk Ørn 1. min. før 
slutt på straffespark. Det hadde 
ikke Ame Halvorsen sjanse på.

get godt angrep fra venstre. Yt- farlige visitter 
tervingen forserer til mållinjen, 
og stikker en perfekt ball til
bake til c.f. Øvrum som smeller 
ballen i nettet.

Ørn overtar mer og mer av 
spillet, og det går ofte hardt for 
seg. Omgangsresultatet blir 
imidlertid 1—1.

Annen omgang er ikke mer 
enn 6 min. gammel da Dørum 
legger en nydelig ball til i. v. 
«Brumle» Hansen og 2—1 til
hjemmelaget er et faktum. Fra 
nå av er det Ørn som er den 
toneangivende, og det er stadig 
broket foran Pors-buret. I det 
25. min. er Dørum på vei inn 
til mål, da han blir regelret hu- 

et godt skudd fra Rolf Nilsen, ket av en Pors-forsvarer og det 
Ørns blir dømt straffe. Dette blir 

imidlertid pent reddet av Arne

I det 25. min. har Ørn et me- Halvorsen. Ørn har ■ ’
, -- ved pors

men det blir Pors som får 
det 37. min. Age Lund 
nå har blitt sulteforet med bai 
ler, forserer seg forbi Ørn.{„ ' 
svarerne. Han blir huket _ 
Pors får straffe. Og

Gunnerød levner ikke 
mannen en sjanse og med 
ebber kampen ut. Alt i 
de vel Ørn fortjent å 
etter ordinær tid.

I ekstraomgangene 
det ganske lovende for Pors 
omgangen er bare 3—4 
gammel da Lund får en perfekt 
ball fra Reiersen som han eks
pederer i mål. Fra nå av besø
ker Pors stadig vertenes mål og 
i det 11. min. får Lund atter en 
ball og 4—2 er et faktun.

I 2. ekstra-omgang forserer v. 
h. Ruben Teigen (gikk i. h.) og 
fra ca. 20 meter plaserte han 
ballen i mål bak Halvorsen i 
Pors-buret. Fra nå av kjører 
Ørn veldig på, og i det 12. min. 
blir samme Teigen huket innen
for 16-meteren. Straffesparket 
setter han selv kontant i mål.

På hjemmelaget merket man 
seg først og fremst målmannen 
Nilsen som leverte en meget god 
kamp. Ørns og banens beste 
spiller var Ruben Teigen som 
hadde en stor aksjonsradius. Li
keledes var centerhalfen god. I 
løperrekken var «gamle» Dørum 
en farlig herre.

På Pors-laget hadde Arne Hal
vorsen en svart dag til tross for 
flere fine redninger. Backene 
kom aldri opp til sitt beste. Ar
nold Johannessen leverte en 
meget god kamp og var si 
lags beste spiller. I løperre e 
plusser vi for Gunnerød Og 
Lund, men hvorfor ikke spi 
mere på ham?
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Tre straffespark, Pors hadde 
4-2 etter første ekstraomgang!

Porskeeperen Arne Halvorsen reddet det tredje 
storscorer, centeren Reidar Dørum, hadde sjansen til 
3—1 ledelse for sitt lag i 2. omgang.

ord med 
«Jeisen» 
for siste

tet opp i løperrekken og som 
sørget for redusering og utlig
ning. Reduseringen kom etter 
to minutter ut i omgangen på 
et godt skråskudd som strøk li
ke under tverrliggeren, og to 
minutter før slutt — da publi
kum begynte å rusle fra banen 
innstilt på Porsseier — ble Ørn 
tildelt straffespark for ulovlig 
felling av Teigen. Denne gang 
ville ikke Dørum ta straffe
sparket, og det var Teigen selv 
som løp til og skjøt kontant i 
mål. I

Hos Pors laget keeper Hal
vorsen en meget god kamp, 
kanskje sin aller beste i vår
sesongen. Videre leverte I 
winglialves Arnold Johannes
sen og Austad godt spill. I hi- 
perekken var «Stubben» sta
dig farlig, ellers må Åge Lund 
krediteres sine to praktscor- < 
iger i ekstraomgangene som 
nær hadde gitt Pors-seier. 
Dommer var Formoe fra Krå- 

sterke høyrehlaf, som ble flyt-I kerøy.

Kampen startet i friskt tem
po med Pors som toneangiven
de angriper. Etter 9 minutters 
spill førte Rolf Nilsen frem på 
wingen, slo en pasning inn for
an mål hvor en Ømback stus
set til ballen som forandret ret- 
niing og gikk i mål. Etter den
ne kalddusjen gikk hjemmela- 
get på med fornyet innsats og 
kampen jevnet seg ut endel. — 
Pors beholdt likevel endel over
tak og spilte seg frem til flere 
og farligere målsjanser enn 
Øm. 17 minutter ut i omgan
gen avverget Ømkeeperen helt 
mesterlig et skudd fra Pors-cen- 
teren Rolf Gunnerød etter cor
ner.

To gode Øm-angrep fulgte, 
og dert siste ga mål. I. v. Odd
var Been forserte til dødlinjen. 
slo til senteren Dørum som 
skjøt hardt og direkte i nett-ta- 
ket. Omgangen gikk ut med 1 
—1 etterat Ørns keeper like før 
fløyten gikk avverket et Pors- 
angrep ved å stupe néd foran 
bena på Roald Reiersen og 
snappe ballen.

2. omgang var bare 5 minut
ter da Dørum slo en drømme
pasning frem til Been som fra 
skrå vinkel skjøt forbi den ut- 
rusende keeper og i mål. Pors 
kom igjen, og Ørns forsvar ble

Gnistrende hardt

satt på en hard prøve i minut
tene som fulgte. I kampens 18. 
minutt syntes alt klart for ut
ligning. «Stubben» Gunnerød 
møtte et overlegg fra høyre 
med pannen i posisjon to meter 
fra målstreken, men Ørns mål
mann reagerte lynkjapt og av
verket headingen med en feno
menal enhåndsredning. I stedet 
for utligning kunne hjemmepu
blikummet innstiille seg på 3— 
1 da Ørns senter noen minutter 
senere ble hektet i straffefeltet. 
Dørum tok straffesparket, og 
mislyktes for 4. gang i vårseson
gen. Arne Halvorsen halvklarte 
og var raskere enn Dørum på 
returballen.

Publikum hadde så smått' be
gynt å regne med Ørnseier da 
lagets høyre back 5 minutter 
før slutt felte Pors’ Åge Lund 
ulovlig i straffefeltet. Gunne
rød misbrukte ikke sjansen; — 
straffesparket satt som det 
skulle, og ekstraomganger måt
te til.

PORS: 4—2!
1. ekstraomgang startet dra

matisk da Pors’ h. b. Jan Dolva 
sleivet på et direkte utspill. 
Ballen skrudde inn mot eget 
mål, og Porskeeperen fikk med 
nød og neppe avverget. Et par

Horten: (Fra vår spesielle medarbeider Hans Kr. Oset).
Etter en gnistrende hard og i alle deler cuppreget kamp i 

.ystlunden i går gikk Ørn og Pors av banen med 4 mål 
hver. De 1800 tilskuerne fikk overvære et rundeoppgjør 
som de vil huske; ikke så meget på grunn av spillets kva
litet som på grunn av kampens dramatiske forløp. 1. omgang 
gikk ut med 1—1, 2. omgang med 2—2, 1. ekstraomgang 
ga 4—2 til Pors mens Ørn i annen kjempet seg opp til 4—4.

Tre straffespark i kampens løp ga en scoring til hvert lag. 
da Ørns 

å sikre

andre Øm-sjanser var nær ved 
å lage ny vei i vellinga, men da 
det gjensto fire minutter av om
gangen snudde bildet seg to
talt.

Åge Lund møtte et overlegg 
fra Rolf Nilsen og skjøt direkte 
i mål fra kloss hold. To min. 
senere kopierte samme mann 
bedriften. Denne gang kom 
overlegget fra Skifjeld, og Ørn- 
keeperen hadde ingen sjanser.

Vi vekslet noen
Porsoppmannen
Gundersen i pausen 
ekstraomgang.
«Guttene har spilt 

løst siden laget tapte mot 
Fram og mistet topp-plassen 
i L-serien. Nå ser det lyst ut, 
og nå kommer vel humøret 
igjen», sa han.
Porsoppmannens forhåpnin

ger var imidlertid for lyse. Øm 
kom igjen i 2. ekstraomgang. 
Det var Ruben Teigen, Ørnsj
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Hadde Ørn ligget over i kam
pens første del, overtok Pors 
ennå mere i 2. omgang. Trass 
i gjentatte scoringstilbud kom 
ledermålet først etter 24 minut
ters spill. Rolf Nilsen gjorde 
«grovarbeidet» og Karl Skifjeld 
ordnet 2—1 på et bra skudd. 
Det hadde vært rimelig at Pors 

-I hadde øket ledelsen i denne pe- 
men før halvtimen var 

._ 1 stillingen 2—2. Arne
Skifjeld, I Halvorsen hadde fanget ballen 
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Svein Barth
Karl Skifjeld 
den ■
Rolf C-unner ød har 
måte å komme fram 
han har også en
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bli «utmerket».
Gjestene kunne ha gleden av 

å ha banens beste spiller. Det 
var målmannen Thorbjørn Han
sen som reddet sitt lag fra et 
større nederlag. Han reagerte 
utrolig hurtig, hadde et fast 
grep på ballen og hans dri
vende lange 
ser.

Det så lenge ut til at det 
var Ørn som «slet seg» til 3. 
runde i omkampen mot Pors 
på Vestsiden, men så — bare 
minuttet for slutt i siste eks
traomgang 
teren Rolf Nilsen seg 
to—tre Orn-forsvarere• 

brente til. Dermed sto 
3—2 til Pors og kampens go
de dommer, Trygve Dahlgren, 
kunne bare blåse av kampen.

‘L* *

VM-kampøn ukalt!
New York (NTB-Reuier):

Verdensmesterskapskampen 
mellom Floyd Patterson og 
Jngemar Johansson på Yankee 
Stadion, som skulle vært holdt 
i natt er besluttet utsatt til 
natt til lordag på grunn av 
regnvær.

‘ Veiingen for verdensmester
skapskampen i tungvekt mellom 
Floyd Patterson og Ingemar Jo
hansson fant sted i går formid
dag i ballsalen til et hotell i 
32te gate. Omlag 1000 journalis
ter overvar trekningen og det 
målte politi til for å opprette 
orden.

Ved veiningen viste Patterson) 
en vekt av 82,55 kg, mens Jo
hansson hadde vekten 90,26 kg.

Bill Rosensohn, som ga opp
lysningen om at kampen var 
utsatt, sa at hans beslutning ble 
tatt tidligere enn det var me
ningen. på grunn av de truende 
værforhold og den dårlige til
standen hvori banen på Yankee 
Stadion befant seg. Opprinnelig 
var kampen fastsatt til kl. 2.30 
i natt.

®in spilte mot 
omgang og lå nok 
spill. Scoringen i kampen 
minutt av senterløper 
Dorum kom som et naturlig re
sultat av en rekke farlige an
grep. Bare fem minutter etter rioden, 
tanget Rolf Gunnerød opp en gått var 
idealpasning fra Karl l

var gått ut på ytre ven- mistet den igjen — og-så var 
det istre. «Stubben» ble plutselig det 2—2. Scoringen var så tvil- 

. akme med Ørn-keeperen, fintet som at Dahlgren fant grunn til 
| ham ut og plaserte ballen rolig å rådføre seg med linjemannen

i høyre hjørne. (Rolf Hansen, Skiens-Grane).
I resten av omgangen hadde Kritiske situasjoner i begge 

Horten-laget en rekke farlige forsvarsfelter var det nok av i 
sjanser med et par skudd i tre- resten av omgangen — mest for- 
verket, og hjemmelagets Leif an Ørn-buret — og alt i alt 
Jensen sto også noen ganger burde Pors ha ordnet seieren 
som <en reddende engel» på i den ordinære spilletiden, men 
målstreken. På den annen side det lyktes altså ikke.
hadde Gunnerød et hvasst skudd 
som Thorbjørn Hansen i Ørn- 
buret med nod og neppe fikk 
avverget.

; dri- 
utspill skapte sjan- 

Hansen minnet forresten 
mye om sin mere kjente navne
bror, Asbjørn Hansen. Forøvrig 
likte vi høyrehalfen Øistein El-

V-' ,

o ■-

Pors-buret strekker seg forgjeves etter I 
scoret sitt første mål. Leif Jensen i bakgrnn. 

kan bare .kon statere faktum.

...... ......J han legge lingsrud godt. Knut Brogårc 
vekk det siste, ville karakteren I ytre høyre hadde en fin 1.

senere f kampen 
han «av lasset». La oss til 
slå fast at Øm må være et 
våre aller beste 3. diyisj 
lag. • •

Karl Skifjeld, Rolf Nilsen, 
skjult bak h.ini Ellingsrud.

solen i 1. 
noe over i 

is 21. 
Reidar

'.Pors med sitt småspin, mens 
Ørn kjører opp med lange dri- 

| vende baller til vingene.
I — -

I annen omgang endret beg
ge lag noe på oppstillingen. 
Karl Skifjeld flyttet fra center- 
plassen til indre høyre, Svein 
Barth overtok Rolf Nilsens 
ving, mens «Otten» selv gikk 
inn som rekkeleder. Slagor
denen ble bedre og Pors-angre- 
pene fikk tyngde 1 
Oms høyre back og

Kampen hadde samlet e’ 
tusen tilskuere som flittig 
te is og drakk mineralva 
solsteken. Dommeren, I 
Dahlgren, Urædd, dømte 
les tilfredshet.

-

er forskjellig, og det gjør at 
kampene mellom disse to oftest 

og spennende:

Det ble en kraftig påkjen
ning for spillerne at de måt
te kjempe seg gjennom to 
ekstraomganger. Tempoet ble 
satt noen streker ned og det 
gikk på lykke og fromme 
mange ganger. Pors hadde 
mest å gi og kjørte på med 
rusj-angrep som Ørn-forsva- 
ret avverget tappert. . 
kampens aller siste 
kom altså scoringen som alle 
Pors-tilhengerne hadde hå
pet på. Rolf Nilsen tok saken 
i sin egen hånd og skuddet så 
ut til å overraske den ellers 
så gode Ørn-keeperen full
stendig.

Og dermed er altså Pors 
{klar for 3. runde etter to har
de kamper mot Ørn. La oss 
med en gang slå fast at seieren 

’ i går var fortjent — ikke minst 
på bakgrunn av den «ordinære» 
2. omgangen da hjemmelaget lå 
markant over. Allikevel må det 
konstateres at ingen av spil
lerne kom opp i mot hva vi vet 
de kan. Det klikket betenkelig 
enkelte ganger i forsvaret. Sær
lig var Asbjørn Korsaasen uhel
dig med sitt framspill og det så 
ut til å smitte over på half- 

' makkeren Arnold Johannessen 
Heller ikke Dagfinn Jensen som 
centerback fikk riktig tak på 
det hele, Og det ble mye «ryg- 

■ 1 ging». Best i forsvaret var ving-
• backene Leif Jensen og 0 v/j. 
I ge. Angrepet var svakt 1 1‘ om. 
gang, mens det i resten a,.

I kampen ble bedre 
Ni’-

Og24i 
gjor 

■ slet i 
^store susen» s^'"-

en

egen evne til

I nesten tropisk varme uten 
et svalende vindpust, slet de to 
lagene seg igjennom en drepen
de hard to-timers kamp. Vi had
de forsonet oss med kopi av 
Hortens-oppgjøret og ny om
kamp på nøytral bane, inntil 
seiersgoalen kom i de siste se
kundene. Hjemmelagets unge 
Svein Barth var på samme tids
punkt fullstendig utslitt og måt
te bæres av banen med krampe

I i bena. Og sant å si forundret 
det oss at ikke flere av spil
lerne led samme skjebne fordi 
tempoet var stort hele kampen 
igjennom, og det ble ikke spart 
på «kruttet» i tacklinger og 
nærkamper. Pors og Ørn er 
lag som står godt til hverandre 
og styrkeforholdet er så jevnt 
som vel mulig. Men soillestilen | tet plasser og

Taigen gikk opp i 
etter en fin L ' 
venstre haif.

't- Jf -

Arne Halvorsen i 
Men i len da Ørn i. 
minutt
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Det holdt. Men det holdt hardt. 
Pors gikk fortjent til 3. runde — 
og skulle da være sikret hjemme
kamp — men publikum ble holdt 
på pinebenken i hele 120 minut
ter, og do aller fleste hadde be
laget seg på en tredje kamp da 
Rolf Nilsen laget et herlig gjen
nombrudd snaut et minutt før 2. 

" ekstraomgangs slutt og fastsatte 
sluttsifrene til 3—2 i hjemme
lagets favør. Stillingen var 1—1 
ved pause og 2—2 etter ordinær 
tid etterat først Ørn og deretter 
Pors hadde hatt ledelsen.

Lagene stilte som annonsert, 
men det skulle bli diverse omkal- 
fatringer i kampens løp. Rolf Nil
sen ble tidlig i 2. omgang flyttet 
inn på sin naturlige plass som 
c.h., Skifjeld tok da i.h., mens 
Barth gikk ut på høyrewingen. 
Ørn begynte å endre endel på opp
stillingen midt i 2. omgang på 
grunn av et par skadede spillere, 
og i ekstraomgangene var laget 
nesten totalt ommøblert. Endrin
gene lot til a styrke Pors, men 
svekket nok Ørn.

Det ble en temmelig jevnspilt 
1. omgang, mens Pors nok var 
et hakk hvassere i armen. Så i 
fulgte en jevn 1. ekstra, men i I 
annen viste Pors seg avgjort 
sterkest. Alle de 4 omgangene var 
spekket med situasjoner og store
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scoringsmuligheter til begge si
der. Enkelte dødperioder fikk vi. 
men stort sett var det god fart 
og farge over matchen, som hadde 
de fleste av Cupens mest typiske 
ingredienser og sjelden gjorde det 
kjedelig på tribunen. Tempoet 
dalte naturligvis endel i ekstraom
gangene, men vi var likevel over- 
rasketover at lagene holdt det sa 
godt oppe i den sterke varmen. 
Porserne spilte seg fram til de 
fleste tilbudene og som nevnt var 
seiren fortjent nok. ørn var dog 
hele tiden farlig, så etter ordi
nær tid var det fint lite som 
manglet på at gevinsten kunne 
gått den veien. Alt i alt må kam
pen i går innregistreres som en 
pen framgang for Pors etter de 
ordinære kampene i det siste - 
og vj syns mye tydet på aL laget 
kan finne den gamle gode cup- 

| melodien i høst også.
De 5 scoringene kom slik: Etter 

26 min. i 1. omgang pådro Arnold 
Johannesen seg et unødig fri
spark. og innlegget som fulgte ble 
fint headet inn av Dørum. 5 min. 
senere var det 1—1. Da gjorde 
Arnold det godt igjen, idet hans 
perfekte framspill resulterte i pen 
scoring av Gunnerud. Pors åpnet 
med en sterk overtak.speriode i 2. 
omgang, og i det 24. min. kom 
fortjent 2—1 ved Skifjeld. som 
nettet fra kloss hold etter forut- 

I gående fine forseringer av Gun-s 
nerud og Rolf Nilsen. Men pany 
kom utlikningen etter 5 min. 
Ame Halvorsen klarte ikke å 
holde Brogaards skråskudd, og 
Teigen fikk karret inn returen. 
I omgangens siste del skjøt Lund 
over fra 2—3 m. men det var i 
første rekke Ørn-keeperen Tor
bjørn Hansen som bragte sitt lag 
til ekstraomgangene med flere 
glimrende redninger.

1. ekstra var jevn, men i annen 
var altså Pors sterkest, og seiers- 
målet satte som nevnt Rolf Nil
sen inn snaue minuttet før avblås
ning.

Vi syns det ble mer fasthet over 
Pors-laget etter ommøbleringen, 
og vi tror den oppstillingen bør 
beholdes framover. Vel, var det 
ting å trekke for både i indrefor- 
svaret, hos winghalfene og i an
grepet, men periodevis flot det 
ganske bra, og ikke minst bør la
get krediteres for god kampånd.
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Det er nettopp d o n som kommci 
så godt med i Cupen! Arne Hal
vorsen viste endel usikkerhet, 
bl. a. ved Ørns annen scoring, men 
noterte :eg også for flere solide 
redninger og må få jevnt bra at
test. De 3 backene var også noe 
ujevne. Leif Jensen var jevnest, 
men han hadde også den enkleste 
wingen. Broder Dagfinn holdt 
Dørum bra. mens Vige ofte mar
kerte dårlig og hadde vanskelig
heter med Brogaard så lenge han 
spilte på plassen. Korsåsen lå 
som regel svært defensivt, men 
var alt i alt best av winghalfene, 
selv om Arnold Johannesen spilte 
seg godt opp. I angrepet var 
wingspillet ikke på høyde. Rolf 
Nilsen avsluttet sterkest av de 5. 
men alt i alt var Skifjeld og Gun
nerud de jevneste uten at 
individuelt fikk full klaff.

ørn spilte en betydelig jevnere 
kamp enn på Notodden. Teigen 
kom mer til sin rett som wing- 
hnlf, Brogaard betød en for
sterkning av angrepet, og ombyt- 
tingen av Koch/Grødem styrket 
også. Dertil hadde Torbjøm Han
sen en stor dag i goalen og må 
rangeres som banens beste spil
ler. Teigen aspirerte også til den 
li telen så lenge han spilte wing- 
half. Ellers klarte Koch seg bra 
som centerback. mens Dorum var | 
tarnmere enn vanlig som angreps- 
spiss. Det var tydelig at slag
kraften ble svekket over hele lin
jen etterat oppstillingen ble ende
vendt.

Dahlgren hadde en ganske stri 
kveld med fløyta. Vi syns han 
hadde kampen fint under kontroll 
hele tiden.
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kampene og er alltid på hopp et
ter skuddsj anser. Han har mye 
av dette rette c.f.-temperamentet, 
og vi tror ikke Jeisen nå bør nøle 
med å bringe navnet Rolf Nilsen 
1 forgrunnen når det gjelder ne
ste B-landskamp. Også Gunnerud 
kjempet godt. Det gjorde også 
de øvrige i rekken, selv om inn
satsen her var mer ujevn. i

Strømmen-laget er ikke riktig ‘ 
hva det var, og særlig er det ikke 
gammel sting over angrepet. La
gets beste var keeper Egner, 
v.back Tore Sørensen samt wing- 
halfene Tangen og Tor Hansen.

Dommeren Hans Granlund, 
Heggedal klarte seg jevnt bra 
uten å overbevise helt.

WESSEL.

;-l
l

Ban

Porsemes gode cupegenskaper fornektet seg ikke når det gjaldt. Man har hatt vanskeligheter 
med å mobilisere dem i det siste, men dennegang slo de fint ut på ny, og selv om det kunne væ- 
relitt av hvert å utsette, var det liksom laget varslet at det nå er rustet til å vokse med oppgavene. 
Vel var kampen i går hektisk og svært jevn — og etter ordinær tid kunne det vel vært hipp som 
happ hvor seiren hadde havnet. Men 1 de krevende ekstraomgangene var det hjemmelaget som 
hadde mest å gi, så alt i alt vil vi kalle den pene gevinsten for fullt fortjent. Kampen ble spilt i 
nesten stekende varme og hadde samlet ca. 3500 tilskuere.

På Pors-laget ble det kjempet 
godt over hele linjen, selv om ik-

virket gansxo rett, og 
tegnende at keeper Halvorsen — 
som nærmest spilte prikkfritt — 
ikke hadde ett eneste skudd av 
særlig vanskelighetsgrad hele 
kampen igjennom. Alt i alt var 
vel Dagfinn Jensen beste forsva
rer, og a.v de arbeidsvillige wing- 
halfene raket Arnold Johannesen 
godt opp i går. Han spilte vel sin 
beste kamp på lange tider. Vi set
ter imidlertid unge Rolf Nilsens 
prestasjon dennegang over samt
lige andres på banen. Vel var 
Tømte tydeligvis ikke fulltrenet 
etter sine lange fravær denne se
songen, men så kjørte Porscen- 
teren ham så hardt fra første til 
siste, minutt at Strømmen-karen 
var fullstendig pumpet allerede 
midt i 1. ekstra og fikk krampe

-i*.

I Øverst har Rolf Nilson nettopp 
med I sendt vinnergoalen i nottet, nederst 

’’ ’ sotter hon tydelig skrokk I Tømte 

og Egner

-i ’ =■ ?. ?.

Sandaker—Årstad 3—0, 
—Steinkjer 7—2, Lillestrøm— 
Kvik 5—2, Kapp—Lyn, Oslo 3 
■—2, Eik—Gjøvik/Lyn 1—4, 
Larvik Turn—Fremad 5—0, 
Pors—Strømmen 2—1 e.o.,
Start—Frigg 0—1, Bryne—Odd 
3—3 e.o., Jarl—Brann 2—5, 
Djerv—Viking 0—2, Hødd— 
Greåker 1—3, Kristiansund— 
Asker 0—1, Rosenborg—Rau
foss 1—0.
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Pors kom bra i gang fra start ? 
og hadde gitt det beste inntrykk 
før ledelsen kom i det 16. minutt. 
Først hadde Rolf Nilsen en fin 
forsering, og Reiersen dundret I 
lavt og kontant gjennom klyn- 

I gen. Så oppet Strømmen seg, 
men det var tydelig at rekken I 

I manglet en farlig spiss som Wan-1 
I gen og det ble sjelden skudd av I 
i det. Etter 32 min. lyktes Jan Tan- 
I gen med et langskudd, som vel 
Arne Halvorsen ville mestret om 

i ikke en forsvarer hadde sneiet ny 
I retning på ballen, — 1—1. Rolf 
| Nilsen hadde en kjempesjanse 7 
i min. før pause, men skjøt uten- 
I for fra kloss hold. Pors åpnet og- 
| så 2. omgang best, men hadde det 
i rette hellet med seg under en 
Igod Strømmen-periode da Rune 
I Kristiansen var helt igjennom, 
j men fyrte rett på Halvorsen, og 
I returen satte han 10 cm. utenfor. 
|Pors hadde også sine muligheter, 
imen omgangen ebbet ut uten
I scoiånger.
II 1. ekstraomgang
i var Tyskerud igjennom :
I farlig stolpeskudd etter 6 min
I og minuttet etter reddet Arnold I 
I ved tackling omtrent inne på I 
i streken. Men etterhvert kor por- I 
I serne sterkt igjen — og likevel j 
I kom det fullstendig overraskende l 
Ida Rolf Nilsen formelig eksplo- 
I derLe nunder et angrep og skud- 
I det for inn like ved stolpen. Det 

var en herlig suser som etter-
| ti-ykkelig markerte at Strømmen
I var ferdig med rundedansen for i | -Stad—Nessegutten.
| år. Også i 2. ekstra var det Pors 
| som hadde mest å gi. Lagene var
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havnet bak Egner i Strømmen - 
buret. Noe senere hadde Strøm
mens Arne Ruud en god sjan
se, men hans forsøk på å lob
be ballen over den framstor 
mende Pors-keeper Ame Hal-
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Pors skal ha honnør for at. Pors hadde sol og vind mot 
de klarte å sette hovedserie- seg i 1. omgang,' men klubben 
laget Strømmen utafor i Nor- kom allikevel best i gang og 
gesmesterskapets 3. runde på hadde herunder et par skudd 
Vestsiden i går. Seieren var utenom gjestenes bur. I det 16. 

fortjent etter minutt var det klart for 1—0 
kamp, til Pors. Det var Roald Rei- 

Det ble kjempet i to timer, ersen som hadde trukket inn 
idet stillingen Var 1—1 i den mot midten som var siste 
ordinære tiden, og sluttresul- mann på ballen. Han sørget 
tatet ble 2-1. — Den . sterke | for at den med fynd og Idem 
varme gjorde også sitt til at 
det ikke ble noen riktig stor 
cupkamp. Forøvrig lot det til 
at de fleste av aktørene var 
lit for mye preget av stun- 
dens alvor.

Her ligger muligens årsa-lvorsen mislyktes. Etter 32 min. Tømte 
pillet var I kom strømmens utlikning ved 

et 20 meters skudd fra halfen 
Ballen skrenset 

si at Stryømmen-løperne fak-l kneet på Pors-backen Oddaker 
tisk var skuddredde. Vår si- og dermed var Ame Halvorsen 
dcmann Aftenpostens utsend- satt ut av spill. Seinere hadde 
te medarbeider ASBJ. hev- Pors et par nye og gode til- 
det at han ville betrakte det bud. Arve Egner reddet like 
som en sensasjon hvis Pors foran «snuten» på Rolf Nilsen 
vant. Vi for var del var ikke og så hadde P?rs en kjempe- 
enig med ham og kampen gal sjanse. Rolf Gunnerøds skudd 
oss forsåvidt rett. ble stoppet av en Strømmen

4-> I • 
O w

—4 ' .Zi

£
0

forsvarer. Rolf Nilsen, som stod 
i god posisjon, fikk returbal- 
len, men i iveren skjøt han 
høyt over buret fra 2—3 me- i 
ters hold.

I annen omgang noterte vi ( 
en stor Strømmen sjanse, men1 
skuddet ble satt rett på Pors 
keeperen. Ellers var det flere 
sjonser for begge lag og ved 
et høve reddet endog Egner 
et hardt skudd med hodet idet 
han gikk ned for å 
len. Det var de som 
Pors ble snytt for et 
spark da Roll Nilsen ble dyt 
tet i ryggen av strømmens 

innenfor straffefeltet 
Fra vår posisjon var det van 
skelig å si om dette var rett. 
Porserne hadde en stor sjanse 
i slutten av omgangen, men ‘ 
Reiersen satte ballen 
utenfor buret. Det 
ekstraomganger til.

Etter et kvartes 
lagene fatt påny, 
len i ryggen, men det 
at gjestene hadde bestemt 
for å sikre seg ledelsen Bl 
hadde laget et hadt skudd 

stolpen etter
Litt seinere hadde det 
skjedd en katastrofe i Pors-fel
tet, idet Arne Halvorsen ble 
lokket ut. og mens ballen var 
på vei mot det tomme buret 
stormet Arnold Johannessen og 
;n Strømmen-gutt for full fart 
»tter den. Det ivktes for Pors 
’utten å få satt beinet på bal 
•en og ekspedert den ut til cor 
rer. Han reddet dermed et opp- 
agt mal. Pors hadde hittil 
raert noe beskjedne, men så 
våknet de plutselifg til dåd 
t)et var Rolf Nilsen som i det 
12. min. skaffet laget seirsmå 
let ved et flott skudd helt inne 
ved stolpen.

I annen ekstraomgang hadde 
Rolf Nilsen en ny stor sjanse, 
men han skjøt rett på Egner 
som bokset ballen over buret 
Seinere hadde strømmen* en 
ball i Pors målstolpe.
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Pd‘ spranget
Forslaget består av elleve jightere. De gir hva de har 

og sparer seg neppe! Her stormer backen Oddaker 
pa i fullt firsprang og rydder opp -— ja, han er saktens alt 
på spranget til 4. runde!
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Vestsi ens ig teretorne

over
Strømmen etter ekstraomg
Jevnt og spennende og varmt
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DET SPØKTE---------

spilte

■■

-..vi

.< ...

som
Det
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gner

Dette Vunne gått galt! 
gjøre vei i vellinga for Strømm 
sukk da den gode Arnold greide 
foran åpent mål!

UEJEVNING — 
og 1—1

%

dig wingspiller og Rune Kristi
ansen ikke alltid overbevisende 
som indrewing.

Dommer Hans Granlund, 
I A/m wmt J:mi. 1018 9MS’ um[ tyu ms øqs j
[ -ume WW8 WP 1

<•

kjedet seg. —
— PORS kunne lagspillet, 

og sammen dro de elleve hele 
cuplasset. Dagfinn Jensen ryd-

Fra første stund av tok Pors 
best hånd om spill og føring, og 
vant de aller fleste dueller 
mann mot mann, og — ja, vi 
ble faktisk slått av klassefor
skjellen. Etter et kvarter had
de Rolf Nilsen sin hittil største 
sjanse, — det røynet på, og i se
kundene som fulgte — etter litt 
frem og tilbake — kom scorin
gen idet Roald Reiersen løp 
frem på en ball og skjøt forbi 
Arve Egner. Kampen ble ikke av de store, 

eller av de man vil huske. Inn
satsen til cup å være, for Pors 
som angriper, var nok ikke så 
overveldende og svær som i en
kelte tidligere oppgjør. Heller 
ikke bød forestillingen på sær
lig godt spill. Dertil sto så alt
for mye på spill for begge par
ter. Derimot var der spenning 
og begivenheter i rikt monn, og 
det er synd å si at publikum

VW

Strømmen hadde en kjempe
sjanse i begynnelsen av 2. om
gang, men keeper Arne Halvor
sen var påpasselig og reddet 
Bjørn Tyskeruds skudd fra 
kloss hold. Strømmen gjorde 
stadige tilnærmelser, det spøkte 
stygt for eventuell 4. runderett 
for porseme, men det holdt. Og

. 5:........Ay...

tet seg ikke]
Det ble Pors til slutt. 2

HEIA OTTEN! —
Også så mye friskere 

ekstraomgangene startet ! 
var faktisk Strømmen som slo 
an tonen og ville ha en avgjø
relse i de første minutter, men 
den gang ei sa Pors og Rolf 
Nilsen — og etter 11 minut
ter kom han fri — og smelte i 
vei! Arve Egner hadde ikke 
sjanse. Det hadde neppe noen 
annen hatt heller. Heia Otten!

♦ ♦ ♦

det opp i mangt og meget og 
dannet sammen med keeper og 
backs en pålitelig forsvarskjede. 
Arnold Johannessen spilte igjen 
en meget god kamp, nøyaktig 
og særdeles arbeidssom, Rolf 
Gunnerød har blikket og er 
nyttig i angrepet der Rolf Nil
sen stadig vekk er en trusel og. 
en sjanseskapende herremann.

— STRØMMEN 
hard fotball, men gikk ikke så' 
altfor ofte over grensen, 
fikk ikke vist seg fra sin

& A r y,

•>

Da var det liksom at Strøm
men først kom til hektene og 
våknet til dåd. Lukespillet gled 
ofte fint og det ble mer ro. Og 
så i det 31. minutt kom utlig
ningen; høyre half Jan Tangen 
dro på en ball fra 25 — ja, 30 
meter — og dermed var det 
plutselig klart for 1—1. (Rolf 
Nilsen burde greid 2—1 seks mi
nutter før pausen, men mislyk
tes).
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Pors fornektet seg ikke! Når det står om cup forblir Vestsidens elleve fightere farlige 
for hvem som helst. Denne gang var det grunnsolide, bastante Strømmen fra Romerike som 
måtte bukke under for overmakten, men altså slett ikke uten sverdslag kan tenke! Det sto 
*1—1 etter den ordinære halvannen timen og det måtte ekstraomganger til. I den første 
av disse var det at Pors, sterkt inspirert av en entusiastisk publikumsoffensiv på tribunene 
tilrev seg føringen og avgjorde kampen til sin fordel. Det nyttet ikke at Jan Tangen & Co. 
stanget aldri så mye mot Pors-murene for å bryte igjennom i en hektisk sluttperiode. Dag
finn Jensen og hans kamerater greide å holde stand. Seiren var deres. Populært — og 

fortjent. .(

PORS-OVERTAK,
og 1—0

I
...

___

^081®

_______________

— I kampens hete på Vestsiden holdt Arnold Johannessen på å 
men, men han ga seg ikke og publikum trakk et lettelsens 
å smelle ballen vekk fra faresonen (på bildet) — praktisk talt
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Fotballforbundets
&

PORS:

I *
I Leserne vil muligens stusse 
over at det ikke er klart hvil.

I ken motstander Greåker får.
I Som kjent vant Rosenborg over 
Raufoss med 1—0. Etter hva'vi

I brakte 1 erfaring sent i går 
kveld har Raufoss 
protest på kampen, 
skal ennå ikke være 
handlet av 
styre.

Norges Fotballforbund
i går kveld opp 4. runde i Cup- 

i mesterskapet i fothall. Odd, 
som hadde krav på hjemme- 
kamp, fikk Kapp som motstan
der hjemme på Falkum, mens 
Grønlands annon representant

Pors — må ut på-langfart,
• til Viking i Stavanger.

Do øvrige kamper ble satt 
opp slik:

Greåker—Rosenborg/Ruufoss
I Frigg—Lillestrøm

Gjøvik/Lyn—Sandefjord
I Asker—Larvik Turn
| Brann—Sandaker 

Nessegutten—Skeid. 
Kampene spilles søndag 30. 

august.

i a p p 
n

hardere ut å

Avgjort den s 
ivgjort av de bed 

0(j meddelte nyheten om Kapp I de gå 
hjemme. ' -" ‘

— Det ble Kapp? Jo,'bi had
de regnet med Kapp eller Sand- 
aker. Og så ble det Kapp. Ja- dager? 
ja, ikke av de verste, — 
nok si oss fornøyd med den 
oppgaven, tross alt.

— Pors kom 
kjøre -------

— Nei, langtifra! Jeg tror 
et meget godt tak 

nettopp på Viking, sd det bur-1 tagelse! 
j __________________________ _ ■ •-

mening, 
’■ gjelder.

bli litt av
om vel

— Vi husker jo alle Kapp 
fra.den berømmelige omkampen 
i 5. runde. Vi vant, jeg tror det 
var 5—3. Forøvrig en av de be
ste kamper som er spilt på 
Stadion etter krigen.

Så kunne vi få en slik gjen-
Johno.

Del hersket åndeløs spen-iog meddelte nyheten 
ning i redaksjonen utover kvel-' ’■....
den i går. Odd var kla/r, Pors 
var klar. Nå kan det bli spen
nende -------«Er runden kom
met-»? Telefonlytterne var og
så med. «Når kommer runden?» 
Kan det bli Pors mot Gjøvik/ 
Lyn og Odd mot Sandaker el
ler hurr.... ?

Litt før 22 begynte fjern
skriveren å tikke febrilsk, 
det cupen? Neida, kunne delte 

I være noe å sende — regnbyger 
I over Østlandet og et eller an- 
net om Little Rock. Og så — 
s å kom rundene....

Porsformannen Otto Malm- 
g r c n var nesten ikke til å 
styre da vi telefonerte og for
talte at nå var rundene kom
met. «Gjøvik f Lyn?»

— Det ble Viking. I Stavan
ger.

— Neida. Huffamcg. Jaja, 
tenkte jeg det ikke. Sant å si 
var vel Viking akkurat det la
get vi ikke ville hatt, hvis vi 
kunne ønske — — Jo, Viking 
er nok for oss absolutt det har
deste!

I — Hvem 
der en?

— Tja, mulighetene 
så mange i grunnen.
vi:

-

var jo

Vi kunne jo fått Gjøvik/Lyn 
eller Sandefjord....

— Viking er vel ingen ukjent 
motstander?

— I grunnen ikke! Vi har 
slatt Viking for sogar. For 
lenge siden, i 193h, da vant vi 
2—1. Ellers har vi spilt 1—1 
i Hovedserien og tapt Jf. runde 
for fire år siden, det året Vi
king ble mestre.

I Odd var stemningen en 
annen da vi forstyrret oppman
nen Alf Bang ved nattetider

• etter min - 
når det er cup det 

— Det kan bn 
-1 kamp på Falkum

vi må
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pen. Den ble spilt under 
mest ideelle værforhold. 
Gunnerød, vant målvalget 
overrakte blomster 
Falck i anledning 
60 års jubileum.

1 Arne. Halvorsen i Pors-buret I Johannesen 
I hadde ingen vansker med å bli Rolf Gunnerød 
I varm i trøya da han alt i det I både i angrepet og forsvaret, 
11. min. måtte bokse ut et farlig I og han var uten tvil .sitt lags 

Pors kjørte så | beste. Rolf Nilsen fant sin over
mann i Falck, og Kjell Herman 
Halvorsen kom nok endel til 

på defensiven. Sverre Ånder-1 kort når det gjaldt hurtighet og 
sen i mål måtte i en periode ta I kondisjon.
fram sitt aller beste for å ryd- På Viking-laget likte vi best 
de opp. Vi noterte flere farlige Edgar Falck, Kåre Bjørnsen og

rTr*'*-/‘v

i*i*

P- *-1 « OT 1-ssSs
■- • 77"'■ ‘ C: ^_ ■ : -_7^rn

Arne Halvorsen 
redder et hardt 
Viking-skudd un
der liggeren. I 
bakgrunnen fra 
venstre Arne 
Stenkvist, Aas- 
bjørn Skjærpe 
og Dagfinn Jen

sen.

Viking-comer.
hardt ut etter oppsatt program, 
og det lyktes å få Viking over

rettferdiggjorde kanskje hjem
melagets 5. runde-rett, 

i med fullt mannskap 
I avgjort Porserne 
I plassen denne gang. 
I Oppgjøret i Stavanger 
,| ingen stor kamp, men en rek- 
| ke sjanser for begge lag gjorde | og ble aldri den spiss man had- 
I den likevel kanske underhol-. de håpet. Arne Halvorsen kan 
I dende, og de vel 8000 tilskuerne ikke lastes for målet. Han had- 
| gikk fornøyd hjem etter -kam-1 de ellers flere fine utboksinger.

de I Arne Stenquist dannet sammen 
Rolf! med Leif Jansen et sikkert 

ogl backpar, og Dagfinn Jensen lå 
til Edgar ikke langt etter landslagsman- 

Vikings I nen Edgar Falpk i sitt spill.
| Han var. sammen med Arnold 

forsvarets beste.
arbeidet godt

-v.7-

& I 
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li
&
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wH

ledelsen Like før 
slapp hjemmelaget seg 

løs i 2. omgang og liad- 
de minst 60 pst. av spill 
sjanser. Pors ble avgjort fra- 
dømt et straffespark i denne 
omgang da centerløper Rolf 
Nilsen spilte seg helt igjen-

: ■' ■ •" n;;'^

:: s f;

1 roi^^ _.. -—• —
/ meget godt^ inntrykk, og med 

litt hell i L omg. hadde det 
'ikke vært noe å sl pi ett el-1 
ler to mais ledelse. Den ene 
storsjansen avløste den andre, 
og det var bare et under at 
det ikke ble scoring. Det ble 
istedet Viking som fikk den
ne ledelsen i siste sekund av 
1. omgang, og som senere 
skulle vise seg å holde til 
seier.

indre høyre Olaf Nilsen. As
bjørn Skjærpe var stadig farlig 
men han var full av ulovlighe
ter, og omlag halvparten av 
frisparkene pådro han seg.

Ivar Hornslien, Bakkevold, 
var god og myndig dommer.

:;x .

-^eSS

?.-s

'■■II-

sjanser ved Rolf Nilsen og Kjell 
Herman Halvorsen. Etter vel 
15 min. spill trodde alle det vil
le lykkes for gjestene, men tre 
opplagte kjempesjanser ble 
reddet på målstreken, og ende
lig skjøt «Stubben» utenfor fra 
fin posisjon.

Hjemmelaget oppet seg endel 
etter kanonaden, og Arne 
Halvorsen måtte fiere ganger 
rydde opp etter fine Skjærpe- 
skudd. Svein Barth overtok 
så etter skadede Korsaascn, 
og Viking måtte også bytte 
ut sin ytre høyre. Selv om 
målene uteble, så det ganske sto. 
lyst ut for Pors, men 
dette var det Viking som fikk 1 
ledelsen 1—0. Dommeren I
YxiMiao Cløyta v munnene klar i 
til a. måse av lo* naw».i«i.

\ men stoppet Viske et Vlklng- 
1 ancrep Kvor centerløper K&- 
I re Bjøriisen på en pen stikk- 
/ ball skjøt hardt utenfor. Hal- 
I vorsens rekkevidde.
' Med denne ledelsen ble det 
mer ro over hjemmelaget etter 
pause, og uten å overbevise lå 
nok laget foran både hva spill 
og sjanser angikk i denne om
gangen.

Godt forsvarsspill 

hos Pors ga allikevel ikke man
ge reelle måltilbud, og Halvor
sen tok pent det som kom for
bi forsvaret ellers. Muligheter 
for utlignjng var det imidler
tid for Porserne på skudd både 
fra Roald Reiersen og Rolf Nil
sen.

Mislykket eksperiment
Det var ingen tvil om at 

Pors-taktikken med Gunnerød 
noe tilbake og Oddbjørn Odd- 
aker og Rolf Nilsen helt frem-1 
be skapte forvirring i Viking- 

ble| forsvaret. Men Oddaker fant 
seg ikke til dette som angriper
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Det ser ut til at uhellet skal : 
z

forfølge Pors i høst. 4. runde 
laget som manglet Karl Ski- 
fjeld og Age Lund ble ytter
ligere redusert for gårsda
gens rundekamp da heller 
ikke Ove Austad kunne stille 
opp. Han ble dårlig på toget 
bortover, og måtte søke lege 
lørdag kveld for en lei blod
forgiftning i benet.
Heller ikke med dette var 
begeret fullt. Etter 25 min.l

* i

spill i 1. omg. måtte Austa ds I 
erstatter Asbjørn Korsaasen 
forlate banen med en stygg 

l flenge over øyet.
\ GOD 1. OMGANG
\ KV

Hva andre mener 
om Viking-Pors 

Stavanger Aftenblad : 
Spillet i 1. omgang var 

get jevnt. Det samme kan man 
si om de målsjansene som opp-

Viking viste imidlertid 
tross kvalitetsmessig bedre spill selv 

om oppløpene til Pors alltid 
var farlige.

Etter 1—O 
pause 
mer
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nom, men Sverre Andersen 1 
Viking-målet rente Rolf re
gelrett ned, og det var bare 
en mening på tribunene: 
straffespark !
Pors hadde sine beste folk i 

keeper Arne Halvorsen og in- 
dretrioen med Rolf Gunnerød 
som den fremste. Arnold Jo
hannessen skilte seg også klart 
ut, men denne gangen var Vik- 
ing-halfen Kåre Bjørnsen endel 
bedre.

NTB :
Pors spilte utpreget cup i 

kampen mot Viking i Stavan
ger og var svært kjappe på bal
len. Viking overtok imidlertid 
mer og mer av spillet. Men 
først i første omgangs siste mi
nutt lyktes det laget 3 score ved 
cn markkryper av sen terløpe- 
r cd Rolf JBJørascir. Hele annea 
om(-gmf£ domlncrto Viking ocevx-c, 

bare avbrutt av enkelte Pors- 
opløp, som dog kunne vaer< 
farlige nok. Kampen var gan
ske hard.



I

Hva de sa/

.-*• *•

r

i Stavanger:i

1?

>.■

■c

NM

«Otten»mens
En spennende situasjon foran Viking-målet.

Pors i Stavangerav
o m
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Fra Vardens utsendte medarbeider — Johno
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sen var helt i form. Han gikk til meget respektobelt. Selv-om Vi- og mening, og i denne perioden

tok
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Oddaker. Rolf Gunnerod og en

beholdningen.
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Respektabelt
i tørste omgang]

Straffesparket som Pors ikke fikk, 
kunne endret hele kampens bilde

I
x
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Viking-keepercn måte i aksjon

i » '• /

Sew \nnen rekkexndtø^

VIKING SAMLER SEG
, I annen omgang fikk Viking 

. roen over seg og greide å samle 
seg til oppgaven mer målbevisst 
Laget overbeviste i denne om- 

| gangen og lot seg liksom ikk?

En spennende situasjon foran Viking-målet. Sverre Andersen kaster seg rett ut og redder et friskt skudd. Edgar Falck ligg er overende, 
Nilsen og Viking-backfen Otto Hermandsen (nr. 2) følger spent med.
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med jevne mellomrom, 
av Viking-backene
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STRAFFESPARK ,1
Om dommer Ivar Hornsjien, 

Bakkevold ikke hadde gjort så 
mange feil hittil i kampen, så 
bonimet han grovt da det gjen 
sto 15—16 minutter. Pors ble 
regelrett snytt for et straffe
spark.^ Det var enstemmighet 
om den saken, også blant Sta- 
vanger-kollcgcr. Rolf Nilsen 
smatt plutselig gjennom oe 
hadde praktisk talt klar bane 
t»l mål, da han ble direkte hin
dret av keeper Sverre Ander
sen. som på det tidspunkt ik- 
ke hadde ballen innerfii rekke 
k «2“ kunne.ha «ndret he'.

oiiuei»

litew?viv **•

Etter førsteomgangen kunne 
vi hatt seir, men jeg mener 
Viking seiren må ansees som 
helt fortjent etter deres sterke
re avslutning, mente Jeisen 
Gundersen.

— Jeg må si jeg ble mer og 
mer betenkt etter som alle ska
dene satte inn, med Kalle og 
Åge og så med Austad og Kors
åsen, sa Pors-formannen Otto 
M alm g r en, men jeg er godt 
fornøyd med resultatet som 
gjerne kunne ha vært uavgjort, 
alt sett under ett.

— Hadde Kjell Herman fått 
inn det skuddet som Edgar 
Falch reddet, hadde seiren vært 
vår, mente lagets oppmann, 
Erling O Is en. Synd at Viking 
skutle score sekunder før halv
tid. Hadde vi holdt 0—0, viUe 
muligheter til omkamp hjemme 
vært der.

Lagkamptein Rolf Gunne-f 
rød var ikke fornøyd og un-’ 
derstreket at det ble for mye 
mas og jag og for lite effektiv 
fotball fra porsemes side. Det 
var der det klikket, og det var 
fotballen Viking- først og fremst 
vant på. Det var synd, for vi 
kunne jo hatt en ledelse i åp
ningen.
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UHELLENE FORFØLGER tAustads plass som half. Etter 
' x / • r. en’ halv times SPU1 han i

Det -begynte med Karl Skif jeld clinch med Vikings Arne Jo- 
og Åge Lund for porseme. Atlhannessen og måtte forlate'ba- 
begge de ordinære vingene ble I nen med et stygt kutt over øyet 
tilbake i Porsgrunn var merk- Neste mann inn på halfplassen 
bart på stadion. På toget til I var Svein Barth, som gjorde en

Stavanger lørdag måtte også I god jobb.
Ove Austad melde pass. En blod 
forgiftning i benet presset på 
og satte ham helt utenfor. Det 
hjalp ikke, til tross for legebe-

■ . X

store spillet. 
Ihvertfall hadde angrepene plan

jBR . ,'v- . i
hadde Stavanger-laget fortjent 
en scoring eller to. Nå hadde 
Forslaget for liten tyngde 02 
det ble mer sporadiske oppløp 
og opprydninger i forsvaret.

SPENNENDE HALVTIME
r

I den første halvtimen var 
sjansene likt fordelt, ja det had
de ikke vært noe å si på om 
Pors hadde utløst den fortettede 
spenningen på en av de rekke 

1 farlige fremstøtene, der Rolf 
Nilsen var opphavsmannen. Så 
var det Vikings tur, og et par 

I halsbrekkende operasjoner 
Pora-forsvaret gjorde de få Pors 

| Patriotene nokså betenkte.
am-rldtFu 8?° for 0PPtakten til 
han hvpd SV>Se mål6iansen da 
w-aL w dodlhijen passet til 

skiot hardt

461 faktiSk Blutt 

l£t dvar ?osi?ve beholdningen. 
|Det var tamt, og i begge leire

i Litt om lagene ji
VIKING viste 1 en periode i annen omgu^e: at det kan spille, 

men. helhetsinntrykket må nødvendigvis bli noe blandet. age s / 
og hanens dominerende spiller var Edgar Falch, som praktisk |f~ 
talt stoppet alt og var helt umulig på hodet. Han var i flere I 
tilfeller et helt forsvar alene. Man kan lett tenke seg hvilke 
situasjoner «Ottens* Nilsen var i. ]

Sverre Andersen virket i slag og hadde mye pent. Skjerpes 
biikk i angrepet er sjanseskapende, dessuten skyter han godt. 
(Samtidig med Korsåsen gikk Arne Johannessen ut og ble er
stattet med Klaus Ellingsen).

* * *

PORS hadde egentlig ingen som raget noen hoder høyere enn 
de andre, men det sviktet likevel på enkelte steder. Det ble der
for en smule ujevnt og haltende til at man kunne gjore seg visse j 
forhåpninger, for eks. til en storbragd. Dessto mer beundrings
verdig virker resultatet. Eksperimentet med Oddaker fremme 
falt ikke heldig ut. Bedre ble det heller ikke da man byttet han 
med Leif Jensen, som ble kjørt frem som ytre venstre. Stenquist 
kom bra fra det som back. Gode var også keeper Halvorsen og 
Dagfinn Jensen. Likest i angrepet var Nilsen/Gunnerød.

c * *

SPILLEMESSIG ble kampen helt ordinær. Det frisknet til 
i enkelte perioder, men av og til dabbet det hele så av at det 
ble direkte tamt og kjedelig å se på.

i ‘

■

■?>’ . . v- ?GODT RESULTAT
Alt tatt i betraktning, uhelle-1 rive istykker, selv om man ab 

handling straks etter ankom-1 ne ikke minst, er det ytterst dri fikk se det 
sten. Heller ikke Dagfinn Jen- knepne nederlaget mot Viking ' 
sengs tidlig på kvelden 'med en I king har gitt et noe blandet 
snev av influensa. I inntrykk i de siste kampene, må

Asbjørn Korsåsen tok Ove | det like fullt betegnes som et av 
____ I de sterkeste man kunne få i 

I cuprunden. Alle på Pors-lageti 
I gjorde alt for å komme så pent 
Ifra det som mulig, så 0—1 har 
man ali ære av. Den sympatiske 
troppen fra Vestsiden gjorde så
men ingen skam på den fot
ballkretsen de representerte så 

I eksemplarisk.
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Her må han bokse ut en ball foran I 
ser langt etter ballen.__________ M

Stavanger søndag: I sekundene før halvtid skjedde det som i grunnen ikke behøvde å ha 
skjedd på Stavanger stadion, ihvertfall ikke ved denne anledningen. Viking-centeren Rolf
Bjarnsen fikk fritt leide i Porsforsvaret og gikk til dekket bord. Dermed var det gjort. Senere 

■ skulle det. komme til å vise ség at det ené målet holdt til en plass blant kvart finalistene.
Viking vant fortjent på en bedre annenomgang, men det gikk bølger av fortvilte sukk og 
stønn gennom den 8000-hodede publikumsmassen gang på gang i første omgang; uroen over 
laget og den planløse stangingen i en drøy åpningsperiode var farlige tegn, og da Pors-angripcrnc 
heller ikke unnlot seg for å gjøre tilnærmelser, var det ikke bare, bare å være Viking, hverken 

gressmatten eller på benkene rundt. Det hadde passet best med 0—0 i denne omgangen. 
• •

gikk det mest på H-G før Viking 
fikk hull på byllen like før halv
tid og scoret.
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over Pors’erne — før pause

fePors’ dyktige senterhalf, Dagfinn. Jensen, til Viking-terrie-

aug.30.
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god tross 1-0 nederlaget
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farlige sjanser 
men <-------

Dagfinn Jensen best 
av Pors’erne

sen 
Hg

i mål gjorde 
er

en 
men

Stavanger-reportasje 
i tekst og bilder 

ved Oddvar Hegge 
og Ragnvald Salvesen

av kampen, og hadde dette 
hadde gått

Odd—Kapp
Viking—Pors 
Asker—Larvik

0-3 (2)
3-0 (1)
1-0 (1)

■vil 
det 
var

& 
e*

vel ikke 
hissigere

Brann-— 
Nessegutten 
Vard

2—2 
e.o.

1- 3 (2)
2- 0 (1)
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Nesseg.—Skeid 
Gj./Lyn—Sandfj. 
Greåker-Rosenb.
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Pors åpnet best
Kampen samlet 

skuere enn 
høstværet,
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høve. Rolf j 
Nilsen i senter hadde ikke sam- j 
me pågangsmotet : 

, han varte opp - ’ '- 
omgang | s& hadde han også 

gar 
Oddaker og 
vorsen var i
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Hos Pors 
Jensen som
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banens absolutt 
Han ble 
hvert — 
bjørn Skjærpe 

I og harde — og 
i sitt til at han 
I seg.

Arne Halvorsen  
lingen feil, og vi er ^P^rt 
| over innsatsen til Arne Sten

Jensen gjorde heller

J
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Kampresultater
Spllleuke 31.

Kampdag 29. °S 
1959:

Greåker—K««enbcrg
Frigg-^ncsVrom 
Gjøvik/t^

y'.

laiisteTOi<

2-2 (X) 
1-0 (1) 
1-1 (x)

F V

— Takk for kampen likevel da. sier Pors’ dyktige senterhalf, Dagfinn Jensen, til Vikmg-terrie- 
ren Asbjørn- Skjærpe (t.h. nederst). De to utkjempet mango drabelige dueller, og det ble også 
en god del frispark. De aller fleste gikk i Dagfinns favør, og det skyldes ikke minst det fak
tum ot energibunten Skjærpe faktisk lim- løpesettet mot seg. Vi kan nevne at han før kam
pen matte Jorc hele 100 griser og 50 okser 7>a gården til faren sin, så kom ikke og snakk om 
at det ikke fins ekte amatører! — Pa bildet øverst scr vi ct typisk eksempel på hvor popit- 
Xærc Pors-gutlene 'ble. Arnold. Johannesen skriver autografer til den store gullmedalje, og det 

 O^dk:U°en/ar UtSCndtø Arbeidere måtte skrive
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Hils til Porsgrunn og si at 
iget overrasket oss,» var om- 
:vedet blant tilskuerne da kam- 
>en var over. Dette skulle tyde 

på at en nok hadde reknet med 
seier for heimelaget, men at 
motstanden var noe bedre enn 
ventet. Saken er nemlig den, at 
sjøl om Viking nok hadde hånd 
om spillet, så var do farlige sjan
sene temmelig likelig fordelt. Ja, 
i forste omgang kan en vel fak
tisk si at det var Pors som pre
sterte det mest oppløftende i så ■ 
måte. Vikinglangriperne var ne- : 
sten aldri på skikkelig skudd
hold før pause. i

|||| .

æv..r®

Viking-
til mot | h^gen feil,

  men det|over innsatsen 
likevel lite^som tydet på at I quist> Leif 

.v overta spillet, eller ingen dårlig figur så Jenge^han
de skulle ta ledelsen.^Og så | apnte back

skjedde 
meli0, stillestående Pors-foravar | Bi<iehalfene 
lot Vinkig-senteren Rolf Bjørnsen

forbi utrusende Arne Halvor- 
Bare sekunder gjensto av

®® i.-'®-/

Tyskeren Martin Dauer
satte i helgen ny tysk rekord 

i ‘JO-kamp — det var hans før
ste mangekamp på 3 år — med 
hele 7.955 poeng. Han startet 
med 10.2 på 100 m. (medvind) 
og hadde senere 13.8 i hekken.
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Reidar Kvammen imponert
— Pd Østlandet må det jamen 

være godt landsdelsserieniva, sa 
Viking og landslagets gamle 
storspiller, Reidar K v a m 7n é n 
i cn samtale med TA i pausen 
på Stavanger stadion søndag. — 
Jeg er jamen overrasket over 

" I Pors, for en skal være merksam 
på at Viking spiller atskillig be
dre i dag enn de har gjort i de

1 siste hovedseriekampene,
— Du var jo med yd 3Jt-lagt l 

som tapte for Pors?
— Det var jeg, og jeg husker 

godt Olaf Christoffersen. Jeg 
husker forresten ylkscl jfrjcld som 

i otysd,, det 4fpor^ /ak~
om det iT^ko ^tir 7i^in

/or J9or* (fcrri f/rr>i- ! 
 Je.ff tl
vtk.lna .'«OJIL na<Xc£c

W.&1 mc det oltsA ikke <iv \1

i -••
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— Laget 
dårlig, men 
noe av 
når cn 
reserve r

' e»

1- 0 CD
2- 2 (x) 

Sandefj. 0-1 (3)

Hva kommer du fram 
dersom du samn^.likner 
lag med 3Jrlagetf 

. En slik samn
| jCg ikke, gi meg 
\kan vel ikke nektes
I noe hissigere pd. d 1fl0c 
\ gangen, sjol °’nrj^o 

I greidde t--
I Torgeir
II krigstidas 
I oppmann

j v:<.

noe flere til- 
vontet i det fine 

og- grasmntta pA det 
flotte Stavanger stadion var rik
tig innbydende da dommeren. 
Ivar Homslion fra J3nkkevold < 
ved Oslo blftstc de to kapteinene / 
sammen til mÆlvnlg-. <SLublzen * / 

'• Gunnerod vmL dotto. v4vi«-to /
(Forts, s. 1"). \

var det Dagfinn 
bar dagens byrder. 

Ja*,"vi tror faktisk han var en av 
; beste spillere, 

temmelig arg etter 
sammenstøtene med As- i 

var både mange  
dette gjorde nok 
bet så godt fra

aiwOL
t i»
®,‘z • V\

o
I:---
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Sfavånger-kåmpen
Xe‘e pXdt, ^S^tydeug 
at det overraskende målet la en 
demper både på innsatsen og, 
spillegleden. Viking hadde ct pai 

“ denne omgangen,
effektiviteten i angrepet lå 

atskillig tilbake å onske.

)ve Austad fikk blodforgiftning
STAVANGER søndag. — Og så skulle det altså ikke 

lykkes for Pors denne gangen heller. 1—0 tap ble det for 
Viking i Stavanger, og dermed ble det altså 60-årsjubilanten 
som gikk videre, noe de om lag 
ikke hadde noe i mot. Men Pors laget en meget' god inn- 

oq spilte-bedre enn en hadde grunn til å vente. Det er 
ikke alltid så greitt når 3—4 av et lags beste spillere blir 
satt utenfor, og nettopp på denne bakgrunn syns vi det er 
grunn til å berømme Pors’erne for innsatsen. Viking-seieren 
er helt i orden, men Pors kunne med litt hell fått både ett 
og to mål i den første halvtimen 
lykkes, er det ikke så sikkert 60-års jubilanten 
til kvartfinalen.

som ytre venstre ble 
det imidlertid så som så. Av 

j var Arnold Johannes- 
den beste, med ct usedvan- 
stort arbeidsområde, men 

også Korsaasen og Barth jobbet 
hri’ løperrekka vil vi denne gan
gen gi prisen til Roald Reier sen. San leidet som en hell hele 
kampen igjennom og ga aldu 
opp. Rolf Gunnerod vaitet som 

andre gjorde noe særlig for vaniig opp med en rek <e un 
---------- - - ^ tekniske detaljer, men J^mmet 

vidt satt hallen i spill nok spillet litt ved å holde l^c | 
igjen for 1. omgang ble avblåst. p& banen ved enkelte hoye. noir i

. som vi hai* sett ; 
med tidligere, roen 

selveste Eu- 
Falck mot seg.

• Kjell Herman Hal- 
aldri helt med i spil- 

let, og innsatsen burde vel ogsi 
vært noe bedre.

Sterkt forsvar hos Viking
I Intren spiller framhevet seg på 
1 g •, men indreforsvaret 

usedvanlig hardt og sam- 
Edgar Falck tok seg av 

ballen på en utmerket 
men spilte ellers ikke så 

vi hadde ventet. Si- 
arbeidet utrettelig 

hele kampen, og det 
«riorde Asbjørn Skjærpe

Han var stadig 
skapte store

(Forts', fra s. 6). 
å spille med sola i ryggen iJor- 
ste omgang. Om det var dette 
som var årsaken til en god Pors- 
periode den første halvtimen 
skal være usagt, men det er i 
alle fall et faktum at løperne 
stadig var frampå og yppet, og 
landslagskeeperen Sverre Ander
sen måtte ved et par høve strek
ke seg i hele sin lengde for å 
avverge. Når det gjaldt fordelin
gen av midtbanespillet lå også 
Pors litt over i denne perioden, 
og i angrepet fant Viking aldri 
fram til de riktige sjanseska
pende trekkene.

«Trist» Viking-mål 
før pause

En kunne merke at 
spillerne kviknet noe 
slutten av omgangen, 
var  
laget skulle 
at u. ----- ,
skjedde altså det fatale.' Et tem
melig stillestående 
« 

få gå stille og rolig inn og sky- 
0 _ _ . » _ * zs. T_Trt Ite _

sem" Bare sekunder gjensto 
omgangen, og det faktum at | 
dommeren så på klokka lot til 
å villede Pors-forsvarerne en del. 
Senterhalf Dagfinn Jensen bom- 
met forst regulært, og ingen av 

de i. _
k stoppe Bjørnsen. Pors fikk ba
re så

-...r.;.. v

/v.

icnliknlni/ 
ut på, men 

at vi 
, mål den 

altså ikke vi l.

det mot Pors.
T or g er se n, ei te 
beste keeper og «<1 

/Or Viking, var stort 

sett fornøyd med gutta 
 Vrautyany^ 

kTnd d vi MPC pd en riktiy 
L avstutniny pd jubdeum^e- 
1 sier han i en samtale 

TA dn det keie var over. 
Hw syns du om Pors? 

var . sannelig mK- 
det lot til at de l"b 

lasset etter P«!'ee- 
tenker på hvor manyo 
jaget stilte opp ’»cU- ,/,a 

sannelig være imponert.
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ledelsen,
la helsa gå foran fotballen, sjøl 
om det er en 4. rundekamp som 
skal spilles. ■ p» va.,,~-—«. - - . .

Vi skal ikke skrive så svært 1 vansker for Pors-fo™vare^ 
mye om del som skjedde etter 
pause. Viking overtok føringa av 
spillet, uten at de på noen som 
helst måte imponerte. Pors vir-

Borgs 1949-lag
laget en morsom match mot 

dagéns forstelag i går kveld. 
Resultatet, hle 0— 0. og det røy- 
net nok noe på med orken» hos 
gamlekara mot slutten, men et 
indreforsvar som keeper Bjørn- 
tvedt, Isak og Øystein Anderson 
pluss Thv. Qlson. greidde ung- 
gutta ikke å forsere.

I slutten av første - 
fikk Pors Asbjørn Korsaasen l 
skadet. Han tornet sammen med i 
Vikings ytre venstre, Arne Jo
hansen, og begge ble så alvor-1 
lig skadd at de ble skiftet ut. 
For Pors betydde dette at reser
ve nr. 4 måtte entre banen. Fra 
før hadde en Karl Skifjeld og 
Age Lund på sykelisten, og ved 
framkomsten til Stavanger lør- ] Viking-laget, 
dag kveld ble det klart at Ove 1 var t 
Austad ikke kunne spille. Han I kjørt, 
hadde pådratt seg blodforglft- | alle høye 

j kunne ikke I måte, 
å halte omkring. I sikkert som

)

r

®:

5
»

. . < V.

®<X7® ■■. ÉiBw

■ seg 
mng i leggen, og 
gjøre annet enn i 
Ergerlig for både han og Pors-1 dehalfcne 

men en må naturligvis | gjennom 
samme 
som indreløper, 
på vandring,_ og

Dommeren Ivar Hornslien kun- 
D°XJv brukt fløyta litt 

hadde ellers ct godt tak pa

f? v : •
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’lmed to fine scoringer og i de
I siste sekunder omsatte Gunne-1 
irød en sentring fra Nilsen i 
I mål til 4—0.
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Alt tegnet til storseir for 
Pors på Notodden i går, et
ter at laget kjørte fullstendig 
rundt med Snøgg i første 

og ledet 4—0 ved 
En heldig Snøgg- 

straks etter avspark 
i annen omgang gav imidler
tid Snøgglaget blod på tann

0 a
CD 
■o

O 75
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Hv
•ej
ba
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var oest av 
Arnold Johan

nessen spilte i stor stil på midt
banen. — I løperrekka var Gun- 
nerud som så ofte før den be
ste, men denne gang hadde han 
en hård konkurernt i Rolf Nil
sen som 
lenge.

Hos Snøgg er keeper og sen
ter back nevnt og i rekka var 
Meier og Thunberg de farlig
ste.

Det var stekende varmt 
ca. 900 tilskuere.

Henry Jensen, Heddal, har in
gen mosom oppgave som dom
mer for sine bysbarn, men slapp 
meget godt fra oppgaven.

sen.
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På Pors-laget spilte Ame 
Halvorsen jevnt godt i mål. 
Dagfinn Jensen var best 
backtrioen og
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Snøgg kom til hektene
Saken så kanskje altfor klar I 

ur for Pors, som slappet merk-' 
bart av i annen omgang. Odd 
Ystgård var mannen for Snøgg- 
mål nr. 1 etter rot i Porsfor- 
svaret, mens Åge Meier skaffet 
nr. 2 ved en fin scoring etter 
9 minutter. Det gikk halve om
gangen før Porslaget kom til 
hektene igjen, men lagets sjan
ser mot slutten av kampen bur- 

og laget klarte å kjøre Pors- avgjort gitt flere scoringer, 
ut av stilen. Selv om det Nå ble det istedet Snøgglaget 

som skaffet seg nok en scoring 
og stemningen ble stor på tri
bunene. Det var senterløper 
John Tveiten som helt uhindret 
passerte et vidåpent Porsfor- 

takke sin gode keeper for at svar og scoret, 
de slapp med et baklengs- Minutter som gjenstod etter 

scoringen ble allikevel domi
nert så stort av Pors at den 

I Alt fra avspark tok Porslaget ventede spenning uteble.
| initiativet. Gunnerød hadde ________________ ■_

nær lykkes med en fin headding ' ’ 7
i det første minutt, mens Åge 
Lund ikke ga keepei’ sjanse ved 

I et fint skudd etter fem minut
ter. Vi fikk se mye pent spill 
av Porsrekka i denne omgan- 

,1 gen og Snøggforsvaret var ofte
I hardt ute, men anført av sin
| gode senterback • R. Tveiten 
i demte de godt opp og det var 

.1 først mot slutten av omgangen 
i det lyktes Pors å øke. Når ca. 
r I fem minutter gjenstod av om-

I gangen var frøst Gunnerød og 
Jstarks etter Rolf Nilsen frampå
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en alvorlig trusel for Porsforsva- 
ret gjennom hele kampen. Ved si
den av ham la vi merke til Ole 
K. Egedahls gode teknikk og for
ståelse.

At
Skulle

pors vant 1. omgang 4-0 
Snøgg 2. omgang med 3 0
Underholdende Notodden-kamp med mange flotte scoringer 

spill som ga bra løfter for begge lag i fortsettelsen

Uten å nå opp til sitt beste 
spilte Ragnar Tvciten igjen en god 
kamp som c.half, men v.back Ar- 
ne Svarstad var best i det indre 
forsvar. Gullik Ronningen i mål 
hadde nok å gjøre og hadde flere 
gode redninger mellom stengene. 
Han må likevel bli bedre i felt- 
aibeidet før han blir fullgod.

Omlag 600 tilskuere så oppgjø
ret som ble ledet av Henry Jen-

5

ville plaget spillerne, men et virket ikke slik.
i ble en riktig publikumskamp, med hele syv scoringer og de fleste rene perler, 

ved kampens slutt hadde 4 og Snogg 3, skal ingen påstå at det var urettferdig, 
et uavgjort resultat hadde ikke vært ufortjent for Snøgg.

av det som kom i senter. H.half 
Barth spilte bedre enn sin mer 
berømte kollega Arnold Johansen. 
V.back John Nilsen hadde altfor 
stor respekt for Thunbergg fart 
og ble liggende helt feilplasert. 
Keeper Halvorsen var sikker og 
god.

For Snoggs vedkommende var 
kampen et bevis på at det ikke er 
umulig a klare seg i 2. div. Laget 
spilte helt jevnt med Pors og nå 
imøteser vi fortsettelsen med 
optimisme.

Eivind Thunberg på h.ytre var 
ikke bare Snog,g’s men også ba
nens beste spiller. Han lyktes i 
alt, og med sin store fart var han I sen, Heddal.

(—__________________________________

SNØGG GA SEG IKKE
Snøgg ville imidlertid noe an- 

net i 2. omg. og opptakten ga 
h. beck Ystgaard allerede i det 
1. min. ved helt riktig å følge 
opp til angrep som han avsluttet 
med skudd i nettet. I det 9. 
min. kom en ny scoring ved Åge 
Meier etter flott Thunberg-for- 
sering på høyrevingen. 4—3 ble 
det ved Trondsen som på et pent 
framspill av Egedahl scoret uten 
sjanse for Halvorsen i Pors- 
buret

En god del andre åpne sco- 
ringssjanser fra begge lag ble 
tatt hånd om av to gode keepere.

Kampen ble som nevnt noe for 
publikum. Det er slik vi gjerne 
ser fotball. Vekslende spill og 
sjanser fra begge sider og gode 
avslutninger.

Ingen vil vel påstå at det var 
•tor fotball, eller at dette må væ
re topplagene i 2. div., men det 
var god stemning og morsom un
derholdning.

Begge lag stilte med fullt mann
skap. Gjestene var regnet som fa
voritter- og spilte fair og pen fot
ball. Særlig var rekka farlig og 
ganske oppfinnsom. Her klarte da 
heller ingen å skille seg ut fram
for noen, men c.l. Rolf Nilsen var 
den mest aggressive og arbeids
villige av dem.

Forsvarets store spiller var c.h.
Dagfinn Jensen som tok seg godt i

både Snøgg og Pors klarte å holde åpningstempoet gjennom hele kampen, i går, 
vel tyde på at formen er passet ganske godt i sommer. En skulle forøvrig trodd I

at varmen
Kampen

Når Pors ’ 
men l 
VOLDSOM PORS-ÅPNING 
Det så ut til at Pors skulle 

få en solid seier i åpningen av 
jerien i host, idet de med jevne 
mellomrom laget 4 mål i 1. om
gang, mens Snogg ikke maktet 
å nette på noen av sine ganske 
fine tilbud.

Det begynte med at i.v. Reier- 
sen scoret på et pent skudd fra 
16 m. i det 6. min. 2—0 ble det 
etter 37 min. ved i h. Gunne- 
rød som uten sjanser for Snøggs 
keeper scoret på direkten etter 
overspill fra høyre. Minuttet et
ter sto c.l. Rolf Nilsen plutselig 
alene med keeper og han kunne 
rolig plasere ballen i nettet. Det
te var hard kost for Snøgg, men 
det skulle komme mer, for i 
omg.s siste sek. utnyttet Gunne- 
rød igjen et overlegg fra høyre 
med en suser i nett-taket. 4—0 
for Pors etter spill og sjanser 
var noe flatterende. Ikke det at 
Pors’ mål var noe å gjøre ved, 
men hjemmelaget hadde en god 
porsjon uflaks i denne omgang.
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— Øistein Wige scorer på Asbjørn Hansen - en ordentlig perle!

PORS burde vunnet klart
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Senere 1 omgangen hendte 

det ikke noe særlig før i det 40. 
min. og da fikk Asbjørn Hansen

blek 
-----------av la

get for noen ar tilbake. Asbjørn 
Hansen var «selvfølgelig)) ypper
lig mellom stengene, og den un
ge venstre-backen Jan Nilsen 
er sikkert et godt emne. Rudolf 
Lunde i
var av de bedre, men skjemmet !
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er på høyde med ham hverken 
teknisk eller spillemessig Det 
kan de ikke være, ellers ville 
Pors ha vunnet denne kampen 
KiclTl/.

Sarpsborg cr bare en 
skygge av hva vi har sett
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Hansen lå rett ut og slo ballen 
til corner. En ypperlig redning’

Annen omgang ble helt og 
holdent Pors’ uten at laget på 
noen mate imponerte spillemes
sig sett. Etter 5 min. kom utlig
ningen og det var kampens an- 
nen store prestasjon. Rolf Nil
sen forserte fint fra nesten 
ma c av banen» passerte en 2 

I ?trpeguttTr °S slo ballen 
truU^en? Wi§e som var 

! slutt^ripf1^ f center- Han av- 
Ik^Kmcn^ hele ™ed et kanon- 
A<h^ w Smalt 1 nettaket bak 

! QPansen så det ordentlig 
????* -RStor og fortjent applaus 
fra tribunen. Resten av kampen

Landsdels-seriekampen mellom Pors og Sarpsborg på Vestsiden i 
endte uavgjort 1—1 etter at Sarpsborg hadde ledet 1__ C
ha avgjort kampen til sin fordel på sitt markerte overtak etter 

å overliste Asbjørn Hansen i Sarpemålet, : 
og en avslutning som vi desverre sjelden får 

tnJ™^Starte? 5?stLaYi de t0 laSe'|i Sarpemålet til fulle bevist sin 
qoi^H?eV S£adlguball®n over På klasse. Etter frispark fra 16-me- 
Sarpsborgs banehalvdel uten å teren ble lagt rett i benene til 
sp?nTw°vn d\re^te åpne sjan‘ Gunnerød som smelte til helt 
ser. Det kom derfor som litt av borte ved høyre sto ne Asbiorn 
en overraskelse da Sarpsborg ----------- t/, bt01Pe-_ Asbjøin
tok ledelsen eter 10 min. på en 
markkryper fra i. v. Bjørn Fin-
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sitt spill med altfor mange ulov
ligheter. Løperrekken var tyn
nere enn tynnest og det må væ
re^ skralt med rekrutteringen 
når «gamle» Willy Andresen 
fremdeles er lagets rekkeleder 
Han var meget svak. Heller ik
ke Harry Kure på ytre venstre 
viste noe særlig positivt.

Rolf Hansen, Skiens/Grane, 
ledet kampen på en måte som 
kjennetegner cn stor dommer.
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å avgjøre det hele til sin fordel 
men avslutningene var svake’ 
Ett minutt før slutt holdt det 
også på å gå galt. Bjørn Fin- 
garsen befant seg alene med 
Pors-keeperen etter en svak opp
dekning i forsvaret, men skjøt 
i befippelsen utenfor!

Pors burde absolutt ha 
■denne kampen, såpass 
hX?;Ttakcl- Sær!is * a»nen halvtid var overtaket markert 
men effektiviteten liten 
I forsvaret var Oddaker og 

Dagfinn Jensen best, selv om 
sistnevnte ofte gjør mye rart i 
de enkleste situasjoner.

Arnold Johannessen var den
ne gang bare en skygge av hva 
han vanligvis er god for I ]ø 
perrekken var Rolf Gunnerød 
den store spilleren, og det er ty
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Hard jobb for spillerne i den sterke varmen

I
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i

men Landslagsmålmannen Asbjørn Hansen 
«■ A reddet

Pors

(x)

1

Corner, j

k

I

5. Skeid-Odd 4-2
6. Sparta-Fram 1-3

Spilleuke 27, kampdag 1. og
2. august

1; Lillestrøm-Greåker

f

Og
Man 

noe

4-2 (1)
2. Larvik T-Vålerengen 4-0 (1)
3. Viking-Sandefjord 0-0
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ing4 
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overbeviste
Særlig
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7. Sélbak-Lisleby 0-1
8. Pors-Sarpsborg 1-1
9. Sandaker-Frigg 0-4
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“ ♦ • a

• .V— >

W”
W

Også gårsdagens møte i 2. 
dlvisjonsserien mellom Pors 
og Sarpsborg FK sluttet uav
gjort 1-1 etter at gjestene had- 
det ledet 1-0 ved pause. Det 
var omlag 1200 tilskuere.
Pors møtte med Karl Skifjeld 

på ytre venstre i det Åge Lund 
ikke kunne spille på grunn av 
skade. Reserven 0. Wige ryk- _ ...____
ket inn på den motsatte vingen, tamme når de kom fram til 16- 

midtløperen meteren. De få gangene Asbjørn 
indre-lø- Hansen var i aksjon kom han 

hadde lelt fra det- En glemmer dog ik-| denne gang.
av

Vest-Tyskland vant EM i Fly
ing dutchmann seilas, mens Nor
ge havnet på 11. plass sammen
lagt.

NORSK IlPPING §

K

og
"oengde

Sarpsborg

£

•

testete
. • tetete

h

’ grunn. 1 første omgang hadde | gisk sluttspurt og herunder had- 
Sarpsborg solen mot seg.

Det ble gjestene som sikret seg 
ledelsen etter et kvarters spill, 
etter sommel i Pors-forsvaret.
Det var indre venstre Bjørn Fin- 
galsen som satte ballen i nettet.
Ved et annet høve reddet Arne i var 1°
Halvorsen ved

ikke helt 
lot det til 

at de tre backene ikke alltid var 
på høyde med situasjonen og 
det kunne lett ha skaffet seg. Ar- 

I ne Halvorsen hadde ikke så 
svært mye å bestille. Dagfinn 
Jensen var en god stopper og 
det lot til at gjestene ikke had
de noen større lyst på nær
kamper med ham. Vingbackene 
Overbeviste ikke. Halfene var 
jevne, mens Rolf Nilsen tok

11. Kristiansund-Aleimnd 1-2 (2) | om gjestenes bur. 0. Wige var
12. Steinkjer-Kvik 3-4

■fn

JV.y r

me.

(2) I nær ved å lage et nytt mål, men
I Asbjørn Hansen fikk ballen i
I brystet fra kloss holdu
| Pors hadde hatt en ny stor sjan-1 jordet.
se kom Sarpsborg med en ener-1

Gjestene saknet 
Martin Kjølholt 

' per Håkenstad.
«stokket» laget

Ifc
- «s

Ste tete

IwlSkw

tete

de de kjempesjanser. Ytre høy
re hadde således store mulighe
ter på et overlegg fra venstre, 
men han rakk ikke ballen som 
skled ut av banen rett foran ne
sen på ham. I det siste minuttet 

av gjestenes angripere 
å stikke benet alene med Arne Halvorsen, men 

fram. Porserne var forbausende 1 iveren skjøt ytre høyre løst 
. utenfor.

...W*
&te,

fikk Arne Halvorsen fatt i bal- 
(2) len, men han mistet den igjen. 
(x) Arne Stenkvist reddet imidler- 
(2) tid pent det nye skuddet på 

målstreken. Umiddelbart før 
(x) dette gikk et Pors-skudd uten-

«BIS

den I hans flotte enhåndsredning av 
Rolf Gunnerøds harde skudd et
ter fri-spark-opplegget fra Rolf 
Nilsen.

Porserne frisket atskillig på 
etter pausen og omgangen var 
bare 6 minutter gammel da ut
likningen var et faktum. Det var 
midtløperen Rolf Nilsen som 
skal ha hovedæren for scorin
gen. Han gjorde hele forarbei- jevne> mens 
det og driblet seg klar av f le-. prisen > angrepet. Rolf Gunne- 
re Sarpe-spillere før han la bal- gjør mye fikst men han KAMPRESULTATERilen over til den udekkede 0. Wi- overdriver. driblingene. I

Hos gjestene var Asbjørn] 
Hansen i god form, men han 
slapp en ball og det kunne ha 
straffet seg. Senterbacken Rudolf 
Lunde var bestemann i forsva
ret. Vinghalfen Odd Pettersen 
var meget aktiv. • Løperrekken 
var både og. Harry Kure og den 

landslagsmannen og 
I profesjonisten Willy Andresen 
har vist bedre takter tidligere. 
Laget pådro seg svært mange 
frispark for angrep i ryggen på 
motspillerne.

Rolf Hansen, Skiens-Grane, I 
kom pent fra sin greie oppgave 
som dommer. Han ble assistert 

ballen i av linjedommerne B. Hanes,] 
Etterat Skotfoss og Strømsvaag, Sund-

ge. Scoringen hadde landslags- 
målmannen ingen mulighet for å 
avverge. Et fri-spark-innlegg 
fra Rolf Nilsen fikk Asbjørn 
Hansen bare stusset til. Ballen 
havnet hos Karl Skifjeld som 
dundret returen i liggeren. Des-

4. Fredrikst.-Strømmen 5-2 (1)1 sverre spilte Pors-forsvaret litt
(1) nonchalant ved enkelte høve.
(2) Etter et Sarpe-skudd i liggeren tidligere

- - - 1 n •

$

I $

6

I te< A * \
*• •

safe Oiljw te||||||if

Øystein Wige hadde sjansen til å øke til 2-1, ‘ ‘ ____
skuddet.
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hand om spillet, og allerede etter 
5 minutter hadde Pors hatt etpar 
opplagte sjanser som burde gitt 
mål. Like etter forserte Arnold 
Johannessen og Rolf Nilsen på. 
høyresiden. Nilsen ga en pasning

I til y.h. Vige som var trukket inn,

• •

og han skjot hardt over 
Hansen og i mål.

Pors hadde nå hele spillet, og 
presset stadig på Sarpemåiet. La
get hadde mange corncrs og et 
utall frispark, men Asbj. Hansen

og i løper- 
og Rolf

Pors-forsvaret spilte for anlednin
gen uhyggelig åpent.

Etter målet tok Sarpsborg seg 
en del opp, og Ame Halvorsen 
måtte fram med en praktredning 
på et knallhardt skudd fra Kure.

i

v. 4

■f

Pors hadde godt over
tak mot Sarpsborg
- Men kunne fort mistet det ene poenget også

1-n •] 
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Pors kom best i gang, og alle
rede i de første minutter hadde

; Gunnerud et meget godt skudd 
j som Asbjørn Hansen reddet ele
gant. Og det var Sarpsborg som 
forst fikk mål, etter vel 10 minut- 
ters spill ved. i.v.^Bj. Fingarson, | reddet i stor stil og slapp ikke

" -----*■ —-’4 - r-- flere baller bak seg. I de siste
minuttene hadde Sarpsborg etpar 
opplagte sjanser, men Pors domi
nerte kampen og burde hatt cn 
sikker seier.-

Hos Pors spilte Oddbjørn Odd- 
| Etter hvert tok Pors over igjen, I aker en meget god kamp, og det 

det ble stadig farlige situa-1 spørs om han, ikke_ var 
Sarpemåiet.

Den tidligere landslagspilleren, ex-proffen 
kamp med Dag finn Jensen.

og uet me staoig zariige situa-1 apao um unn mne var banens 
sjoner foran Sarpemåiet. Det beste. Han hadde Kure på seg, 
hadde ikke vært noe å si på Pors- og denne fikk ikke utrettet stort, 
ledelse ved pause. Dagfinn Jensen og begge wing-
 ~ Å , halfene Sv. Barth og A. Johan-

I 2. omgang tok Pors straks I neg spilte også godt. Stenkvist 
klarte seg godt trass langt fravær 
og liten kamptrening, 
rekka var Rolf Nilsen 
Gunnerud best.

På Sarpsborglaget var Asbjørn 
Hansen god, og v.b. Jan Nilsen 
og senterback Rudolf Lunde spilte 
også bra.

> Rolf Hansen, Grane, var god 
dommer. 1 300 tilskuere.

>

b
■1 f 0

ir
A 

| JF! 
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I ! ’ * I H LM s t •

Pors leverte cn av sine beste kamper mot Sarpsborg på Vest
sida i går, og gjennom store deler av kampen lå hjemmelaget 
stort over i spill. Det hadde Ikke vært noe å si på en solid seier 
for Pors, men på den andre sida hadde Sarpsborg et-par. hyper- 
farligo sjanser i kampens siste minutter. En kan kanskje si det 
slik at hvis Pors hadde utnyttet sjansene bedre de første 85 mi
nuttene kunne de hatt begge poengene, mens Sarpsborg nesten 
like gjeme kunne hatt med seg to poeng hjem med litt flaks do 
siste 5 minuttene. Sluttslfrene ble 1—1.
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Utvendig husmaling 
?or norsk klima

ket, men laget klarte allikevel 
å gjøre det temmelig bråket 

i sluttperio-

I
| dU^ A »«»•••• _ _  _

I går vant Sandefjord fullt fortjent over Larvik Turn og det er 
sannelig ingen '  o--------- P_
Start
mål — fikk i går sitt første poeng i

Ren linolje 
r 

tilsatt sopp

*

Corner

i POEH6 m TEIEMIRKSUGA I 
SERSEN!

nepent Pors-nederlag i Larvik! 
Fram vant 2-1 elter å ha ledet 2-0 ved pause I 

og meget vanskelige baneforhold un-
i Larvik lørdag. Vertene behersket uten

og begge j for Fram-forsvaret 
store. | den.

'Arne Halvorsen i Pors-målet 
virket kanskje passiv ved sco- 

— ringene, men gjorde ellers et 
inger lørdag og løperrekka haltet for mye til solid. inntrykk og spesielt var n^c , flCf riktig hett for det bomsterke Fram- utrykkingene i annen omgang 
Framlaget virket forresten meget sterkt og det fine. Arne Stenquist og Dag- 

til om " ' ‘• i i 4MU • . *---- en aenencig mta mange og store overraskelserdet gir ira seg lederstillingen i senen i finn Jensen gjorde det beste verre gikk det dårlig for Telemarks tre lag, idet det ble 0 
inntrykk i de bakerste rekker ■ " ~' - - . -

ga [slutningene stod ikke i forhold, og Arnold Johannessen beviste t,iJ;?a^..a^ar' y^.nermalet ™a karakteriseres

, var regnvær
2. div. kampen 
forholdene f—
- selv om

Det ble en seriehelg med mange og store overraskelser. Dess- 
av.6 ™hge. Odd måtte gi tapt etter en jevn kamp mo/ubeseL

heldlg gje.s.^ne- Eik har hatt noen svake kamper"Tdet 
Rolf Gunnerød, men en Fram-1 klasse. I angrepet var Rotf Nil- net’og TpiUet ^kk'tU Ide^kt^br^ Sdd, fe

Jacobsen viste tenner i* kampens siste del uten at det lyktes å 
utligne. Forhåpentlig går det bedre mot x-nykomlingen Rapid 
i Skien søndag. '

Helgens mest overraskende resultat kom fra Trondheim 
hvor Brage tok «full pott» mot Skeid. Det er er et godt bevis 
på at trønderfotballen er inne på rett veg på bakgrunn av 
Nesseguttens seier i «Plankebyen» og Rosenborgs 1—0 over 
Raufoss. Skeids verter hadde mange farlige angrep og seie
ren var O.K., melder N.T.B.
Fredrikstad ser ut til å komme til hektene igjen og igår ble 

 det en klar seier over Rapid på Melløs — enda Henry Jo
hansen og Willy Olsen «sto over». Ung-guttten Rolf Borger- 
sen noterte seg for tre av Fredrikstads fire mål. På Strøm
men var det ingen tvil om hvem som var best av hjemme
laget og Raufoss. Gjestenes målmann Arve Engebrethsei^- 
måtte hente fire baller ut av eget nett. Det er nå bare Fred
rikstad og Eik som fortsatt er ubeseiret i 1. divisjon.

 Brann topper A-avdelingen foran Sandefjord og Vålerengen.
* ** ■ * • • -- • J  t ——-2i- m..MM av

hverdagsbedrift for Thorbjørn Svenssen & Co, 
som har tapt begge sine foregående kamper med ett 

ia4Ui  o‘_ _1U ’ hovedserien mot Lillestrøm,
årets seriemester. Sørlandslaget burde sogar hatt begge poengene. 
De hadde to baller i Lillestrøm-nettet, men begge ble annullert 

Det ser ut til at Vålerengen er blitt et typisk «Hjemmelag». 
For tre uker ble seriemesteren Lillestrøm slått 3—0 og i går ble 
det 2—1-gevinst over det sterke Viking-laget i Oslo. Stavangernt 
presset i begynnelsen av kampen og sikret seg også ledelsen, ,."ier 
så overtok Vålerengen og leverte en god kamp, og seieren yai 
det intet å si på. Viking hadde sin styrke i forsvaret, mens ang h- 
net var heller tamt. Kanskje er det allikevel ikke sa utenkelig 
Pors kan komme tilbake fra Stavanger med «gevinst» 30. augus»

Begge Telemarks 2. divisjonslag fikk stryk i helgen. Poi 
hadde ingen god dag i Larvik, men allikevel ble kampen mt 
Fram jevn. Vår kilde i Larvik forteller at hjemmelagets seie, 
var rettferdig, men det skulle ikke stort til før r«s°ltaU 
hadde blitt uavgjort. Snøgg går fra nederlag til nederlag 
den harde 2. divisjonsserien og det bærer vel mot en laver 
serie igjen for Notoddens representanter ing*n
bv er fortsatt ubeseiret, men søndag møtes led®rlag®“® ‘ 
oj Lislebypå Torstrand, mens Pors og Snøgg drar over fjø, 
den for å spille på Moss og i Sarpsborg. [

- —- ------------- -----------

der 2- dl\’d"ne best og Fram fortjente 2—1 seiren 
tvil fornoJv om mulighetene til pocngdcling var 
jioeb?» se jiadde dagen da intet lykkes og laget var ikke til 
porS'l3Sc fra jundeoppgjøret med Strømmen. Forsva- 
å kjenne denffang var meget tett virket svært åpent ved | ri 
rct' kledninger

Xre det riktig hett 
i kunne 
forsvaret, 
skal mye 
"Nervøs Pors-åpning 
11 e sjanser i de første |Vi noterte en kjempesjanse fra|på ny at han er i landslags- 

kampen. Både 
mtter av forsvarer fikk headdet ballen sen en god nr. en.
s-målmannen og oisvarer- ve^ fra målstreken. Fram be- Framlaget hadde sine beste 
hadde vansker med glata nyttet seg mye av lange baller i senterback Th. Jacobsen og 

det så svært prekært ut ved over Pors-forsvaret og skapte de to halfene K. Ludahl og Bj. 
nar anledninger. Kampen fjere sjanser hvor Arne Hal- Larsen.

-net seg imidlertid ut og Pors vorsen i Pors-buret med nød Leif Gulliksen, Ørn, var OK 
faktisk hatt vel så mye reddet ved fine utrykkin- dom dommer og ca. 500 til- 

spillet da det lykkedes ver- ger> R0]f Gunnerød var man- skuere trosset regnværet. 
ie å ta ledelsen etter ca. 20 nen for Pors-reduseringen og sen.
inutters spill. Venstrehalf K. en god sluttperiode kunne gitt ----------------
indahl la inn et fint frispark utlikning, men Karl Skifjeld Norge vant ro-konkurransen 
i hjørne av 16 meteren og fikJc Seg en hard trøkk i an- i den Interskandinaviske kyst- 
jre venstre B. F. Hansen siktet j scoringsminuttet og artillerifemkampen som ble av-i 
dc nokså uhindret sette ho- måtte forlate banen. Med 10 sluttet i Gøteborg lørdag. Sve-^ 
t til ballen som gikk i mål mann de siste 20 minutter ble rige vant lagkonkurransen.
It borte ved stolpen. Porser- selvfølgelig Porsangrepet svek- ----------------
i slet for utlikning og hadde 
ganske godt tak på kampen 
tiden som fulgte, men Th. 

icobsen & Co. ga sjelden 
)rs-løperne anledning til 
:udd. Frams opløp ble far- 
jere og etter 35 minutter var 
;t klart for 2—0 etter fin 
rsering på venstresiden. Yt- 
: høyre K. W. Thorsen som 
adde trukket til senter, fikk 
allen og plaserte den utenfor 
jne Halvorsens rekevidde.
Det gikk vel 25 minutter av 

innen omgang før Porserne 
darte å redusere. Midt på ba
nen gikk det ofte bra, men av-
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Fram på Torstrand ingen lett oppgave'.

I

I

Be-

j pause, men 2—0
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pet av back på^mållinjen.

I i
i
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Pors uten vanlig fart ©g fres 
l

— ikke effektive nok i silregnet
— FRA VARDENS UTSENDTE MEDARBEIDER JOHNO —

— PORS 1

i'
5
461

annen
komme,

Fram var

Pors spilte således det 
kvarteret med ti mann, 

lot seg merke 1 inn-

banen. 
siste 
hvilket 
spurten.

Fram er et godt lag og uhyre 
vanskelig å banke hjemme på 
Torstrand. Det jevne mannska
pet har sin største styrke i sen- 
trallinjen og på midtbanen. 
Keeper Egil Back Johansen og 
centerhalf Th. Jacobsen er ka
rer som ikke altfor ofte lar seg 
overliste, og i de to winghalfene 
Knut Ludahl og Bjørn Larsen 
har laget fått to meget nyttige 
midtbanespillere.

Pors var som nevnt iuu-, 
ledningsvis ikke av samme for
mat som ellers. Strømmenkam-1

pen er formildende omstendig
het nr. 1, regnet formildende 
nr. 2.

Arnold er nevnt. Arne Sten- 
kvist fortjener ros for godt 
backspill, Dagfinn Jensen for 
bra opprydning. Centeren Rolf 
Nilsen hadde haiket fra Heistad- 
moen og ankom på banen få 
minutter før seks, og uten mat 
og drikke o. s. v. Nei, han liker 
seg nok best på det tørre, den 
gode Otten. Dessuten savnes 
nok Åge Lund i angrepet, han 
er sjanseskapende og ganske 
effektiv, så det blir avgjort en 

inn-, styrkelse å få ham igjen.
God dommer var Leif Gullik- 

sen, Ørn. '

FRAM 2
Larvik, lørdag: Pors traff Fram hjemme, tydeligvis. Torstrands håpefulle mestret glatta 

og greide seg over all forventning i silregnet, hvilket resulterte i en udiskutabel og fullt for
tjent 2—1 seier over et Porslag uten vanlig fart og fres. Nå laget Pors på den annen side 
ingen slett figur, det var naturlig at en reaksjon etter Strømmen-strabasene ville 
og slik det hele artet seg mener vi å kunne hevde at Pors var like nær 2—2 som 
3—1, alt sett under ett.
Etter kampen i Larvik, der 

det regnte jevnt og trutt både 
før, under og etter det jevne 
serieoppgjøret, kan man for 
porsernes vedkommende summe
re opp følgende:
® Pors er intet regnværslag. 
Laget er lett å spille ut under 
slike forhold, og de teknisk gode 
angriperne kommer aldri til sin 
rett. Blir det regn i Stavanger, 
er slaget tapt på forhånd.
A Arnold Johannessen overbe
viste igjen, og er når som helst 
rede til internasjonale oppgaver. 
Han er seig, spiller konstruktivt 
og rekker utrolig mye. Velspil- 
lende og meget sympatisk, 
ste porser på Torstrand.

Et jevnt besatt og et sterkt 
I Framlag fortjente ledelsen ved 

i behøvde det 
( likke vært under normale om- 
l stendigheter. Både den første 
| scoringen ved Bjørn Fames 

Hansen som møtte et frispark 
med hodet etter 20 minutter og 

p’ den andre som y. h. Kjell Tho
resen besørget etter nesten 40 
minutter — nærmest ved å dup
pe ballen i mål, — virket lett-

1 | kjøpte og unødvendige. Ved 
‘begge anledninger ble det ikke 
'sikret i forsvaret samtidig som 
keeper Halvorsen forholdt seg 
svært så passiv. Pors var nære 
på ved Roald Reiersen kort før 
pause, men Frams målmann 
Egil Bach Johansen var rask 
som lynet på skuddet.

2. omgang startet med 
Pors-periode, bl. a. hadde __

| f jeld en heading som ble stop-
. På 

I den annen side kan Pors takke 
fru Fortuna og Ame Halvorsen 
for at ikke Fram forøket sin 
ledelse ved et par senere anled
ninger. I det 28. minutt lyktes 
det så Pors med sin redusering 
da Rolf Gunnerød dundret ‘ i

1 ?TJal På høy ball. I tumultene 
Uke før raste Karl Skifjeld, som

I Inå var gått indre høyre, inn i 
I en F\a™forsvarer så det smalt 

_ 11 ok måtte nærmest hjelpes av

/
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Også Pors burd
Moss ledet 2
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gikk det etter oppskriften. I Bre
vik måtte Odd like uventet se seg 
slått 2—0 av hjemmelaget, mens 
Herkules i Arendal røk med sam
me sifre for Grane.

I Vestfold ble resultatene: ørn 
— rFam 5—2. Sandefjord — Lar
vik Turn 2—2. Sandefjord vant 

år straffeKonKiUTansea 3—2. y
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Pa Heddals lag g, 
ret e»n god innsats 
Larsen, c.h. Mosebø 

som de beste.

c/T C
c o

Heddal satte i gang i morderisk 
tempo og i lopet av et kvarter le
det de 2—0 etter scoringer av i.h. 
A. Gullbring og c.l. H. Kaasa. —
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hjemmelaget forøvrig

gjort i største laget.
-2 omgang lå Pors for det 
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gar ettermiddag, men kampen artet 
for selv om Moss hadde ledelse 2—0

j banespill og måltUbud 
med.

Pct iyktes °gs& med Pnn^T ok.Cde scoringer, først ved 
^oald Relersen, deretter ved Rolf 
Mlsen Men som nevnt var de øv
rige sjansene så mange og gode 
at seiersmålet burde vært der.

Best hos Pors i går var Dag
finn Jensen, fulgt av Ove Austad. 
Arnold Johannesen spilte jevnt 
bra, men uten å innfri helt. I an
grepet forsokte man Arild Johan
nesen og Korsaasen på høyresi
den, og periodevis klarte de seg 
pent, men stort sett var det ikke 
gammel sammenheng og brodd i 
rekken.
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2— 0. Mossingenes ledelse var av- 
ter var det imidlertid klart for
3— 1. Det var i.v. K. Brenna som 
satte en returball fra keeper kon
tant i maskene. Heddals gutter 
begynte nå å gå tomme for «luft» 
og- gjestene presset hardt, uten å 
lå utløsning på angrepene.

Spillet i kampen var så som så, 
mcii innsatsen var helt på topp.

■ jorde forsva- 
nied keeper 
og v.h. Sol

berg som de beste. Rekka var 
jevn, uten at noen spilte godt.

Pors-lagets beste spiller var v.h. 
Knut J. Hansen. Men også v.b. 
Svein Halvorsen var fin. I rekka 
var y.h. Jan Jacobsen den beste.

Bjorn Hanes, Skotfoss dømte og 
et par hundre tilskuere var for-- 
nøyde med laget sitt.
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evunnet
—0, men Pors ordnet 2-2

„»«Z r “=x ■—1
Moss tok ledelsen omtrent midt 
i omgangen på straffespark. Den 
nieget hurtige venstrewingen As-
Jørnscn skar igjennom, men ble 

dyttet i ryggen i skuddoyeblik- 
icet, så avgjørelsen var korrekt 
nok. Knut Andersen satte straf
fesparket kontant forbi Arne Hal
vorsen. Så hadde Pors en god pe
riode med et par store utlignings- 
muligheter, bl. a. hadde både Gun- 
nerud og Rolf Nilsen gode skudd. 
Kort etter løp venstrewingen på 
n.v igjennom og la selv på til

forsvar ta på sin kappe.
2—0 var også pauseresultatet. 

2 —1 ble det like etter pausen ved 
i.v Elscth som i en stor klynge

Bem mål må iftiwig 9.1 avaKl sendt® ballen i nettet. 10 nnn, et' ne i jumpreupens 1. runde i

Dot var bare de aller største optimistene i Heddal som hadde 
tru på at juniorlaget deres skulle klart liva, det gjorde i går: A 
beseire Pors i 1. runde i juniorcu pen. Seiren lød på 3—1 og med 
den kjempeinnsatsen guttene viste var det fortent nok. Pors hadde 
nok mer å fare med når det gjaldt spill ute på banen, men de var 
svært lite oppfinnsomme foran mål. Alle baller skulle dessuten 
fores fram i lufta-, og do ballene var enkle for Heddals energiske 
forsvar.
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I Og for seg kan 

snakke bare om et par helt 
uventede vinnere — det mest 
oppsiktsvekkende var nok at 
kupongen ble så sterkt preget 
av kryss og borteseire. Spesielt 
skal det godt gjores å ha de 
1 kryssene på rad. Tcgnforde- 
lingen ble så «håpløs» som 
«—0—5, og det skulle være
rart om vi ikke denne gang 
får den forste utbetaling på 
75,000. Om det da er noen over 
hodet som har prestert den rik
tige rekken.

Omsetningen kom opp i 
1,845,567.
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Det man husker best etter denne kam-
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jorøgdeling
med svake Porsskudc
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Odd. Pors og Snøgg tok 5 av 6 
mulige poeng!

Det var 1233 betalende, og god 
var Erik Berglund,

Vik.

MVid 
L V.! i

Moss F.K. i  
los Stadion søndag, 
pen var . " 
faktisk bare 
engdelingen

meters 
minutt

I

. Rjukan i går. Stillingen. i halv-
Of, , ‘ tld var 2—0. Rjukan spilte friskt

A-^park Og lett mens Skade på den an-
< - - * -------- — I-

innsats.
 Scorere for Rjukan var 

sjøberg (2), Per Berg, 
bjørn Kåsa. Best pa Rjukans 

I

tersen, Jens Fehn og Øivind 
Mørk.

Dommer var Th. Svnrirmn

I
1 
?

Rjukan-Skade 4-0
Rjukan vant en lett 4—0 seier 

over Skade i seriekampen pa

tid var 2—0. Rjukan spilte friskt 

nen side leverte en ytterst svak 

Scorere for Rjukan var Leif 
Sjøberg (2), Per Berge og ThoP 

_ ‘u~........—. Best pa Rjukan3
gang på gang lag denne gang var Robert Pefr 

Jens Fehn

J ! ~

Ii u-
'b
i.

-•'•*••***•.*- -x /\_r

Sandefjord som var strekt i faresonen i innspurten i vårens 
serie har nå plutselig jumpet helt opp på tetplassen etter 4. run
de i høstsemestret. «Hvalfangerne» er forøvrig ubeseiret i høst 
Det var snart klart i går at nykomlingen Start ikke hadde syn
derlig a fare med på utebane dennegang. Allerede ved pause'le
det Thorbjørn Syenssen & Co. 3—0. Starts mål kom på straffe 
spark. Den andre nykomlingen Vaalerengen har hatt en bemer
kelsesverdig start i høst ved å slå Lillestrøm, Viking og forrige 
ukes lederlag Brann (i Bergen), mens det ble et stort tap mot 

. Larvik .Turn, Oslo-laget har like mange poeng som* Sandefjord, 
men noe svakere målkvote. Larvik Turn var ille ute med bare 
2 poeng etter 3 kamper, men i går viste Gunnar Thoresen & Co. 
at de på langt fra har gitt opp håpet om å bli med i tetstriden. Et 
resultat som 5-2 over Norgesseriemesteren Lillestrøm på deres 
egen bane Aråsen er ikke noen dagligdags hendelse. Romeriksla
get har nå bare Start under seg på tabellen. Noe uventet måtte 
Viking atter gi fra seg et r'eng og det endog på hjemmebane til 
Greåker. Kan hende er det allikevel mulig at Porserne kan 
komme helskinnet fra rundekampen i Stavanger i helgen.

Det later til at Fredrikstads fornyede lag for alvor har 
fått dampen opp i serien. I går ble det hittil ubeseirede Vesi- 
foldlaget Eik avfeid med hele 4-1. Det later til at «Planke- 
by-laget» har fått styrket forsvaret betraktelig etter at cen- 
terbacken Hans Jacob Mathisen igjen har kommet med etter 
å ha vært skadet i lengre tid. Skeid er langt unna vanlig 
høstform og lørdag måtte laget nøye seg med et poeng på 
hjemmebane mot Strømmen. Ja det hadde visst ikke vært 
noe å si på om gjestene hadde fått full pott. Odd dominerte 
hele kampen mot 2. divisjonsmesteren Rapid og vant så klart 
som 5—0. Enda må en si at gjestene slapp billig fra Skiens- 
turen. Lagets målmann har en vesentlig del av æren for at 
ikke flere av Ove Ødegaards mange harde skudd havnet i 
nettet. Trønderlaget Brage som slo Skeid forrige helg var 
altfor tamme foran mål i Raufoss-kampen og det måtte snu ne
sen hjemover med 4-1 tap i går.

Også Telemarks 2. divisjonslag hevdet seg pent denne helg. 
Riktignok måtte Pors ta tiltakke med et poeng men det hadde 
ikke vært noe å si på om de hadde fått begge poenga i kam
pen mot Moss FK på Melløs. Det var forøvrig slett ingen dårlig 
generalprøve foran 4. rundekampen i Stavanger. Lisleby klarte 
noe uventet å ta det ene poenget fra lederlaget Fram i Larvik. 
Fortsetter Hans Andersens lag i samme friske sporet er det endog 
muligheter for at de kommer til å overvintre på lederplassen da 
de uten tvil har noe enklere program igjen enn Fram i høst. 
Nabolagene Selbak og Sarpsborg F. K. delte også poeng. Mens 
Snøgg slo grundig fast at Sparta er det desiderte jumbolaget i 
denne avdelingen. • Det var forøvrig bare et lykketreff at Spar
ta fikk fortsette i 2. divisjon i høst. Klubben hadde så å si bare 
nederlag også i den foregående serien.

Gjøvik/Lyn later til å ha satt seg store mål etter come 
backet i 2. divisjon. Riktignok var seiren over jumbolaget Sa
gene forbausende knapp, men det var i et hvert fall stor nok 
til at klubben rykket helt tiltopps i avdelingen. Navnefellen 
Oslo/Lyn måtte nøye seg med poengdeling i kampen mot 
nykomlingen Mjøndalen. Ellers er det svært jevnt i denne ■ pulja.

r 
I

de de farligste sjansene, 
des burde indre høyre Asbjørn 
Korsåsen hatt mål allerede etter 
5--minutter? Mossbacken * 
imidlertid i siste øyeblikk Straks 
etter var Rolf Nilsen igjennom 
og man så faktisk ballen i net
tet da Mosskeeperen Odd Ber
ger såvidt fikk benet- på og reddet.

Etter dette jevnet så spillet 
seg mer ut, og midt i omgangen 
hadde Ame Halvorsen en flott 
redning på et skudd fra Moss- • -- “v^åsennT høyrest- 
centeren. Ytre venstre Helge As- isbjørn KorsSsen pu 
bjørnsen hos Moss er gang på ceJ3 ? an&F?Pr .• 
gang fremme og avlegger far- , 
lige visitter i Porsforsvaret. Han dommer 
hadde flere raider og fikk Pors- Fagerborg. 
forsvaret til å vakle betenkelig.

Moss tok ledelsen etter 35 mi 
nutters spill ved y. h. Asbjørn
sen som ble spilt igjennom. 
Keeper hadde ingen sjanser på 
det harde skuddet fra 10 
hold. 2—0 ble det ett 
senere, også denne gang var 
det Asbjørnsen som r  
takten. Nå ble han imidlertid 
felt inne i feltet, 
var uunngåelig. Knut Andersen 
var sikker eksekutør.

Med vinden i ryggen satte 
Pors mye inn på kampen etter 
pause, men det lyktes ikke med ( 
skuddene som y* 
gikk over. Et Moss-skudd 1 
«krysset» kunne nær gitt 3—0, 
men etter 28 minutter kom ende-

i

I I I
U-- 1.? L- som had- f lig reduseringen for Pors da

. såle-1 ytre venstre Roald Reiersen 
sendte et godt skudd i mål etter 
corner. Syv minutter senere kom 

reddet | Rolf Nilsen frem, gikk pent for
bi to-tre mann og nettet fra 
skarp vinkel ca. 20 meter ute.

På Forslaget stoppet Dagfinn 
Jensen alt som kom i center. 
Sidehalfs Ove Austad og Arnold 
Johannessen var meget virk
somme og i angrepet likte vi 
best Rolf Nilsen. Pors eksperi
menterte en del med laget og 
prøvet Arild Johannessen og

fors innhentet 0-2
ta n ©I ireø®

Svakt på Melløs
MOSS 2 — PORS 2
(Privat til Varden).

“ "L og Pors laget ct meget svakt serieoppgjor på Mel- 
Det man husker best etter denne kam- 

alle feilavieveringene og de svake skuddene. Det var 
scoringene som lyste litt opp i alt det mørke. Po- 
var det mest riktige slik kampen artet seg. —
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^egynnelsen
var best av 

Løperrekken

greidde ,bar e‘ 3-3 mot Sparta 
felaget burde sikret seiren etter å ha leda» 3-1

Roald Reiersens skudd sitter «klistret» i nettet utenfor Sparta-keeperens rekkevidde.
seg, anført av rekkelederen Odd 
Wang Sørensen og ytre 
venstre Einar T a 1 g ø. Da Frode 
Jacobsen reduserte til 3—2 var 
det indre forsvaret til Pors langt 
fra patent. Sparta hadde senere 
en farlig heading i tverrliggeren. 
Indre høyre Arne Larsen var 
mannen for utligningen på en 
«skalle», men målet smakte like
vel lettkjøpt.

Halfrekken til Pors spilte i 
enkelte perioder svært godt i 
går. Arnold Johannessen 
imponerte igjen, og han er av
gjort i landslagsform. Svein 
Barth kjempet også tappert om 
ikke alt var like vellykket. Ove 
Austad var hard og kontant som 
oenterback, og det var ikke man
ge ganger Odd Wang Sørensen 
kom fri. Arne Halvorsen i mål 
var ikke av vanlig godt merke.

Arne Stenquist 
wingbackene. 
manglet liksom den rette brodd 
og innsats, og wingspillet falt 
ikke heldig ut. Rolf Gunnerød 
og Rolf Nilsen var best i rekken 
uten å nå opp til det vi vet de er 
gode for.

Sparta var som nevnt svært 
ujevnt. Laget hadde en bastant 
og god keeper i Bjørn Lorent
zen. Venstre back Bjørn Søren
sen og centerback Roger Peder
sen var forsvarets beste. Einar 
Talgø kom best fr? det i løper
rekken sammen med Knut Sø
rensen. Odd Wang i centei er 
nok for nedadgående, men glim
tet enkelte ganger.

Wiggo Olsen, Fram, var vi ik
ke alltid enig med. Kampen var 
hard med mange etterslengere.

STO

Da stillingen var 3—1 til Pors 
i av 2. omgang mot 

"jnnlaget Sparta, regnet nok de 
‘Jeste på Vestsiden med en pen 

klar seier til hjemmelaget i 
ir. Men istedet for å øke eller 

tRhvertfall å sikre denne ledel- 
n falt laget merkbart av, og 

ble Sparta som gikk opp til 
æ-3 og senere 3—3 og poeng- 
^ling. Pors burde absolutt ha 
^kret full utdeling, men spil- 
^me holdt ikke kampen ut. Mu- 
B?ens det var den harde runde- 

impen i Stavanger forrige søn-
( ig som satt i bena.

Kvaliteten av spillet var ikke 
jhye å rope hurra for. 1. omgang 
^ar avgjort den beste, og Pors 
k .utfridde da til dels uten å nå 

’PP til sitt beste. Det var midt-' 
øanespillet som dominerte i den
ne kampen, og det var få reelle 
måltilbud. Sparta var langt fra 

F noe stort lag, og det var flere 
direkte svake punkter. Men la
get hadde tydelig skippertaks- 
mentaliteten, og den kan nok 
overrumple motstanderne.

Pors åpnet avgjort best og 
spilte seg fram til flere sjanser, 
og vi noterte tidlig i kampen et 
godt langskudd fra Roald Reier- 
sen som keeperen reddet pent. 
Ellers foregikk det meste av 
spillet fra midtstreken fram til 
Spartas 16 meter. Det ble imid
lertid Sparta som fikk 1—0 da 
•Knut Sørensen forfulgte en lang 
iløperball. Ame Halvorsen feil- • 
regnet nok avstanden, og 

, hans utrykning ble mislykket.
Utligningen 1—1 ble kampens ' 

høydepunkt. På et frispark fra 
omlag 25—30 m brente Arnold 
Johannessen løs, og ballen føk ‘ 
inn i nettet øverst i høyre hjør
ne. Roald Reiersen sørget for at 
jemmelaget gikk til pause med

• en fin kombinasjon 
y jned Rolf Nilsen der denne spil- 

e seg fram til dødlinjen og lå 
ønskeball til sin med

spiller.
Da så Rolf Nilsen i samarbeide 

^ed en av Spartas forsvarere 
net 3—1 etter 6 min. spill i 

love°nT7’ S' dCt he’e ~ 
J°rS- Mon det ble 

U°ldlngcne som oppet
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i , noe til, men laget var innsats- 
fyllt og møtte ballene bedre enn 
porserne. Imidlertid skjemmet 
laget sitt spill ved direkte stygt 
og hardt spill, og da dommeren, 
Wiggo Olsen fra Fram, var ban
ens svakeste aktør, fikk en se 

i stadige ettersleng og direkte 
j spark i bena hos motspiller som 

fikk gå ustraffet. Dommeren 
hadde en rekke avgjørelser som 
fikk de ca. 2500 tilskuerne til å 
reagere høylydt.

Selv om kampen spillemessig 
var lite å se på, ble den slik den 

lårtet seg spennende til sine ti- 
I der, og noen av målene var kam- 
Ipens lyspunkter.
I Spar ta tok ledelsen • etter 251 
min. ved at Wang Sørensen sat
te et langt innlegg rolig i tomt

PORS 3 — SPARTA 3
Et Pors-lag som virket helt utenfor, reddet det ene poenget 

mot bunnlaget Sparta igår etter en meget dårlig kamp. Poeng- 
delingen må vel sies å være rettferdig, idet Pors hadde et visst 
overtak for pause og Sparta eter sidebyttet.

Pors som stilte med Ove Austad som senterhalf og Rciersen, 
Arild Johannessen, Rolf Nilsen, Gunnerod og Age Lund i løpe- 
rekken, fikk intet til, og det var kun Arne Halvorsen, Arnold 
Johannessen, og Rolf Nilsen som fikk vist noe av hva de kan. 
Forsvaret spilte fullstendig «halsløst», og det var farlig hyer 
gang motstanderne, som regel anført av en opplagt Wang Sør
ensen, gikk iil angrep.
Spartalaget fikk heller ikke bur etter at en utrusende Arne 

Halvorsen hadde kollidert med 
Stenkvist så begge ble satt ut

av spillet. Utligningen kom bare 
ett nlin. senere. Et frispark fra 
25—30 m., ekspederte Arnold Jo
hannessen praktfullt i vinkelen 
uten sjanser for keeper. Straks 
før pause forserte Otten pent 
helt til dødlinjen på høyre, vip
pet pent inn til Reiersen som 
var kommet helt over, og han 
takket ved å plasere ballen i 
vinkelen. Flott prestasjon av 
begge. 2. omgang var 7. min. 
gammel da Pors øket til 3 idet 
et løst frispark fra Barth fikk 
rulle uhindret forbi både forsva
rer og angripere og i mål. Etter 
at Sparta i det 11. min, reduser
te til 3—2 ved i. høyre etter at 
Halvorsen hadde halvklart, fikk 
laget godt tak på spillet en stund 
og i det 38. min. headet i, v. 
nydelig i mål direkte fra corner.

Sparta hadde i denne periode 
en rekke sjanser, men Pors 
greide å holde unna tiden ut.

Hal.

På Rjukan i går
ble det arrangert et bredt anlagt 
propagandastevne i volleyball. 
Poengmessig vant Varg herre
klassen med Rjukan på 2. plass, 
mens Jutul seiret i dameklassen. 
Her ble Rjukan I-lag nr. 2 og 
Il-laget nr. 3.
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Kunne ikke dette vært unngått? 
Uheldig ommøblering av 
Pors-laget etter pause 

dermed ble det 3-3 mot Sparta 
— Når en tenker på hvilken utskiftning vi har hatt av spillere i høst på grunn 

av skader, syns jeg dette går bra, sa • Porsgrunnsmannen Otto Mal mg ren etter første 
omgang i 
faktum at reservene

I ti
} *

I

i kampen mot Sparta i Porsgrunn søndag. — En må nemlig også rekne med det 
har svært dårlig kamptrening, det trengs gjerne

de har fått spilt seg inn og blitt ordentlig kjent med både hardhet og tempo.
bra før pause, med til dels 
og godt angrepsspill. Like^tolc 
altså UK og forandret løperrck- 
ka i 2. omgang. Det vil si Åge 
Lund ble flyttet over fra ytre 
Reiersen fra idre venstre til in- 
Rtiersen fra ?tre venstre til in
dre høyre og Arild Johannessen

„Otten"

på uttalelsene. Derimot hadde 
han sikkert noen ord å hviske 
i øret på de som står for opp
settinga av laget. Det kan nem
lig ikke være tvil om at det 
var UK som tapte denne kam
pen.

Dette sa altså Malmgren da 
hjemmelaget ledet 2—1, og et
ter å ha spilt en forholdsvis løf
terik første omgang. Hva han 
sa da dommeren blåste for full 
tid, og 3—3 var et faktum, vet 
vi ikke, men det er lite trolig 
at han ville endret noe særlig I

noen kamper før

spillet

tlrket i 
krarUgT'^"! 4

i
J angrepet Af a 

scoret forsf 5^1 SMay*, 
nyttet en tabh?^

satte bai|cn s
23 minutters spu, 5 1 4 t

Arets goal t i

Pors fikk fri k Wtalnj, J 
mål. og ballen ble
Arnold J. Han tok ta I 

«>- og den ellen p®”-
Sparta-keeperen strakk £ p- I 
gieves etter det knallhard^ vinkelem heIt * J

2—1" ble det’ like for f0„t.l 
omgangs slutt. RoIf Nike 
«erte seg fram til dedllnja 4 
høyresida, Og ventet akkuAt 
passe lenge for han sendte en 
liten stikkball inn på hoyrebei- 
net til Roald Reiersen.

3—1 like etter pause.
Annen omgang var ikke mer 

enn 5 minutter gammel før Rolf 
Nilsen la på til 3-1 etter en 
misforståelse i Spartaforsvaret 
og dermed begynte en så smått 
å forberede seg på at Pors skul
le rette litt på målkvoten sin 
Slik gikk det imidlertid ikke 
Sparta reduserte 5 minutter sei 
nere ved Frode Jacobsen, 0| 
slik som kampen utviklet se; 
var det klart at en kunne vent 
utlikning når som helst. De 
kom også, etter en flott headin 
av Arne Larsen.

Kampen ble fort i stort tei 
po, i alle fall for P*^-J 
det var også først og fremst 
denne perioden en mer 
at Porsreservene var med på 
tene. Selvsagt er de‘ “f 
sette på det som skjedde , 
ste omgang også, bl. tve 
grepsspillet altforn „„ 
men en fant i a le Vi 
detaljer å glede seg ,
ikke hverken rose har D 
en av angriperne. s?
muIighetde får spille slik rek 
dersom de får P 

•s,"”g4?iS'£■Det indre form Ove ■ 
ke mål denne o senterfaa 
stad vikanert' Jensen 
stedet for n£r kbnW k

meget god W^sterKW' 

hån' vÆpP " 
so^

1 - i^^e^ 

‘men
dommeren- v * k*1”,
vik tatt seg av 
fordel brukt

4a > .
i

3
T

ra lridr«

Bet b,

"■‘S SS
e,t Ah? * ;

”,e Mte, ? «W

som «984 tQ1»''bkkenc ”^1
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ten I

Pors spilte bare en 
Hjemmelaget

|AU ODD blitt mester-favoritt i

NM i orientering:

Slagne Lystad mester

vanl 2-0 og Pors
0

T 4)
Heming 
--7-8,

^tanken på :
Cf An1 stemningen i
ar
en

han ikke greide å 
Ellers var Rolf ! 
som ville noe i en 
rekke.

Lisleby hadde 
hvor den

ag i Lisleby
I 2. omgang tok Lisleby mer 

og mer over av spill og bestem
te resten av kampen stort sett 
farten. Hjemmelagets mål nr- 
2 kom på straffespark. Scorer 
var igjen Morten Helgesen. Den
ne avgjørelsen ble inngående 
drøftet og det var bare en men
ing om at dommeraspiranten 
Lars Eriksen, FFK hadde 
tatt fullstendig feil, hvilket han 
senere delvis innrømmet.

Pors leverte en skuffende svak 
kamp. Enslig svale var Ame 
Sten kvist som leverte en god 
kamp på backplassen. Forøvrig 
var laget grått-i-grått, og frister 
ikke til nærmere kommentar.

Det er ikke mange å fram
heve på Pors-laget denne gang. 
Arne Halvorsen gjorde det jevnt 
bra i mål. Venstre back Arne)

Magne Lystad, Lunderseter 
ble Norgesmester i orientering i 
Ørje i går. Han ledet fra start 
til mål, og sikret seg klart sin 
femte NM-titel, Tiden var 1.45,01 
Nr. 2 ble Jørgen Løken, 1,08,57.

------ _ Juniormesterskapet som ble 
Dagfinn avviklet ved Fredrikstad ble vun- t

— —............ og net av Halvor - Gundersen, Nit-
dermed var den sjansen spolert. ‘ tedal med tiden 1,16,23.

Som ventet samlet Ullevåls-kampen rekordpublikum for 
vartfinalene. Hele 22,000 mennesker så to-timerskampen, mens 
let i Bergen og Sandefjord var omlag 15,000 tilskuere. At det ikke 
zar samlet mere enn ca. 8000 innenfor Stadion-portene i Skien 
/ar i underkant av hva arrangøren ventet. Det skal vel derfor 
holde hardt for Odd om laget får en ny hjemmekamp i semi- 
jlinalen — selv med «gunstig» trekning — dertil er ikke publi- 
himstilslutningen stor nok i Skien og i Grenland. I kveld trek
kes semifinalene og parres Odd sammen med Sandefjord f. eks. 

(spilles nok kampen i Larvik. Blir det Greåker er Lystlunden i 
jorten et velegnet sted, eller også Oslo. Og blir det Viking, ja 
\a er vi redde for at det kan bli langtur for Odd. I kveld vet vi 
t/Skjed.
T**-------------
/ C,UP til serie. Det ble Østfolds dag i landsdelsserien. Pors 
I fikk ikke «klaff» i Lisleby og tapte 2—0 og to verdifulle 
• poeng. Snøgg maktet (som ventet) ikke Sarspborg hjemme,

? m tukt.et overraskende Fram, og endelig i innbyrdes Øst- 
loid-oppgjør vant Selbak over Sparta. Tre lag fra denne 
?*ejsen topper, og Vestfolds Fram og vårt Pors er skjøvet 
“ i !g nedover På tabellen. Søndag får Pors Selbak på be- 
spk, Moss mot Sparta, Sarpsorg mot Lisleby og Snøgg mot

' 1 ‘

Lisleby—Pors 2-1 

Pors nede i 
, en bølgedal

I Fra vår spesielle medarbeider.
Det står ikke til å nekte: Pors- 

laget er utenfor for tiden. Siden 
j Viking-kampen har peppen og in- 
Ispi rasjon en vært borte, men for- 

! håpentlig ble bunnen nådd i går.
Kampen i Lisleby var avgjort la- 

llgets svakeste denne sesongen. — 
' Lisleby var avgjort best og sei

ren fortjent.i Kanskje kunne mye endret seg 
1 hvis Pors hadde fått inn sitt straf- 
fespai-k i 1. omgang kort etter at

I hjemmelaget hadde tatt ledelsen. 
I Dagfinn Jensen brente det imid
lertid i Jiggeren. I 2. omgang øket 
Lisleby til 2—0 på straffespark. 
Pors’ eneste positive periode i 
kampen var i de første 15—20 
minuttene. Da gled det ganske 
bra, men heller ikke da var det 

Inoen flukt over angrepene. Arne 
Halvorsen var meget god i mål 
med flere fremrakende redninger, 
men ellers er det bare Stenkvist 
som kan få godkjent attest.

Heller ikke Lisleby imponert^ 
og det kan vel være bare et tid» 
spørsmål når laget henter 
første nederlag,..,............. .  ,ul |

org. K. Ra-
- ’ 1.44.9.

, 1.42.4. 
Odds: 
4,05.

- 1.37.6. Th. 
Østby. 2) 
” Iprinsen

5) Jtlter j
1.39.6. 7)1
' 3,48,14,66. 1

nå hovedsaken, da.

.. i er i løpet av noen få uker blitt hele fotball- 
_ yndlingslag. På Ullevål i går regnet de fleste med at 

Levangerlaget hadde gitt det meste av «peppen» før kani
nen men den gang ei. Viking måtte finne seg i at Ncssegut- 
ten ledet 1—0 til kort før kampens slutt — da kom utlig- 
ningsmålet. Her kan alt hende i omkampen — kanskje i 
Trondheim i neste uke? Greåker sørget for odds-bombe ved 
å vinne klart over Brann i Bergen. Godt gjort av Østfolds 
eneste gjenværende representant. Mon ikke et lag som Fred
rikstad føler en smule misunnelse i disse dager?
I Sandefjord ble det ikke knallharde oppgjør som publikum 
(og spillere) hadde ventet. Dertil var hjemmelaget for over
legent før pause og spilte Larvik Turn fullstendig ut. Vi 
regnet med Sandefjord og resultatet var ikke på noen måte 
overraskende.

melagct, som framleis 
seiret i ;
å overbevise, 
fold-laget • 
et straffespark i 2. 
var den rene foræringen 
dommeren. En ball : ‘___
Stenkvist dempet regulært med 
brystet gikk utover dødlinjcn 
til corner. Også linjemannen 
var av den oppfatningen. — 
Imidlertid bestemte Lars Erik
sen, Fredrikstad at ballen skul
le legges på straffesparkmer- 
ket angivelig for hands. Lisle
by ledet på dette tidspunktet 
1-0. Dommerens merkelige av
gjørelse tok nok mye av humø
ret fra Pors-spillerne, som ri
melig kunne være. — En no
enlunde brukbar førsteomgang 
av Pors ga håp om poeng, 
men i kampens siste del var 
det så som så med innsatsen.

Detrdew nr. 217.

dødsfall
----- --------------  — - __ •

omg. i lisleby
«b rente» straffe 

vår utsendte medarbeider
Lisleby hadde fordel av sol og 

vind før pause. Allikevel var det 
Pors som kom best igang og 
Porserne hadde også de beste 
måltilbud, før hjemmelaget skaf
fet seg 1-0 ledelse etter corner 
i det 20. minutt. Det var indre 
høyre Finn Marthinsen som fikk 
ballen i nettet etter passivt spill 
av Pors-forsvaret. Porserne kjør
te hardt opp i slutten av om
gangen for å utligne og det så 
også nokså lyst ut da laget fikk 
straffespark etter at Rolf Nilsen 
ble huket i feltet da halvtimen 
var gått. Den ellers så sikre 
straffespark-eksekutør Dagfinn 
Jensen satte imidlertid ballen i 
tverrliggeren og dermed gikk 
omgangen ut med flatterende 
1-0 til hjemmelaget.

Var første omgang håpefull 
ble kampens siste periode en be- 
svikelse. Pors fikk aldri til spil- ~ 
let vi vet de kan og som vi også 
så glimt av før pause. Pasnin
gene ble så altfor upresise og 
løse, og måltilbudene ble inn
skrenket til et minimum. Lisleby 
var avgjort bedre, men laget 
spilte seg allikevel ikke til svært 
mange sjanser. Etter 30 minut
ter kom så det bedrøvelige straf
fesparket som indre venstre Mor
ten Helgesen ikke lot Arne Hal
vorsen få anledning til å få fing
rene borti,'og dermed var 2-0 
et faktum.

Pors-laget leverte vel en av 
sinc svakeste seriekamper for 
året i Lisleby igår der hjem- 
— ‘ j er ube-

scrien, vant 2-0 uten 
, Seieren til Øst- 

var fortjent, 
. omgang 

av 
som Arne

Stenkvist. var uten tvil forsva
rets og lagets bestemann. Arn
old Johannessen hadde til opp
gave å ligge framme — nesten 
som en indreving — en oppgave 

J overkomme. 
Gunnerød den 
tannløs løper-1 

et jevnt lag | 
unge halfen Jan Nil

sen viste at han ikke spiller på 
ungdomslandslaget for ingen 
ting. Angrepet hadde sine beste 
folk i centerløper Hans Ander
sen og Morten Helgesen.

Kretsdommeren Lars Eriksen 
fra Fredrikstad, klarte nok ikke 
prøven til forbundsgraden i gårs
dagens kamp. — Vel 1200 men
nesker så kampen.

Skuffende Pors=
r®nte straffespark og 

aPte etter svak innsats
" *ORS

returnere fra Lisleby med 0—-2 nederlag i koffor- 
__>guttene også to hakk ned på 

alfen Arnold Johannessen spilte nærmest 
-r*rKnii ' seg *kkc rette, hvilket også hadde 
imidlerr^ midtbanespillet. Lederlaget Lisleby 

Pors en korrckt seir sI,'k at det artet seg kam- 
/ var mer eller mindre utenfor.

Wver
7.18:: 186- Pl. 12

S^olt^Jørn B-

"W; 4°Åds:

I 1. omgang som gikk ut med 
1—0 var stort sett jevn, og det 

| hadde ikke vært noe å si på om 
1 Pors på sine sjanser hadde fått 
utligning. Nå ble det imidlertid 
Lisleby som fikk mål nr. 1 etter 
ca. 20 minutters spill. Det var 
Morten Helgesen som etter noe 
klabb og babb på en corner sat
te ballen i nettet.

Omtrent midt i omgangen 
hadde Pors sin store sjanse da 
laget ble tildelt straffespark. Til 
stor fortvilelse satte 
Jensen ballen i trevirket, ogl

I
I

I

bastant nok, men det klikket en smule

ærdeleshet Ove Ødegaard og Per Jacobsen kan.
- til å rette på den saken i seriekampen 

•k*tad' førstkommende søndag. Men det ble «gevinst» i går,

I LISLEBY 2
I -Pors måtte v - 
I ten< og dermed datt Vestsiden 

tabellen. Landslagshalfon 
indrewing, men fant 
sin store innvirkni 
hentet seg i 
Pen igjennom.

—

vik, Tjøm

0.

; Skien — og slctt ikkc uten grunn. Etter 
- Odd i 'gar, knepent, men høyst fortjent, 
selveste mestcrtitelen opp. Det hele min- 

] «gamle dager» da Skiensklubben ofte 
on1 slc>hinnt'iaga som spilte sluttkampene. I år er sjan- . flnne oiam b ig26 La oss minne om at (let er 22 
der sonj iltc sin siste cupfinale — og tapte for 7sJdcn Od.d p‘rserunn. Odd har 11 Norgesmesterskap fra 

Jj!»1131 in ei 65 åringen moden for dusinet fullt.

p ~~ -r , det to klubber som er klare for semifinalene, 
.rorute^0/;nrd o£ Greåker. Ragnar Larsen & Co. har tid- 
• Sandel<° ikke store vansker med noen av de laga. Heller 
p (i senen)• » Messegutten) virker avskrekkende, enda 
Viking (evLtte med cup. Og forresten burde kanskje Nes- 

. klar °ver. virke soin en bøtte kaldt vann nettopp i disse 
ttens innsals 
aktningene-

ikke det store spillet i gårsdagens kamp. For- Odd leVSflnf nok, men det klikket en smule i angrepet, 
■et varnb p ; korte perioder så vi noe av det «lekende spil
es vi’. ærdeleshet Ove Ødegaard og Per Jacobsen kan. Det 

som 1 $ rette på den saken i seriekampen motanledning - • • - - - - -
dri-
det var
Messegutten
Norges :

n
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to nye lag som kom på banen godt 
etter pause, i alle fall var for- 
andringen av oPrs-laget til & ta 
og føle på. Kjell Herman Halvor
sen var nå trukket ut på vin
gen, mens Rolf Nilsen fikk igjert 
sin vante plass i senter, og dette 
resulterte i farligere angreps
spill. Ved siden av dette ble tem
poet skrudd atskillig i væl-et, og 
innsatsen var også mye bedre. 
Virkelig godt spill blø en riktig
nok ikke vitne til så ofte, men 
det ble i ; '
Arnold Johannesen spilte

- ...

Porslagei uheldig 
på Vestsiden denne gang

PORS 0 — SELBAK 0.
Heller ikke i siste seriekampen lyktes det for Pors å sikre 

seg full poengutdeling, idet lagene spilte uavgjort 0—0. Selbak 
som besto av unge, gode spillere var avgjort det beste lag før 
pause og spilte til sine tider pen fotball, men bortsett fra 2 
knallharde skudd fra ytre høyre som ble utmerket reddet av 
Ame Halvorsen, greidde ikke laget å avslutte skikkelig.

ytre høyre ved siden av mål
mannen. Hos Pors var Ame

omgangen på Pors stadion
0—0 og poengdeling mot Selbak etter skrall, omg.

Heller ikke denne helga lyktes det Pors å sikre seg to poeng i landsdelsserien. 0—0 ble 
det mot Selbak på Vestsida, i en kamp som svinget fra det helt dårlige til temmelig fri
ske saker. Første omgang ble så dårlig som vel mulig, med uoppfinnsomt 
innsats, mens en etter pause opplevde cupstemning av beste merke. Pors spilte seg i den
ne perioden fram til mange farlige sjanser, og lå så mye over at det ikke hadde vært 
ufortjent med seier. Både Kjell Herman Halvorsen og Rolf Nilsen hadde såkalte opplagte 
scoringsmuligheter, men de fikk ikke den rette roen over seg i skuddøyeblikket og satte 

, ballen rett på keeper.
Temmelig tidlig i kampen mer-1 var riktignok hardt og kontant, I gå bort og tape. Det begynte 

| ke.\ en sc& at ^bak på ingen ] men Ikke så. godt at det var no- | vi imidlertid & bli redd for like-

var
aUe* fall spenning nok. • Lpausc,^

i angrep og forsvar, og på tri
bunene var det helt taust.

Løperne kom aldri på skikke
lig skuddhold i denne perioden. 
Angrepsspillet var liksom for en
kelt, det gikk for mye på tvers 
og førte aldri lenger fram enn 
til 16-meteren. I forsvaret var .gc]V han 
det også prekært mange ganger. 
Dagfinn Jensen var for lite be
sluttsom i midten, og Selbak- 
løperne kom stadig på skudd
hold. Skuddene var imidilertid 
for dårlig innstilt til at de ga l-.^ai 
tellende resultater.

En skulle nesten tro det var

' Pors hadde også et par store | var Selbaks sidehalfer og deres 
sjanser i • denne omgangen, 
men stort sett fikk laget lite til,
og plaseringen av Rolf Nilsen I Halvorsen sikker i mål og for- 
på ytre høyre med Kjell Her-'svaret forøvrig ryddet godt opp, 
man i center falt ikke heldig ut. I men avleveringene er uten

I 2. omgang byttet Nilsen og I adresse. Avleveringene var for- 
Kjell Herman plass, og sam-| øvrig svakheten for hele laget, 
tidig satte laget farten mange 
streker opp og Selbak ble dre
vet over på defensiven i lange 
peidoder. En utrolig heldig og 
god keeper sørget imidlertid 
for at Pors ikke fikk mål, til- 
tross for en rekke skudd fra

I kloss

man må ha lov til å si at laget 
var meget uheldig denne gang.______ ____

Banens dominerende spillere | merkelige avgjørelser.
| ~----- - * —

lu..wke fikk samlet seg 
de a vgjorende si lua- °Pp Jtl, ^suten vårtet Selbak 

\det indZ \°dt sikkert spill i 
keePeren °rsvaret- Best var

soni On Bjorge Abrehamsen.
£vte med stor sikkerhet 

j Ellera stak* hoyre half 
dxmnrn9en se& fram som en 

. arbeidssom og rask 
- ■' framheve noen p* 
denne gangen. Innsst’ 

kfod hos alle mann etter 
nien laget som helhet 
' svært mye rent spil*' 

■Zpfin. Dct blir ’ for
ensomhet, særlig iaV’ °£ kontakten mellom°* an^eP ” IielIcr ik 

I 8kaJ air
giorf-nt'V Johnsen. Fram, tidlig *^0 tabber som don" 
lkkn° pA Pors’ hc,n^ rinntr^'

og dette medfører at det ikke 
blir flyt over spillet. Løperne 
gikk dessuten altfor lenge med 
ballen.

Det var stor stemning på 
tribunene under kampen, sær
lig under det hektiske Pors- 

hold., 2. omgang burde press i 2. omgang. Dommeren, 
perioder., En utrolig heldig og Henry Johnsen fra Pram, måt

te også motta kraftige protester 
fra tribunen for sine tildels

var riktignok hardt og kontant, | gå bort og tape.

Spillet | en grunn for hjemmelaget til å | vel, for det haltet svssrt både 
i

Pors - -
(Forts, fra 9. 4).

opp j denne perioden 
før n» var nenillo noe 
ffodtPtn^e 7~ °s fikk etter ■ harr> + p& midtbanespillet Bak

ettet forsvaret seg, og lo- 
GjtV8r stadig frampå med fi- 
måltilbud. Når det ikke ble 

hf-', av skyldes nok det i 
■ rZ ste rekke faktum at
porsgvtta. ikke ‘

nok i r 
sjonene. z - det Zed g°dt °? >‘ - kon dre "'"'^nret. 

keeperen P^ypnererte 
1 feltet 
■Kjell p

PMseC 
spiller.D v> vil ikke 
i Fors 4 dpr 
i sen ■

&e« rrnan
«ForU. Mde 81i,
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Viki^c -fi a 1953 °£ Norgesseriemesteren fra 1958
kampen i Trondhe^m^TV1"p På Nesseeult-n 1 kvarlfinale-om- 
teller at LpvÅS,H Sar. Rapportene fra «domens stad» for- 
bm pn n.nn g i'?Uttrnc hadde s(ore vansker med den glatte 
at HaH? I?On lkk? bovedarsaken til det store nederlaget var 
tna n intn-?faLSen:> 1 kamPene mot Fredrikstad, Skeid og Viking 
(pa Ullevål) har vært en for stor påkjenning? Det er flere enn 
oss som har ventet pa at laget skulle «sprekke». Vikings 4—0 
Jyder jo ganske overbevisende og det betyr at klubben er favoritt 
i semifinalen mot Odd i «Bjelland-byen» søndag. Det står nå opp 
til Bang & Co. a finne det rette mottrekket mot Vikings an
grepsrekke.

Ingen av de øvrige tre semifinalistene hadde noen vellykket 
generalprøve i går. Odd tok riktignok det første poenget fra I 
avdelingslederen og «seriemaskinen» Fredrikstad, men klub
ben overbeviste ikke. Det spørs om taktikken var den rette. 
Fredrikstad er nå engang ikke i sin beste form i øyeblikket. 
Poenget Odd fikk var i ethvert fall kjærkommet. Odd er 
forøvrig ikke det første laget som har sine vansker med å 
kombinere serie og cup-innsatsen. Påkjenningen er stor for 
spillerne og ennå gjenstår det mange harde oppgaver før 
klubben kan gå i vinterhi. Bortsett fra Larviks-kampcn mot 
Turn har Viking heller ikke overbevist i serien i høst.
Vålerengen viser fortsatt friske takter i serien og i går ble 

det helt fortjent seir ovar semi finalisten Greåker på Moa-banen. | 
Heller ikke den fjerde semifinalisten Sandefjord fikk klaff i går, 
og det var intet å si på at Lillestrøm tok begge poenga i^ chval- 
fangerbyen». Nå saknet vertene sin sterke back Yngye Karlsen, 
og det var merkbart på forsvarsspillet, selv om Thorbjørn Svens- 
sen og halfen Thuve var i slag. Ser en.på serielisten ellers mer
ker en seg Skeids storseir over Raufoss, mens Rapid noe uventet 
tok et poeng fra Eik. Strømmen mistet også et poeng på hjemme
bane mot «nykomlingen» Brage. Larvik Turn vant over Stait i 
Kristiansand enda laget saknet Reidar Sundby.

Flandsdelsserien fikk nykomlingen Lisleby sitt tørste neder
lag og dermed måtte, laget gi fra seg lederstillingen til sei- 
erherren-Sarpsborg F.K. Pors fikk sin 4. uaygjorte kamp 1 
serien i høst, idet resultatet ble 0—0 mot Selbak i r°^s«5“""- 
Kommende søndag må det bli full pott i kampen mot S øgg 
på Vestsiden. Notodden-laget har hatt &/0^eI?^‘s,{1e,rlin,nG{If “ 
følge med i poengstriden og na er laget helt pa bånn etter 
tapet mot Fram 1 går. Snøgg åpnet friskt og avslutningen 
var heller ikke ueffen, men på den annen side var det ik
ke synderlig å sl på Frams seir. Sparta tok pany et uventet 
poeng på utebane. — I den andre avdelingen star tetstriden 
mellom Lyn, Oslo, og navnefellen fra Gjøvik. Disse to laga 

ites forøvrig i Oslo søndag. Kampen i Mjøsbyen tidlie’*'^
I o

■1 
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hsddc ikke hellet med 
po©Bi^di§long mot Selfesk steikt

Det ble en forholdsvis tam 
og beskjeden 2. divisjonskamp 
på Vestsiden i går mellom 
Pors og Selbak. Særlig var 
dette tilfelle før pausen. Pors, 
erne kjørte hardere på den 
første halvtiden av 2. omgang 
og da var det nær blitt sco
ring, men gjestenes forsvar 
med den gode og heldige bur- j 
vokter Bjørge Abrahamsen i i 
spissen klarte å holde stillin
gen. Ved 3—4 høve hadde Pors 
særs gode scoringsmuligheter, 
men intet ville lykkes. Resul
tatet ble 0—0 og poengdeling. 
Gjestene hadde vinden i ryg

gen før pausen, men det hjalp 
ikke. De gjorde riktignok noen 
spredte forsøk, men dermed ble 
det også. Heller ikke Pors hadde 
noe fres i angrepsspillet.

Etter pausen var det tydelig 
at Pors-lederne hadde gitt in
struksjoner om at guttene måtte 
kjøre hardere på. Det ble også 
gjort og det var nær sagt utro
lig at ballen ikke havnet i Sel- 
bak-nettet. Gjestene hadde 
fremdeles bare noen få beskjed
ne forsøk.

Det er tydelig at Pors ikke er 
riktig i slag i øyeblikket. Ikke 
minst svikter det iangrepsrekken. 
De fleste av løperne var altfor 
passive og de fulgte heller ikke 
godt nok med når muligheten 
for scoring var til stede. Sam
spillet er heller ikke bra. Vi 
finner ingen grunn til å trekke 
fram noen enkelt av løperne. 
Lagets bestemann var halfen 
Arnold Johannessen, og han slet 
som en helt. Senterbacken Dag
finn Jensen var en bra stopper. 
Vingbackene kjempet også trutt. 
Arne Halvorsen i buret tok det 
som kom, men han lot til å 
re svært nervøs i går.

Hos gjestene var målmannen 
best, men også brødrene Kjell og 
Odd Jensen (høyre half og sen- 
terback) var friske karer. De 
bang som igler og ga seg ikke. 
Venstrebacken var god før pau- 
sen, og stoppet alle angrep på 
sin side. Løperne var i likhet 
nied vertene alt for tamme og li
te besluttsomme.

Henry Johnsen, Fram, virket 
ikke helt sikker i siste omgang, 

1 da lagene kjempet som hardest 
for seiren.
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og flott sesongavslutning av Pors 

Rolf Nilsen i praktslag — 
scoret 5 ganger mot Snøgg 

Notodden-laget maktet ikke tempoet

Åtte mål

sen, som nå spilte langt mer ef
fektivt enn i første omgang. Tre 
fine mål satte han inn i løpet 
av det første kvarteret, og der
med begynte en å studere på 
om seieren skulle bli to-sifret.

Snøgg ga imidlertid ikke opp, 
sjøl om de enkelte ganger ble 
totalt utspilt, og ved et par hø
ve var en også oppe og prøvde 
seg hos Arne Halvorsen, uten at 
det ga tellende resultater.

Det 6. målet sørget «Stubben» 
for etter 18 minutter, nr. 7 rullet 
Rolf Nilsen inn, mens Kjell Her
man Halvorsen satte punktum 
med et godt skudd.

Kondisjonssvikt
hos Snøgg

Det lot til at tempoet ble for 
stort for Snøgg, i alle fall svik- 
tet det svært på kondisjonen et
ter pause. Selv indreforsvaret, 
som i første omgang arbeidet 
ganske godt, var temmelig uta
for enkelte ganger, og sidehal- 
fene deltok altfor lite i det de
fensive spillet. Keeper Rønnin- 
gen ble svært sletthendt etter

Det har vært atskillig å utsette på Pors-spillet i sesongens løp, men avslutningskam- 
pen mot Snøgg i Porsgrunn i går er det ingen grunn til å klage over. Hele 8 mål ble det 
før dommeren blåste for full tid, og Notodden-laget klarte ikke å kvittere for et eneste 
ett av disse. Nå skal en naturligvis ta med i betraktningen at Snøgg spilte temmelig 
svakt denne kampen, og på ingen måte må reknes som noen sterk landsdelsseriemotstan- 
der, — men en skal nå likevel spille ganske godt for å score 8 ganger på et såpass 
sterkt indreforsvar som laget tross alt har. Pors stilte med Rolf Nilsen og Kjell Her
man Halvorsen som framskutte indreløpere, mens Rolf Gunnerød var tilbaketrukket sen- 
terforward, og dette viste seg å være en meget vellykket taktikk. Av stor betydning var 
det naturligvis at Rolf Nilsen var i ekstra godt spillehumør. 5 mål noterte han seg for 
denne gangen, og han scoret 4 på rad!

Temmelig tidlig i kampen mer
ket en at Pors lå over, og over
taket ble større etter hvert. En 
manglet imidlertid en del flaks 
før pause, og det ble ikke mer 

, enn 2—0-ledelse, etter scoringer 
av Åge Lund og Rolf Nilsen. 
Løperrekken kom ikke riktig så 
godt til i denne omgangen som 

i seinere, og en del betydde det 
1 nok at Rolf Nilsen og Rolf Gun- 
' nerød hadde en tendens til å hol- 
I de for lenge på ballen. Høyre
sida med Kjell Herman Halvor
sen og Rolf Reiersen var svært 
aktiv i denne perioden, mens Åge 
Lund hadde vansker med Odd 
Ystgård. I tillegg til dette fikk 
han svært vanskelige baller å 
arbeide med.

Tre «Otten»-mål 
på et kvarter

I 2. omgang snudde bildet seg 
noe, idet spillet da faktisk gikk 
best på venstresida. Ystgård ble 
sliten etter hvert, og Åge Lund 
trakk opp det ene gode angrepet 
etter det andre. Og fremme i 

, straffefeltet opererte Rolf Nil-

hvert, og må ta et par av må
lene på sin kappe. I løperrekka 
var det høyresida Trondsen— 
Thunberg som gjorde mest av 
seg.

Indreforsvaret til Pors ble al
dri satt på noen virkelig hard 
prøve, men opptrådte noe nølen
de enkelte ganger. Dagfinn Jen
sen hadde som vanlig stor rekke
vidde, og nøytraliserte Per Røt- 
vold fullstendig. Av sidehalfene 
var Arnold Johannessen klart 
best, men også han har' vi sett 
atskillig bedre. I enkelte av sam
menstøtene virket han svært lett. 
Av løperne er Rolf Nilsen nevnt. 
Han var aggressiv og farlig, og 
da han etter pause sluttet med 
dribleseriene sine, spilte han seg 
straks ut som banens beste spil
ler. Rolf Gunnerød arbeidet godt, 
men holder for lenge på ballen 
og hemmer derved framdrifta.

Einar Røed fra Tønsberg døm
te, og kom ganske godt fra 
oppgaven.°^v‘ _
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ballen i mål etter at keeper | av„sene£e j ,kai?P,er? °gså. 
hadde halvklart et godt skudd 
fra Gunnerød.

I det 36. min. ble et fint an-

BRAKSEIR for Pors, 8-0 
Snøgg på Vestsiden

Hal. I

elter pause ble det stadig helt 
utspilt. Ragnar og John Tvei- 
ten var de beste. Løperne fikk 
ikke noe til. Det må nok ad
skillig bedre saker til om Snøgg 
skal ha noen sjanser til å sam
le poeng i vårsesongen neste år.

Det var glissent på tribunene 
til å være på Pors.

Røed fra Tønsberg 
men publikum var ikke alltid 
helt fornøyd.

Kjapp og Helgen skulle ha
Hans Hanssen, Åge | Telemark i helgen, men kam- 

Bjørn Thomassen, pen ble utsatt.

ettertrykkelig | grep avsluttet med en pen for- 
som overra

skende skjøt i mål fra «umulig» 
vinkel.

Annen omgang ble fullstendig 
dominert av Pors, og etterhvert 
som Snøggforsvaret ble mer og 
mer slitne, fikk Pors en hel 
rekke sjanser. Allerede i 3. min. 
forsøkte Arnold et langskudd, 
og Otten ekspederte returen i 
maskene. Etter at Gunnerød 
hadde brent et straffe, økte 
Otten til 4 i det 12. min. etter 
en. fiks manøver, og 'noe senere 
la han like godt på tii 5.

___ ______ Så var det Stubbens tur etter 
mye dribling, og Snøggforsvaret noe frem og tilbakespill foran

Pors satte et ■ _ _
punktum for seriesesongen i | sering av Otten 
går ved å sikre seg 2 poeng og 
en kraftig forsterkning i mål- 
averasjen, idet laget lett vant 

ihele 8—0 over Snøgg.
Begge klubber stilte sine ster

keste lag og det var tydelig at 
poengene var viktige, idet farten 
ble satt opp allerede fra av- 

i spark. Imidlertid ble det klart 
bare etter få minutter at Pors 

l hadde taket på det hele, og spil
lerne virket opplagte og viste 
viljen til å gjøre det riktige. 
Ballen ble i periodevis slått 
presist til medspillerne uten for 
fikk meget'å ståT Det greidde I mål i det 19. min. Mål nr. 7 var 
å demme opp en stund tiltross også Otten mann for, og Kjell 
for flere åpne sjanser, men i Herman avsluttet med nr. 8 i 
det 18. min. fikk Åge Lund satt det 37. min. Sjanser var det nok 

at keeper | av senere i kampen også.
Pors hadde fullstendig taket 

på kampen, og spillet gikk i 
lange perioder lett og pent. 
Samtlige laget en god innsats, 
og hvis en skal fremheve noen, 
må det være Arnold Johanne
sen som dominerte på midtba- 
nen. Ame Halvorsen hadde ik
ke ett eneste skudd, og forsvar 
ret hadde det forholdsvis lett. 
Rolf Nilsen er farlig foran mål, 
rask og fiks med gode skudd, 

i og Kjell Hermann hadde en 
serie pene fremspill. Han var 
dog uoppmerksom ved offside, 

og | og han ble blåst av en rekke 
ganger. ’

Snøgglaget virket utenfor. 
Forsvaret begynte godt, men

Første-laget utklasset 
annet laget på Gimsøy 
Ny juniorfinale mellom Odd og Pors

Herkules erobret kretsmesterskapet i smågutteklassen, < 
stort’ annerledes kunne det vel ikke gå. Gimsoyklubbens lor- 
stelag beseiret annet-laget hele..7—0 i KM-finaler på Gimsøy. 
I juniorfinalen spilte Odd og Pors uavgjort 1—1, og her må det 
altså spilles ny finale.
Førsteguttene i Herku-1 Egil Gunleiksen 

les var sine klubbkamerater Riis. 
overlegne i smågutt-finålen, og " 
scoret hele 7 mål — ved Egil og Pors må altså spille om igjen 
Gunleiksen (4), Åge Brækken, etter uavgjort 1—1 i går. Fot- 
Eivind Riis og Bjørn Thomas- ballkretsen melder at ny finale 
se2* , , er berammet til søndag på

Og her er årets kretsmestre: Urædds Stadion 
Svein Amundsen, Vidar Solli, __________
Th. Gunleikskås, Andreas Gun- Kjapp og Helgen skulle ha 
IsaksenKJ®lds_?n’ Teorie | spilt seriekamp i 4. divisjon, 0. 
Brækken,

I

Å



•7

>'

♦z

>

...

%

*< ••:•

&

■

Frisk derby-oppskrift:
o oPors Ida ©r»

Urædds o
o

Men 2 straffespark og 1 selvmål måtte til!
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Kampen var ganske kvikk og 
underholdende, men kvaliteten av 
spillet noe ujevnt på begge sider. 
Urædd lyktes bra med sin 1. om
gang — da vi satt med et visst 
inntrykk av at mange av por- 
serne tok det for nonchalant — 
og det var da periodevis mye godt
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en annulert 
, men 

angrep 
den siste

| i? i

Nilsen sparker, 
syntes korrekt.
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seg 
slett ikke lettdømt i

. ganske

II

lyktes. Men også innhentingen vil vi nok si var temmelig 
fespark med kort mellomrom — begge perfekt innsatt av 
ste tilfelle var av noe tvilsom art. Utligningen 5 min. for slutt 
Urædd-forsvarer. Slik kampen artet seg var vel «poengdelingen » 
selv om det ikke kan benektes at det var Urædd som dennegang

A':

©IS
..

©

$8

pene angrep i vekslende forma
sjoner. Etterhvert kjørte dog por- 
seme hvasst på; og særlig- i 2.- 
omgang var det tydelig at mange 
uræddere fikk tempo-svikt. Pors’ 
nye taktiske «giv» ble ikke helt 
gjennomført som den skal og bor. 
Den innskrenket seg som regel til 
at Gunnerud lå som tilbaketruk-,, 
ket angriper, mens de øvrige fak-| 
tisk spilte som vanlig. Skal dette- 
opplegget falle heldig ut er deiij 

.avhengig av at wingene opererer! 
ikke bare tilbake, men også mer 
inne på banen for 
motpartens winghalfer 
Pors-winghalfene må i sterkere 
grad enn ellers ligge klistret på 
innerwingene. I går fant heller 
ikke Rolf Nilsen og Kjell Her
mann sin riktige plasering som 
spisser. Hovedhensikten er jo at 

| de oftest mulig skal avansere 
I framover i fellesskap, slik at cen- 
terbacken blir i villrede om hvem

I han skal ta. I går var Skilbred 
sjelden i tvil.

Pors manglet Arnold Johanne
sen, og det gjorde nok s^tt, selv 
om Svein Barth klarte seg pent 
som erstatter. For Urædd bør 
kampen i går være en pen opp
muntring etter en noe skuffende 
høstsesong. Laget har utvilsomt 
stoff i seg til noe langt bedre 

Lenn det har vist de siste par må
nedene. X

Dommer Skjærum klarte 
pent i en ; ' 
kamp som etterhvert ble

| hektisk. WESSEL

®©7• i v * a*.* ‘
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w®»«os
hadde også 

scoring på Vestsiden i går, 
Rolf Nilsen ble avblåst for 
på Jarandsen. Her har r _____
grep på ballen umiddelbart * før 

, så annuleringen

4
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Da det var gått 2 minutter av 2. omgang i privatkampen på Vestsiden i går var stillingen 
hele 3—0 i Urædds favør. Selv om en så vidt stor ledelse nok var i heldigste laget, så var den 
likevel ikke helt ufortjent — og neppe mange trodde at porserne ville makte å innhente den. Det 

heldig: Først 1—3 og 2—3 på 2 straf- 
Gunn erud — men avgjørelsen i det for

var nærmest selvmål av en 
en nokså rettferdig utgang, 
var nærmest seiren.
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kontant ,og det ble bygd opp

Urædds scoringer kom slik: 15 
min., Legernes dundret inn et yp
perlig frispark fra drøye 25 me
ter, et kvarter senere gikk Arne 
Zimmermann igjennom etter en 
miss av Dagfinn Jensen (og sik
ringen bak manglet’.), mens en

\ besluttsom Haug satte inn nr. 3 
mot svært famlende forsvarere 2 | i laget. Forsvaret arbeidet meget 
min. inn i 2. omgang.
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Kamp nr. 3 lagt til Gjerpen-banen lørdag
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Det må minst en tredje finale
kamp til for å få kåret junior- 
kretsmesteren i Grenland. På 
Urædd Stadion i går spilte nem
lig Pors og Odd påny uavgjort 
1—1, og også denne gang var 
oppgjøret temmelig jevnt. Natur
ligvis var det spennende også, 
og lagene vekslet om å lia over
taket. Begge målene ble scoret 
i 2. omgang. Odd tok først ledel
sen ved Ole Erik Hansen under 
en god periode, mens Pors svar
te med en sterk forsering og ut
liknet ved Roy Elseth.

Individuelt var det mange fik
se og lovende ting å se, men 
planmcssigheten og sikkerheten 
i pasningene skortet det endel 
på. Begge lag er forøvrig noe 
ujevnt besatt, og styrken ligger 
nok vesentlig i forsvarene.

Omkampen er berammet til 
Gjerpen Stadion kommende lør
dag.
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Situasjon fra et av Pors-an 
grepene i juniorfinalen.
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Det er ingen lett oppgave å spille vinghalf på landslaget mot Sverige på borte
bane, og det bør være to karer i toppform. I Wien spilte Arne Natland meget godt, 
mens makker Arnold Johan nesens suksess var mer betinget. En av Arnolds svakhe
ter er at han har lett for å spille for offensivt, og det går ikke mot Sverige.

Når det gjelder Kåre Bjornseu så har rapportene 
vært helt samstemmige. Han har spilt ypperlig flere 
ganger nå, og kanskje det endelig skuUe være klart' 
for debut for den elegant v«rfrig-gutten. Han har i 
flere år banket på doren til A-landslaget, men det 
har blitt med B- og ungdomslag.

Vi vet at Bjprnsen kan fylle en defensiv oppgave 
om det skulle bli pålagt ham. Kåre har vært brukt 
som back på ungdoms-landslag — en oppgave som 
han fylte til aDes tilfredshet. Det tyder på at han 
er sterk i taklingene — noe som kommer til nytte på 
Nya Ullevi.

Pors-gutten er lovende — ingen tvil om det — men 
det ville vel ikke være noen skade om han fikk sta 
over denne gangen.

Det er konkurranse pa half-plassen om dagen, og 
karer som Natland, Kåre Bjprnsen og Arne Leger- 
nes har alle sammen spilt fine kamper i det siste. Al 
Natland far beholde sin plass er hevet over tvil, og 
sd blir det da et kapplop om den andre plassen.

En Arne Legernes i fonn er en stor styrke for et 
norsk landslag, men selv om han har spilt gode 
klubbkamper for Turn I det siste, så er han kanskje 
ikke helt hva han var.
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Arne Natland (i aksjon helt til venstre) er sikker på hoyrehalf-plass mens de tre karene 
Johanessen, Kåre Bjornsen og Arne Legernes kjemper om venstrehalf-plassen.
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_____ ____________________________________________________

Einar Munthe-IG

VELGE MELLOM
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Arnold Johannessen 
en omgang som half 

på „Presse-laget" 
Oslo, 10/5 (NTB): «Pressens 

U.K.» har tatt ut følgende lag 
som skal møte landslaget i fot
ballkampen på Bislet førstkom
mende onsdag:

Roar Marthinsen, Asker, Arne 
Natland, Eik, Jak Kramer, Vå- 

§ lerengen, Roar Johansen, Fred- 
rikstad, Arnold J o h a n n-
sen, Pors (hver sin omgang), 
Hans Jacob Mathisen, Fredrik
stad, Ragnar Larsen, Sandaker, 
Steinar Johannesen, Frigg, 
Magne Fylling, Langevåg, Erik 
Langedal, Raufoss, Tor Kleve- 
land, Brage, Rolf Birger Peder- 1 
sen, Brann. Reserve, Frank Ner- 
vik, Brage.
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Men forsvaret trenger til radikale endringer
Fra vår utsendte medarbeider. Rolf Bjørn Backe

V-rekorder
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tet betenkelig. Hverken Mugge- 
rud eller Arnold Johannessen 
kom til sin rett i dag.
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MOSKVA 13. september. (NTB- 
Reuter). — Marie Itkina, Sovjet, 
satte ny verdensrekord i 400 me
ter og 440 yards løp for kvinner 
lørdag. Hun løp 400 meter på 
53.4, 2/10 bedre enn hennes egen 
verdensrekord og 440 yards på 
53.7 hvilket er 6/10 bedre enn den 
ennå ikke godkjente rekorden til 
Betty Cuthberts, Australia.

Under samme stevne satte Gri- 
gori Panichkin ny verdensrekord 
i 10 lun kappgang med 41.35.

I:

Blomster til Ødegård 
fra,Jeisen' og Borgen

v i;n • - /•! ;//. Az j • .v
• •

I

*

B

i id ror bauen

Treneren Brede Borgen:
•

— Vi burde ha vunnet etter overtaket i annen omgang. ; 
Det er lenge siden jeg har sett et B-landslag spille så godt 
sonP i denne perioden. Det var fint forsvarsarbeide og 1 løper- 
rekken var Ove Ødegård den beste av et ellers jamt godt 
mannskap. Riktig en oppmuntring for vårt nederlagsdømte B- 
lag synes jeg. |

• I

— Vi skulle ha vunnet med 3—1. Det var en fin kamp av 
våre spillere. Jeg er ikke overrasket, men meget godt for
nøyd, sa UK-medlem Einar «Jeisen» Gundersen i garderoben 
etter kampen.

— Ble du skuffet over danskene?
— Nei, egentlig ikke. De spilte da godt for pause, men vi 

var ikke ufarlige vi heller. I annen omgang ble danskene ut- ; 
spilt. Det norske forsvaret var meget godt. Hans Saksvik j 
kanskje den beste og i løperreken gir jeg prisen til Ove Øde
gård. Han leverte en flott kamp.

F 
A

Gode tilløp av enkelte av våre 
løpere, samt det faktum at 
nordnienne to ganger greidde å 
ta igjen dansk ledelse gjorde en 
ellers ordinær landskamp rela- 
timt underholdende og spennen
de. Rolf Bjørn Backe innfridde 
mange av forventningene fra 
sin debutkamp og viste teft og 
hurtighet, særlig da han gikk ut 
som høyre ving etter at Bjørn 
Borgen var blitt skadet og er
stattet av Kjell Kristiansen.

At også Asbjørn Hansen gilde 
ut ved pause svekket nok laget 
noe, for det er et faktum at det 
var forsvarsspillet det sviktet 
på denne gangen. Ingen av for
svarsspillerne kom opp mot sitt

f

ro i II

Ødegård skade!
15 minutter for slutt i B-lands- 

fca-mpen i Ålborg ble Ove Ødegård 
Skadet og erstattet med Gunnar 
Arnesen fra Lillestrøm. Etter hva 
Vi har kunne bringe på det renje 
Var Ødegårds skade ikke alvorlig, 
men man fant ingen grunn til at 
han skulle spille og muligens for
verre skaden nå en uke for kvart- 
finalekampen mot Frigg.

■

: lansdelsserien
OSLO 13. september. (NTB). 

•— Søndag ble det spilt følgende 
fotballkamper i Landsdelsserien: 
Bryne—Haugar 0—2, Kopervik— 
Vidar 2—1, Stavanger 1F—Djerv beste, særlig venstresiden svik- 
1919 1—0, Vard—Egersund 2—0, 
Var egg—Nordnes 2—0, Ars tad— 
Fana 2—1, Hodd—Kristiansund 
1—3, Rosenborg—Sverre 1—2.

’•• • • • v. v.v*\\

w-

tat. Likevel ble det danskene som 
på ny tok ledelsen ti minutter se
nere, og da syntes det som kam
pen var avgjort. Det var den ras
ke og sjanseskapene ytre høyre 
Poul Petersen som skjøt i mål fra 
kloss hold etter diverse klabb og 
babb inne i feltet. Indre venstre 
Henning Enoksen trygget seiren 
ett minutt for slutt på en prakt- 
scoring. Dermed ble sifrene så 
klare som 4—2.

Det var ventet at Norge skulle 
tape denne kampen, men skuffel
sen over det norske forsvarsspil
let er likevel stor. Det er slutt på 
de dager at det norske forsvaret 
er patent. Asbjørn Hansen var 
sikker så lenge han var med, 
Thorbjørn Svendsen jevnt bra og 
sikker på labben. De øvrige spilte 
svakere enn vi setter pris på.

.   —— n- .

?S

Stillingen ved pause var 1—1, 
etter scoringer av den danske 
senterforwarddebuttant, 17-årin- 
gen Harald Nielsen og Åge Søren
sen. Det norske målet kom etter 
monsergyldig lukespill av Hen- 
num og Backe. Danskene tok le
delsen 2—1 etter 8 minutters spill 
i annen omgang, men Norge ut
liknet tre minutter senere — noe 
som ga signalet til godt norsk 
spill uten at det ga tellende resub

11IÉI8ii
og Harald 

Hennum gikk godt sammen store 
deler av kampen. Særlig var det 
morsomt å se de utsøkte lukebal- 
lene Hennum serverte Gjøvikgut- 
ten i første omgang. Og hvilke . 
pasninger denne ga fra seg i sam- 
me periode. . |

Danskene hadde et jevnt lands- - 
lag og sviktet ikke avgjørende på 
noen punkter. Vinghalfene hadde 
godt tak på midtbanespillet og 
det indre forsvar var patent.

Poul Petersen var den mest ef
fektive av løperne og Muggerud : 
fikk aldri tak på ham. Harald ■■ 
Nielsen i senter greidde seg bra - 
de gangene han trakk unna i 
Thorbjørn Svendsen. g

30 000 tilskuere hadde valgt å : 
legge veien om Ullevål i det strål
ende Været. u-;u;;H,-ui3sim»usufana3amBSBmai&n!>?Rc:iaaBuan!SBaBHDK; ? .y.t;---
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fornærmelsen
Mot de to gamle 
brødrene i Holt
I forbindelse med drapssaken l 

Holt ble de to brødre som var den 
dreptes nænneste naboer, sterkt 
mistenkeliggjort i enkelte aviser, 
ikke minst i Aftenposten. I dag 
beklager Aftenposten affæren på 
lederplass og opplyser at avisa 
har gitt de to brødre oppreisning 
i form av et kontant beløp.
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Arnold Johannesen er ikke det spor nervøs — 
har spilt sammen med Åge Sørensen tidligere
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noen av de uttatte før?
— Ja, Age Sørensen, som spil

ler indreløper foran meg. Vi spil
te sammen på juniorlandslaget 
en gang, og kom godt ut av det 
med hverandre.

— Det går rykter om at du eP 
vegetarianer ?

— De ryktene kan nok av- 
sannes, for det er ikke noe sær
skilt med meg i matvegen. Men 
dersom noen sier at jeg er glad 
i grønnsaker, så stemmer det. 
Jeg liker sunn kost!

Og dermed ønsker vi bare den 
treningsglade Pors’eren lykke 
til.
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— Det er ikke så farlig, når 
en bare slipper å debutere alene, 
sier 21-åringen Arnold Johan
nesen fra Pors, som er tatt ut 
som winghalf på landslaget mot 
Island fredag kveld. Jeg er 
faktisk ikke det minste nervøs, 
nettopp fordi det er så mange av 
oss som skal ha ilddåpen samti
dig. Noe beroligende er det na
turligvis at motstanderen heter 
Island også. Sjøl om de slo Nor
ge tidligere i sommer, kan en vel 
ikke si at laget er av de vanske
ligste å debutere mot.

— Hvordan er formen?
— Jeg håper den er god.
— Du er kjent for å trene 

hardt ?
— I fjor trena jeg gjeme to 

ganger for meg sjøl hver uke, 
utenom den vanlige treninga 
med Pors, men i år hai’ jeg gått 
ned til å trene en gang for meg 
sjøl. Reint kondisjonsmessig tror 
jeg nok jeg skal holde, det spørs 
bare hvordan tempoet blir.

— Har du spilt på Ullevål 
før?

— Nei, bare på Bislet, så det 
blir nok litt forandring. Men 
Ullevål er sikkert bedre å spille 
på. Dekket der er jo veldig fint, 
og banen svært romslig.

— Hva med å spille for så 
mange tilskuere?

— Det merker en sikkert ik
ke noe til når en bare kommer i 
gang.

— Har du spilt sammen med
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„Fint at det er flere enn 
meg som debuterer"
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Porser ne

*

• kampen mot det tamme Storm- 
laget på Vestsiden lørdag. Gjes
tene saknet ende! av fjorårets 
spillere. Stedfortrederne vai yng
re folk. Målmannen J. Arnesen 
var ytreløper mens H. Elseth 
voktet buret.

Kleiv-guttene klarte seg for- i 
holdsvis bra før pausen da stil
lingen var 2-0, men seinere kom 
det seks nye baklengsmål. Det | 
skyldes ikke minst at kondisjo- | j 
nen sviktet hos flere av spil-1 I 
lerne, og at Porserne økte tem
poet atskillig. Vertene bestrepte 
seg også på å holde ballen langs 
bakken og spille i lukene og det 
lyktes fint. Flere av målene kom 
etter gode kombinasjoner .

Det er ingen grunn til å gå 
i detaljer om kampen, dertil var 
motstanden for svak. Det var 
Roald Reiersen (2), Svein Barth 
(2), Kjell Herman Halvorsen (2), 
Karl Skifjeld og Aage Lund som 
scoret Pors-målcne. Særlig var 
Skifjelds scoring elegant. Han 
dempet et høyt innlegg og eks
pederte ballen momentant i net
tet. Ellers hadde Porserne to bal
ler i overliggeren.

40-åringen Karl Skifjeld viste
■ og han blir 

regne med for alvor i år.
Birger Jansen, Toll nes, dømte, i

Corner. I

De 2—300 tilskuerne som 
overvar fotballpremiercn i 
Porsgrunn i går fikk se hele 
7 scoringer, hvorav de fleste 
riktignok var nokså lettkjøpte. 
Pors vant 4—3 over Skiens- 
Grane etter at stillingen had 
de vært 1—1 ved pausen.

Kampen gikk over 2 om
ganger a 35 minutter. 
Skoleidrettsplassen var 

og dau å spille på og dertil er 
den bare 56 meter bred. Av den 
grunn er det vanskelig å få til 
synderlig vingspill, da guttene 
får for lite albuerom. Det varte 
en tid før Pors kom i gang, og 
det lot til at gjestene var fris
kere når det gjelder angreps
spillet. Porserne sikret seg l—0- 
ledelse ved Kjell Herman Hal
vorsen etter en kraftig bom 
i Grane-forsvaret. Noe seinere 
brakte Per Andersen balanse i 
regnskapet ved en scoring fra] sen 
kort hold.

■7 scoringer i fotbaii- Store Pors-seire 
[Premieren i Porsgrunn 
Pors slo Skiens/Grane 4-3 i treningskamp

8—0 over Storm og 6—2 
hadde lett spill i |

Pors (mixed)—Langesund 6-2.
I den andre kampen på skole

idrettsplassen på Vestsiden lør- 
f 

dag vant det miksede Pors-laget 
6-2 over Langesund.

Gjestene, som ikke hadde hatt 
Inoen balltrening hittil i år, åp
net friskt og bød god motstand 
det meste av kampen.

Porserne vant 6-2 etter sco
ringer av Herman Holtan (4), 
Gunnar Hansen og Arild Johan
nessen. Kai Braathen scoret år- 
^ts første LIF-mål.

På Pors-laget var senterbacken 
John Nielsen meget god. Rolf 
(Stubben) Gunnerød var rekke- 

, ut til militæravdelingen so,n }fder Og Var .indirekte alsak i ; 
[skal dra til Gaza i slutten av llerc avjconngene. Kampen 
| måneden vlslG at Pors foftsatt har et stort
| Forbunds-dommer-aspiranten tpUlTul.y’g °g at kondisi°nen I 
■ Arild Hefte, Urædd, tok seg av 
| eblåsingen».

over Langesund

v..
-

O

ke. Eiter en kraftig 
else i Pors-forsvaret satte 
av dem ballen i eget nett, 
åringen Karl Skifjeld sørget for 
at Pors kom foran ved 2. 
ringer med kort mellomrom. 
Den første av disse var særs 
fiks. Han løp i posisjon og fikk 
et framlegg fra Arnold Johan
nessen og fintet elegant vekk 
Granes Målmann og satte ballen 
i det tomme buret. Hans annen 
scoring burde John Johnsen i 
Granc-buret ha avverget. Ar
nold Johannessen laget Pors’ 4. 
mål. Like før slutt fikk Grane 
en ny lettkjøpt, scoring. Pors’ 
burvokter bokset ut et høyre 
innlegg, men han var uplasert 
på réturballen fra midtløperen.

Pors’ målmann Arne Halvor- 
var forhindret fra å stille

I opp på grunn av en armskade. 
^7-= I Reserven Asbjørn Vennerød

.1 rykket inn i stedet.
J Arne Skjærum var ikke med 

på Grane-laget. John Johnsen 
! overtok den ledige backplassen, 
i mens den tidligere Skotfoss- 
■ målmann Nils Olav Pedersen 
i voktet buret.
I Etter pausen endret Grane 
l noe på oppstillingen og satte inn 
• et par nye mann.

Kvalitetene i lagsspiltet var 
det så som så med, men god tre
ning ble det i ethvert fall for 
aktørene. Grane ligger fint an 
i serien og alt tyder på at Bak- 
ken-laget blir Grenlands repre- 

‘ sentant i kvalifiseringskampene 
^med mestrene i Vestfold (Ørn?) 
og Øvre Telemark.

Kritikken av de enkelte spil- 
! lerne venter vi med til et an- 
Inet høve.
| Rolf Nilsen var sterk i Pors’ 
iløperrekke i går. Det ser dess- 

w ■ J "• • • • • • «b » •

I annen omgang var det Pors 
som var sterkest og da ble 
Grane-angrepene mere sporadis- 

m is fors tå
en 

40-
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En situasjon foran Storm-buret:
er på vakt for Kjell Halvorsens skudd. Storm-halfen R. Semb

i hvit bluse

hos de fleste var meget god.
LIF ser lyst på framtiden og 

venter på ny framgang i vå
rens- serie- og rundekamper.

Arne Bakke, Skiens-Grane, 
dømte.

Reservemålmanncn H, Elseth
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Kjell Herman Halvorsen

ti

z'<

.... > z

•' '■■ *7*7,

<•
; ■ '-

• •• •

.

Første 
teresseløs.

elet andre, men 
Storm-forsvaret 
unna i en halv

Ensidig på Vestsiden der Pors 
utspilte. ..Stam totalt: 8—0
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viste i armen omgang,, at , han 
kan gli lint inn i Porsrekken, 
og Svein Barth pa hoyrewingén 
er bade hurtig og skuddfarlig og 
bor- fylle den plassen. . ■

Storm-laget var en usamnieh-: 
hengende mix av gammel rutine 
og ungt, uferdig mannskap. Det 
var tydelig at laget ikke hadde 
det. treningsgrunnlaget som Pors 
flot pa og matte bare spille sta- 
tistrolle denne gang. Men • de 
kommer forhåpentlig sterkere 
igjen når det begynner for alvor. 
Stillingen på serietabellen inn
byr jo ikke til noen spasertur 
gjennom vårsesongen; ■

Birger Jansen viste pålitelig, 
vårfonn med floyta.
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omgang ble. heller in-. 
Pors presset og pres

set frem det ene angrepet etter 
de «gamle» i 
klarte a holde 
time. Da ble 

Karl Skifjeld «for gammel» lor 
.dem og smelte inn mat nr. 1 et
ter gammel god oppskrift. Like 
for pause kom nummer to ved 

! Reiersen.
7 minutter ut i anrien omgang 

gikk det for alvor hull på byllen, 
og nå håvriet seks baller båk 
Storm-keeperen med jevne mel
lomrom. Det var Kjell Herman 
Halvorsen (3), Svein Barth (2) 

i og Åge Lund som scoret i denne 
omgangen.

Pors burde ha gjort noe mer 
ut av spillet i første omgang. 
Det ble mest flying og sparking, 
men etter pause var det plan 
over spillet og det gled ofte pent 
i mange trekk før ballene lå i 
nettet. Laget viste lovende vår- 
form allerede og kommer nok 
skarpskodde til forste seriekam
pen. Kjell Herman Halvorsen 

. A
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PORS 8 — STORM 0
, Pors og Storm mottes til treningskamp på skoleidrcttsplas- 

sen på Vestsiden lofdag. Banen var ganske torr og fin å se på, 
men i smaleste laget. Oppgjøret ble en teminelig ensidig affære 
med Pors som det førende laget gjennom 2x35 minutter, og når 
vi sier at resultatet 8—0 til Pors er i underkant etter det som 
skjedde, gir vel det et bilde av klasseforskjellen mellom de to 
lagene. Det ble bare 2—0 i første omgang, men i annen fant 
rekken åpningene og 6 jjene“scoringer satte farve på kampen. "
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Roald Reiersen dundrer ivei et skudd mot Storm-buret. Det var ett av de 8
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Ordinær fotball, iX ~~
men bra fart og pfindeij OFCl 
mange betalende

Stort sett må kampen beteg- 
■ nes som jevnspilt, noe også re
sultatet viser, og som begge 
parter kan si seg tilfreds med. 
Pors tok ledelsen da ytre høyre 
Rolf Myrmoen fikk en gratis 
sjanse inne i Sk. B.-forsvaret. 
De grønnes utligning kom på et 
perfekt innsatt frispark av Kjell

Sl -

■

■- <f

I /;■

I 4

...Sfc

overbevist 
redusert

etter ca. 
omgang.

Begge lag stilte sine beste 
mannskaper; Sandefjord hadde 
Thorbjørn Svenssen og Yngve 
Karlsen på plass i forsvaret, 
Ernst Norli var half, Rolf Jo
hansen og Erling Kristiansen 
løp høyreside og i center ruvet 
Hans Sperre. Pors hadde Wen- 
nerød i mål, forsvaret var in
takt og i angrepet var både 
Gunnerød og Skifjeld med. Arild 
Johannessen byttet med Roald- 
Reiersen i 2. omgang.

NY SANDEFJORD-KEEPER —
Sandefjords gode målmann de 

siste årehe, Per E1 n a n, blir ik
ke å finne mellom stengene 
denne sesongen. Han er opptatt 
med husbygging. Men sande- 
fjordingene ser ikke ut til å stå 

^opprådd, Erland Johansen

I

r

Joda, nå er det liksom blitt 
mer alvor, i leken.... Så 
oppsiktsvekkende godt vår 
det ikke det som ble pre
stert av hvalfangere og blå
svarte porsere på tørt Vest- 
side-gress i går, men en vid
underlig fotballdag ble det 
— med varmende sommer
sol og ispinner og korte buk
ser og 1100 tilskuere, så san
nelig fikk den ordentlige fot- 
ballåpningen i Grenland en 
vakker velkomst og BEHA- 
cupen en strålende start! 
Savnet man noe på Pors Sta
dion, så måtte det ha vært 
klingende spill og et par ord 
i høyttaleren, men-men....
Ser man på selve kampen og 

det rent fotballmessige hos 
Sandefjord og Pors, spa
rer man med fordel de store 
ordene og de smigrende super
lativer. Vel, det var fart og tem
po og også perioder med bra 
spill, men skal man være kritisk 
og ikke lenger skylde på vår- og 
tidlig-fotball, var det en høyst 
ordinær affære. Nei, vårsolen 
og det prektige været var i sær
klasse best — denne gang.

Seiren havnet i hvalfanger- 
leiren, men Thorbjørn Svens
sen og hans marionetter greide 
aldri til tross for 2—0 å overbe
vise. Begge mål ble satt inn i lo- 
pet av få minutter av Oddvar 
Jensen og Erling Kristiansen, 

et kvarters spill i 2.

■pi
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Thorb jorn
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TmI/I
^vendsen fra, ca. 20 meter. S# 

en åpning i muren
^Jøt plasert og i riktig Pors-keeperens re^ 

Etter Pausen tok P°; •
Er. ledelsen, dennegang 
gjell Herman Halvorsen.£ S utligning nr. 2 b^eth^3 
Knstiansen pA et brennhartn 
SI^udcl via stolpen. / . Skiens Ballklubb spilte tn^j 
Sisk, Og viste nok en gan/ j 

er meget vanskelig A sh^' 
På eget gress. Laget I^aPa,r plasser som ikke e J 

nok besatt, men borkunn^l 

de seg godt når På ny var det KJel,..Lr^ 
soni tiltrakk seg °Pb,nfrr,lpgl' 
^eten. Den karen være en pryd for et i 
neist lag. ^r,i

Pors-mannskapet gå e!,pns:k- utrykk, og^^{or 
sammensatt. Vi SJ ^mere.

mange av de Haste?' som Ame Halvorsen’ » * 0? 
Jensen, Arnold Johann *-Wfeld til at njai i: ’wke'.^

Skiens Ballklubb klarte 2—2 
mot ct noe niiksed Pors-lag op
pe på Bancjordet i går kveld. I | genfor 
pausen var stillingen 1—1. Tem
poet ble for oppjaget til at spil
let kan betegnes som godt, men 
aktørene fikk utbytte av kvel- 

og det'lyktes1 dcn ’ form av god trenin?- 
i i_______ å- —i‘ - o • ----------------------

• •

Rolf Hansen, Skjens-Gra» 
var en pålitelig dommer i dea 
lettdømte kampen Han ble as
sistert av Tiygve Dalilgren of 
Arild Hefte, Urædd. son linje

dommere.

•• ••
■■ X 1

i

Etter en helt igjennom tam 
første omgang gikk lagene til 
pausen med stillingen 0—0. In
gen av målmennene hadde hatt 
noe å «henge fingrene b. Rik
tignok tabbet Odd E. Johansen 
i Sandefjord-buret på en høy 
poleball, men Thorbjørn Svens
sen hadde ingen vansker med 
å få ballen bort fra faresonen.

Det lot til at Sandefjord-le- 
derne i pausen hadde gitt lø
perne ordre om å skyte langt 
flittigere når sjansen var der. 
Etter at backen Yngve Karlsen 
hadde notert seg for dagens 
første skudd ble det mere futt 
i Vestfold-angriperne. — Hans 
Sperre hadde et frispark i Pors 
målstolpe. Etter en nærkamp 
hvor. Poijstbacken Stenkvist var 
litt ' f or observant fikk ytre
høyre snappet ballen til seg. 
Den havnet til slutt hos 19- 
åringen Oddvar Jensen på den 
motsatte vingen i 
ham å sette ballen i nettet via 
benet på en annen spiller. Et 
nytt innlegg fra høyresiden 
«tuppet hindre høyre Erik Kri
stiansen i nettet og dermed ble 
det. I det hele hadde Sande
fjord et godt tak på kampen 
den første halvtimen av 2. om
gang, men så frisket Porserne 
til. Kjell Herman Halvorsen og 
«Stubben» Gunnerød hadde 
hvert sitt gode skudd og ved 
et annet høve var det på nip- 

)|pet til at Sandefjords burvok-
en mark- I

■ • • 1 ' ■

Svenssen rydder opp med

*. •S’

Roald Reiersen,

? -x-j

r. •

truer S andefjords forsvar, men 
bakover-heading.

Reserve-burvokteren Asbjørn 
Wennerød klarte seg pent og 
han kan ikke lastes for målene. 
Forsvaret ellers virket ikke helt 
patent, men det retter seg vel 
innen serie- og rundekampene 
tar til. Arnold Johannessen kom 
bra fra kampen.__________________ .

fikk uavgjort w)*,
M 0 - A 1J 

øi 
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Thorbjørn Svenssen & Co. vant 2-0 etter en skudd-fattiq 
Startskuddet for den nye r-

Urædd-cupen i samarbeid 
med Beha gikk på Vestsiden 
i går der Pors og Sandefjords 
Ballklubb møttes til sin «år
lige» april-kamp. Tradisjonen 
tro ble det Vestfold-laget som 
tok «kaka» og sikret seg se- 
mifinalercttcn ved å slå ver
tene 2—0.

Grasmatta var i særs god 
stand, men de om lag 1200 
tilskuere ble ikke vitne til 
synderlig kvalitetsfotball. Det 
har gått store ord om Vest
fold-laget etter at de har satt 
opp flere lovende, unge spil
lere. Nå som før later det 
til at Thorbjørn Svenssen & 
Co’s tropper har sine proble
mer med angrepet. — Hans 
Sperre spilte denne gang til
baketrukken senterløper. Han 
hadde visse vansker med å 
finne seg tilretle på plassen. 
Den unge venstrehalfcn Svein 
Samuelsen viste gode takter. 
Forsvaret klarte seg bra selv 
om landslagskjempen Thor
bjørn Svenssen lot til å være 
i fin form allerede, men han 
var altfor nonchalant ved en- 
del høve. Allerede til helgen 
skal Sandefjord ha hovedse- 
riekamp på utebane mot 
Greåker.

Pors-lagct saknet Aage 
Lund og Rolf Nilsen i angre
pet i går. Dertil ble Roald 
Reiersen skadet og i hans 
sted rykket Arild Johannes
sen inn på laget. Rolf (Stub
ben) Gunnerød prøvet seg 
som ytre venstre, men det 
var tydelig at det skortet på 
kondisjonen og spillehumøret.

A. Wennerød var burvok- 
ter istedetfor Arne Halvor
sen. Svakheten ved laget er 
angrepsspillet og skudd så en 
svært lite til.
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mål i «rar» treningskamp på Vestsiden:

jsitivt av Ørn-Pors 0

lag med styrken fremmejevne

•r

hovedserie-
Pors ble slått 3-0

utsendte medarbeiderFra

—sen.

ill fotball i vår
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Siste
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Godt keeperspill av Arne Halvorsen som sammen med Arnold 
Johannessen bar «byrden»

Leif Gullikscn, Ørn, var kam
pens gode dommer og 1600 til
skuere var til stede.
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2. DIVISJON : 
Østland Søndre

i Sarpsborg—Pors 
Fi am—Sparta 
Lisleby—Selbak 
Snøgg—Mcss

Stillingen 
Sarpsborg 
Lisleby 
Fram 
Moss 
Fors 

1 Selbak 
Sparta 
Snøgg

likevel: 
et over- 

fra høyre, burde vært unn 
Keeper Halvorsen veivet 

og 
2. 3

•Æ/.

| •

Sl
h
*

i

i , u
. av

forøvrig den sam- 
; fatale 

i oppryk-

■■

se tildels meget god fotball i 1. omgang og 
til absolutt

pors 
en lordag 
len i ric 
«snedig» 
5^4 seier 
,levde altsi 
I, vi fikk 

melig av hvert for pengene ‘

VIND OG MAL
. L nositivt overrasket over 

iaætPMen bare l o r pause 
dSvind > rygg6" gikk elet

1 til soin smurt, laget viste %t“an og målene kom da
resultat av gode opp- 

ne angrep - først ved Gun-
2 ,4 ved Relersen og ved
nBwth etter klabb og babb. 
omgang hadde Ørn vinden 
ijalp Pors med mai nr 4 — 
ste headet i eget jrett 
erhalfen, ---------
som var skyld i det 
nål mot Snøgg 
skampen i fjor.
»n så var det slutt. Ørn kom 
yppige besøk, hyppigere enn 
>mgang og det gikk i stå hos 
ilå-svarte.
IMAL — 
DRAMATIKK 
ke at mål teller så meget i

Skifjeld som 
skufle" ha spilt side- 

denne sammenset- 
■F W

Ove Au-

og

3—0 
1-2 
3—1 
1—2 

etter 9 kamper er:
18— 51 15 
21—10 15 
16—14 11 
14—13
19— 16 
10—13 
13—23 
' 8—27

treningskamp, men 
Ørns første redusering, 
legg 
gått, 
ballen inn i stedet for u t, 
dermed var det gjort. Nr. 
og 4 kom som perler på en snor, 
da gikk det nokså trill rundt i 
Porsrekkene, og mannen bak 
samtlige var Knut B r o g å r d 
— det ene på frispark.

Så begynte dramatikken, for 
dé'n manglet nemlig liellcr ikke 
i dette begivenhetsrike trenings- 
oppgjøret:

Pors-keeperen hadde brukt 
munn på linjemannen. Dom
meren ba ham å ta det rolig 
og gav en advarsel. Keeperen 
nektet å ta imot noen advar
sel, og dommeren ba ham da 
forlate banen. Han gikk. Re
servekeeperen ville gå inn, 
men ble nektet. En utvisning 
er en utvisning. Så trakk

styrke fremme i angrensrekkpn Winghauene EUingÆ^S 
Anctersen virket ikke sterke nok. 
r Bjørn Oddmar Andersen, 

(/-«iringen som det nærmest har 
gatt f rasa gn om, imponerte gan
ske enkelt i sine tekniske drible- 
"7 og med sin hurtighet, men 
det er ikke tvil om at det dess
verre blir for mye av det gode . 
og spillet sinkes automatisk. 
Han 'hadde mye tilfellcs med i 
Gunnar Thoresen riktignok.

Laget manglet sin ordinære 
back Bjørn Kock og venter sta
dig på en forsterkning fra Gaza 
til kampene. For øyeblikket le
der Ørn 3. div.-serien i Vestfold 
— ett poeng foran Runar — og 
blir trolig i likhet med i fjor, 
Vestfolds aspirant til L-serien.

Johno .

lover 
god 

w der 
borte. Forsvaret holdt ikke helt 

------ j er bra, men 
gjør godt arbeide 

ganske 
vi 

lår

ørn laget forsåvidt en «rar» treningskamp på Vest- 
Ikke fordi kulingen var nær ved å ta med seg 

kraftigste kastene, men fordi kampens forløp ble 
— med Porsledelse 4—0 til et stykke ut i 2. omgang 

motsatt vei da dommer Dahlgren fløytet avl Vi 
ni mål — først fire Porsmål og siden fem Ørn- 

vi ble 
bånn i store deler av annen Så her ble det

i omgang
Stenkvist i genser og rykket 
inn. Så ble det 5—4.

Det vakte forbitrelse i Pors- 
leiren at dommeren kunne væ
re så striks i en treningskamp 
og ikke la reservemålmannen 
få spille. Bølgene har formo
dentlig lagt seg nå — 

PORS KOMMER - !
Vi synes 1. omgangen 

bra lor Pors og vi iror på en 
serieåpning mot Sarpsborg 

selv om sidebacks 
winghallcne 
og i rekken virker det 
tillitsvekkende. Her mener 
forøvrig Roald Iteicrsen 
en sterkere og sterkere posisjon. 
ORN _ BEST i ANGREP!

Hortenslaget var et interessant 
bekjentskap.- Ørn’ane bød på 
mye fikst og kan utvilsomt 
spillet, men har avgjort sin

krnold Johannessen 
ier nei §akk til

finn Jensen er 
listen, — - 
forfall fra Karl 
egentlig i 
half.
ningfeArner Halvorsen, Wige og 
Stenkvist, Korsåsen, Ove Au 
stad og Leo Weber, Rolf Myr 
moen, Svein Barth, Gu>®Lød’ 
Roald Reiersen og Åge Luna.

fra 
oTde? er'også^Anløpet old. Med”l-0 til hjemmelaget 

ikk man til pause.

Sarpsborg 
tydeligvis latt mål 
hovedserien i år og 
hardt ut å kjore i seriestarten 
mot Østfoldingene i deres egen 
hule i går. Det ble 3—0 tap for 
Pors-guttene, et resultat man i 
første rekke kan takke en opp
lagt Arne Halvorsen i buret 
og gode Arnold Johannesen 
som senterback for ikke ble 
større. Sarpsbofg tok initiativet 
helt fra avspark av og en fiks 
løperrekke skafjet seg mange 
farlige sjanser foran vertenes 
mål.

Pors’

Forfall også fra Karl
.Skifield .til dagens
kamp mot Fram

Porslcdclsen hai hatt diverse 
vanskeligheter med mannska
pet, til forstelagct hittil i år. 
Rolf Nilsen har forlatt gamle
landet for en tid og tjeneste
gjør i øyeblikket i Gaza, og el- 
Jers har man hatt problemer 
med skader og annet. 
me oppmuntrende melding 
går ut på at lagets nyttiee l 
sTn 1 h fnArnold J 0 h a n 
draj^eblirmed-å 
stårmhh 1 v^rseson^n. Han 
nnr n oppi e?nc byggepla- 
jobben £d

>S,Jo&nchsaT l‘art(er opp to-T- ‘^-n4r temmeiig^au^.

halfer ble altfor mye en- 
borgs angripere i «sjakk» 
time da i. v.;_ Arne Johannesen 
-pnet scoringene med et haidt 

ø vclplasért skudd fra kort

Pors, halfer ble altfor mye en
gasjert i forsvarsspill i begge 
omganger og klarte aldri å dri
ve spillet over på vertenes ba
nehalvdel. Angrepene ble der
for bare sporadiske og det var 
sjelden prekære situasjoner for 
landslagsmannen Asbjørn Han-; 
sen i Sarpsborg-buret.

Selv om Porserne var noe 
mere med på notene etter side
bytte, kunne hjemmelaget øke 
sin ledelse til 3—0 uten at Pors’ 
sjanser til redusering var store. 
Etter et kvarters spill kom sen-, 
terløper Martin Kjørholt fri og 
plaserte et hardt skudd i hjør
net. Få minutter før full tid sat
te samme spiller punktum foi 
scoringene med et skudd via 
stolpen.

Sarpsborg-laget var jevnt 
godt besatt på alle plasser. For
svaret hadde ikke altfor mye a 
gjøre, men virket patent og lø
perne overbeviste stort med va
riert og sjanseskapende spill- De 
beste var senterløperen Kjøi 
og y. h. Leif Haugen.

På Pors-laget, som nok er 
bedre enn de denne gangert fikk 
viet- har vi alt nevnt dc beste, 
Arne Halvorsen og Arnold o- 
hannsen, som bar bovedtyng- 
den. Vi vil ogsa plusse fo' b 
ckene Wige og Steins| 
rekken kom sjelden til sin

Fotballklubb har 
av seg til 
Pors kom

- ' i[J
t

Sargisborg av 
klasse
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PORS 1 — FRAM 1
Egentlig burde dette hå vært

I
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Sarpshr 
Lisleby- 
Fram 
Moss 
Selbak 
Pors 
Spart a 
Snøgg
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dre lag idag — i angrepets slutt
fase. Laget møtte redusert i lik
het med Pors, det skal tas i be
traktningen (3 på 
men det er ingen 
omstendighet alene.

Det var intet patriotisk utfall 
når vi ikke noler et sekund med 
å slå fast at Pors var best og 

1 at en seier på 4 eller 5—1 ikke 
I hadde, vært noe å innvende mot.

I*?

..X

i fortse 
spillere 

Finn 
med 

som

11 k. 24—6 
25-12 
.17-14 
16-17 
21-18 
15-16 
13-26 
11-33

innside n. 
var dommeren

neppe syn- 
poengdelingen, 

j noe mer 
banespillet. Arne Halvorsen 
. r... ’ —o- »■* ‘

I

; Henry 
ofte og 

alltid
•v. når 
ragrafen, O.K. Ca. 1000 

foret.
Dona

11
- ■ 11 i
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10'
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vannet
1 mot Fram

r.. _

Egentlig burde dette hå vært cn såre enkel affære. Fram- fartsfylt oppgjør med 
rekkene viste seg å være uhyre lette å utmanøvre med hurtige i,,nsats fra begge lag.

p. en

r et par minutters
 __i på indre 

klar sin
i skuddøyeblikket
. ganske kraftig bak-

beSge

karakter.
seg igjen w 
te kvarteret 
flaksen

E
r?;

Landsdelsseriekampen mel
lom Pors og Fram på Vestsi
den lørdag ble ct riktig friskt 

stor 
Hjem- 

klar

ligc sjanser, men nå ble

*> *-* v- -

2. div. Østland søndre: 
Lisleby—Fram ; .
Pors—Moss
Sarpsborg—Selbak 
Snøgg—Sparta 
Stillingen er:‘

Mosaird r r. 
Fram ’ '
Porwiug s - 
spM» 9ti'- 
Snøgg ’ arr 
““ • . • •

skuddet, 
et nytt 

despillet. Som rimelig er det; angrep, men noe resultat ga det 
ikke lett for Porserne å 
det til å gli. Det er ingen li- 
ketil oppgave a erstatte Rolf 
Nilsen og Arnold Johannes
sen. I går måtte dertil Roald 
Reiersen gå ut på grunn av 
mindre skade. Sluttresultatet 
av kampen ble 1—1 og et po
eng til hver.

og riktige Porsskiftningcr det første kvarteret, og til tross for burde hatt
man straks seier °S lo poeng etter utal-

store muligheter. Særlig etterat «Stubben» Gunncrød ga-

.10 7 3 0 22— 5 17
10 7 1 2 21—12 15
10 5 2 3 17—15 12
10 4 3 3 16—13 11
10 4 2 4 14—14 10
10 2 5 3 20—17 9
10 1 2 7 13—25 4

2

1 w

OS åt WjtøA 
jortøtet \

S fovAvÅ 
åt\.\

dobbeltredning av to skudd på 
hinannen fra kort hold. Da hod- 
de han hellet med seg. Ved et 
ann-et høve gjorde Herman Hol
tan en fiks manøver, men skud- 

• ■ . 

det ble dessverre for løst.
Etter pausen så det en tid ut 

som om Moss skulle få overta
ket, men nå gikk det noe bedre 
for Pors’ indre forsvar. I det 
16. minuttet dundret Herman 
Holtan ballen inn i Mosseburet 
fra 18—20 meters hold. Seinere 
ble det gjort hederlige forsøk 
fra begge sider på å få endret 
stillingen. Arne Halvorsen red
det fint ved et par høve. Et 
langskudd fra en Mosse-løper 
smalt i Pors’ tverrligger. Men 
også Porserne hadde sine sjan
ser. Ved et høve var det bare 
med nød og neppe at Mosse- 
keeperen fikk snappet ballen til 
seg i siste øyeblikk. Vi tar også 
med Herman Holtans «kanon
skudd» ,på innsiden av stolpen 
hvorbftér ballen spratt ut på

; banen • igjen.
Alt-i alt var det 

derlig å si på c 
selv om gjestene hadde 
av I

i eller lo? I 
ofte mere 
rekker enn 
i skal kre- 

tmerket straff e- 
framdrift da 
i treverket. |

Landsdclsscrjen

at hverken Arnold eller Kalle var der begynte.
H o — --

€L Q?TC Vw» \y m v»v» k j . . w - . . — -- - - - -- - - -

lant hadde eksekvert et straffespark i nettet, liksom for man ’UC(1 1—Hg pocngdcling,
i hadde summet seg.Urviseren viste bare 3 minutters spill. Nå

var det i entusiastiske Porsklikkcr bare snakk om hvor mye
Men akk — da kjente vi ikke fotballens lunefullhet. Fram

begge målene ble scoret 
straffespark i første omgang. 
Trass i reser vespekket lag 

fikk seg også tildelt straffespark, da hadde spillet bølget fram Pors innl,->'^

i annen om- 
gangs siste del ble Fram pres- 

v  .. 27.7. ‘'h7r, vrirr denne aano1 scl sterkt og det var vel ner-det var rene tøvs nar det ikke ule mai og seier aenne ytmy.vu/ /vhu venc som svlklct (la nyerver-

vert i det forstc kvarteret davelsen på ytre høyre, Rolf 
skiftningene gikk hurtig og cf-Myrmocn, skjøt utenfor åpent 
fektivt og det stadig var tarcma| bare få minutter før slutt, 
på ferde foran Frani-goalen. Så 
jevnet spillet seg ut. og det ble 
så som så med fotballen, men 
sjansene til scoring var • 
på gang — som da Gunnerods 
lobb over keeper faktisk tok inn- 

------------------ . av 

formildende | et skudd minuttet for lulV-tid

det stadig var farclnai bare få minutter
Også Rolf Gunnerøds stolpe- 
skudd etter fin forseriaig had- 

der ganede fortjent en bedre skjebne.
*

sjanser og fikk bare 1— 
målene scoret på straffespark

Pors åpnet med å score alle
rede etter et par minutters spill. 
Svein Barth på indre høyre 
hadde kommet klar sin oppas
ser, men i skuddøyeblikket ble 
han tacklct ganske kraftig bak
fra og dommeren, Henry Jensen, 
Heddal nølte ikke med å legge 
ballen på straffesparkmerket. 
Eksekutør var Gunnerød, og 
ballen satt der den skulle. Pors 
hadde et markant overtak i spil
let, framdriften var god, 
foran mål klikket det. Midt  
omgangen ble Frams John Hel- 
teberg felt på siden av IG-me- 
teren og nå var det gjestenes 
tur til å få straffe og til å score.

For oss så det ut som om 
forseelsen skjedde utenfor 
straffefeltet og at Fram-spil- 
leren falt innover og ble lig
gende på innside n. Imid
lertid var dommeren av en

og tilbake i 25 minutter, og så var det altså straks 1—1. Ogfå a^c soni cn kjempet 
i annet ble det heller ikke tiltross for at Pors hadde både tre ^ver. Særlig i 
i og fire helt åpne sjanser som gikk fløyten, ja — så å p ne <-

F
I II

bare «tøys» at ikke Pors greide seier!

mening f 
me yat

annen ^gang -

get hadde initiativet 
stund og takket vSrc å M 
svarsspill fra Pot, ,d« M 
skapt noen farlig M 
som kunne ha endret kara2

og torsenngen det sJ 
: ,var men 

manglet fullstendig.

Det var noe av den gode' 
Pors-tælen vi fikk se lørdag.i 
Arne Halvorsen i mål hadde' 
ikke stort å gjøre, men del 
gangene han var i virksomhet' 
ga han et godt inntrykk. Back-1 
paret Øistein Wige og Arnel 
Sténquist er ennå uryddige! 
og er ofte på «skogtur» ogl 
senterbacken Ove Austad 
ut til å ha kondisjonsvansker

1 ennå, men det kan jo rettes 
i nå I halfrckken var Korsasen 

fin i første omgang med :nn 
satsvilje som få,’ og Le0 e’. 
ber iorsøkle også a
selv om det ikke allUd lyktes.

Torstrands Fraangutter utgjor
de et skuffende svakt lag med 
åpenbare huller såvel i forsvar 
som angrep. Særlig sviktet det 
betenkelig i forvarets venstre
side og — som hos de fleste an- 

• • •

fase. Laget møtte redusert i lik-

syklisten), | siden av stolpen og en suser 
“ - • • «« 1 w

| strøk over og nesten ut påi. Pors- 
grunnsveien, fra klar.,posisjon’.

Dagens Porslag frister ikke til 
inngående kritikk. Bare noen få 
kan få fullgod attest, som f. eks 

—  Reiersen og Stenkvist og tildels 
Fotballmessig ble det beste le- Korsasen — kanskje et pluss og-

Ramberg

Keeper
bade i. 
Ldsnes < 
-i etter 

venstre 
Bjørn 

’ de fem. 
Kampens dommer, 

sen, Heddal blåste c 
sek vent. Vi var ikke 
med ham -^sielt 

gjaldt L 
stort sett 
tilskuere

Gjestene fikk sitt rnål på straffespark'^
Gjestene hadde fordel av å ha 

det ikke de omlag 900 tilsku- solen i rygen i 1. omgang og det 
erne ble vitne til mellom Pors var tydelig at det betød atskil- 
og Moss på Vestsiden i går, llig. Pors-forsvaret åpnet da og- 
men det ble da vist en del så svært usikkert. Allerede tid- 
gode tilløp og man fikk også lig i kampen handset Pors’ høy- 
se noen friske skudd. Lagmes- re back inne i feltet og domme- 
sig sett lot det til at Moss var • ren pekte på straffesparkmer- 
kommet lengst og spillerne ket. Trygve Been scoret sikkert 
fant hverandre lettere ute på og Arne Halvorsen hadde ingen 
arenaen. De var raske i star
ten på ballen og sikre i ho-! Like etter had‘de Moss

få ikke.
Ptoald Reiersen og en av mot

spillerne gikk samtidig opp et
ter en høy ball og herunder tør- 
net de sammen. Porseren fikk 
et kutt i bakhodet og gikk ut. 
Så svært mange scoringsmulig- 

heter var det ikke før pausen, 
men en husker da Odd Bergers

om-/ 
siste del

• - lasset. Han ! 
del såkalte opp-1 

ble mis-1 
i alt var det' 

som sik-1 
ttclsen.1 
lørdag / 
Jensen / 
center- / 

sel-1 
John! 

heldig og god.
og Andersen 
hvert. Lø- 
side, Knut 

Hansen, var

Jen- 
kon- 
enig 
det 

nien

Ca-

Svein B„(I1 w ve, 
dnr Å ~ kM,Pen Sel* 

ett. Også Roald Reiersen
Age Lunde gjorde sine sa- 

•ær bra gjennom deler av 
kampen, nien felles for alle 
tre er at. skuddene uteblir. 
Anledningen- bød seg mange 
ganger lørdag.-Rolf Gunnerød i 
la langt tilbake og hans pas
ninger er prima, men er det| 
alltid nødvendig konsekvent’ 

å drible av en mann 
Denslags skaper 
forvirring i egne 
hos motparten. Han 
diteres for ut
spark og for fin 
skuddet smalt .Myrmoen overrasket med ut
merkede takter i første 
gang, men 1 rkampens 
falt han en del av 
hadde også en l 
lagte sjanser som 
brukt. Alen alt i 
el posotivt Pors-iag. 
kert tar poeng 
Frams beste

I var halfbackpaiet 

og Svein backen Oddvar Kruge 
ve krumtappen. 
Karlsen var 
og backene 
spilte seg opp 
perrekkens 
Ludahl og

i best av C

Heddal 
kvent. Vi var i.

— spesi
fordelingspai

var han 1
så oppgjo
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Strålende 1. omgang av Pors

gan- 
omgang 

men

Sørensen. Spillet 
i om' 

men innsat- 
var stor i begge lag. Som 
I • —

m4i\Wrf\TCU rnuuine opaiw»jauaw iwuiwnc «mu-
mai 1 det 3. og 6. minutt — det lertid ikke i scoring, men så i det 
tørste kom ved Herman Holtan, 40. minutt kopi reduseringen et- 
det andre ved Karl Skifjeld. Rek ter pent spill av Per Thorbjørn- • 
Ken gled gjennom Spartaforsva- sen og heading av Odd Wang Sæ 
ret som kniven gjennom smøret, rensen. (2—1).

Pors’ loperrekke overrasket 
med fint spill i 1. omgang. Indre 
venstre Rolf Gunnerøawar en 
ualminnelig fisk spiller med fin- 
fin teknikk og fine pasninger. 
Karl Skifjeld lå litt tilbake og 
fordelte ballene og rekken som 

~en-
var

i inntrykk.
Lorentzen i Spartaburet Dommer var nont nrr moH 9_n o-Jk-lr nm- | Kjelsås. 5—600 tilskuere.

• * _

Sjokkåpning av Pors 
tok luven fra Sparta 
Godt løperspill i 1. omgang i Sarpsborg

SPARTA 1 — PORS 2.
Sarpsborg: Etter nederlaget på Sarpsborg Stadion lørdag ser 

det ut til at Spartas siste reelle sjanse til fornyet kontrakt i 2. divi
sjon cr spolert. Riktignok har laget ennå kamper igjen, men mot
standerne er ikke av det letteste slaget og Spartas «utur gjør ikke 
saken bedre. —

Kampen mot Pors lørdag er den andre Sparta har tapt 2—1 og 
samtidig misset et straffespark. Normalt burde laget ha reddet to 
poeng på disse kampene. Nok av det — Porsseircn var fortjent, 
det var mer plan over Porsgrunnsguttcnes angrep og spesielt i 1 
omgang hadde laget en rekke angrep med gode skudd som lett 
kunne ha gitt større sifre enn 2—1.

Porsrekken sjokkåpnet med . ke Spartasjanser resulterte imid- 
mål i det 3. og 6. minutt — det _ .
første kom ved Herman Holtan, 40. minutt ko.m reduseringen et- 

I _____ _________ ________ _________

ken gled gjennom Spartaforsva-1 sen og heading av Odd Wang Sø- 

både da og flere'ganger senere, 
og Spartas sidehalfer hadde nok 
med sine defensive oppgaver. Da 
så Spartas indreløpere for en 
stor del sviktet, ble det jevnt 
Porsovertak det meste av om
gangen. hAlhpt eikk fint sammeruj^Cen-
Etter ca. 30 minutters spill kom .f ® Dagfinn Jensfff var 

Spartas straffespark som Odd meget god i forsvaret.
Wang Sørensen satte i stolpen. § gjorde keeper,et godt 
Så i det 42. minutt kom Pors’ SJ y
ytre høyre pent frem og skjøt, 
men " ' "
reddet pent og med 2—0 gikk om
gangen ut.

Mot vinden i 2. omgang» var 
det Sparta som fikk det bggte ta- 

■ ‘ • jm!

Herman Holtan med strålende 
spill i åpningsperioden og selv 
om han dabbet av etterhvert 
blir nok han husket best.

På Spartalaget spilte Bjørn 
Lorentsen meget godt i mål og 
ellers var det ytre venstre Ei
nar Talgø sammen med Odd 
Wang Sørensen i senter som 
gjorde seg mest bemerket. Fel
les for laget var mye etterpå- 
slcnger og unfair spill.

Dommeren Jan Haraldsen fra 
Kjeldsås kan ikke få betegnel
sen god.

hadde Pors skaffet seg 2—0 le
delse etter at Holtan og Skifjeld 
hadde laget hvert sitt mål. Pors 
spilte seg til nye god målsjan
ser, men det ble ikke flere mål.

i gan-

2. divisjon
Fram — Sarpsborg 3—2 
Snøgg — Lisleby 0—i 
Sparta — Pors 1—2 
Moss — Selbakk 3—1

Lisleby
Sarpsborg
Moss
Fram
Pors
Selbak
Sparta
Snøgg

ved i. v. Bjørn f
var ikke så godt i annen 
gang som i første, 
sen • ‘ __
nevnt kom Pors meget godt fra I 
kampen, og kan avslutningene !

I også komme, vil det nok gi re- 
I sultater. Arne Halvorsen leverte 

i god kamp i mål, med
I flere praktredninger, forsvaret 
var ikke så solid som vanlig og 
spesielt var backene usikre ved 
flere høve. Denne gang spilte 
løperrekken meget godt på banen 
men klarte ikke å avsjutte^med 
' resultater så ofté _som ’ 
sjansene tilsa. En 4—1 seieri vil
le vært mer passende. /

I løperrekken leverte, ^H^tan 
en god kamp i senter.. og , var

1 rekkens beste sammen ’ rribd Ski- | 
fjeld. På Spartas lag hadde ' 
Bjørn Lorentzen flere ’ gode réch i 
ninger i mål og Vår’ sjtt Jagi 
bestemann. I løpénækkén : var 
det brødrene Bjørn og Odd Wang 
Sørensen som stakk seg mest ut

— «a

beste porserne har
Pors fikk to fortjente ;:i—o 

i seriekampen i Sarpsborg lør
dag med 2—1 seieren over Spar
ta. Pors leverte en meget god 
kamp og viste spesielt i første 
omgang det beste spill laget har 
levert i år. Allerede etter 7 min. 
_______________________ _______ I kes, ;

stolpen og Skifjeld 
kloss utenfor. .

Porserne tok fram sitt aller | Wang Sørensen som fikk pirket 
ballen over streken etter klabb 

mot | og babb i Pors-forsvarct. Mulig
ens ble Porsforsvarerne lurt ved 

6 minutters spill kunne lell vært | at linjemannen vinket ved sco-

Således var Gunnerud flere o_.. 
ger alene med keeper uten å lyk-

- mens Lund hadde en lob i
skudd | igjen en

Sparta hadde også sine farli
ge målsjanser og Arne Halvor
sen reddet mesterlig flere 
ger. Midtveis i første 
fikk Sparta straffespark, 
Odd Wang Sørensens skudd traff | tellende 
stanga.

Pors’ 2—0 ved pause var i 
snaueste laget.

I annen omgang hadde begge 
lag sine gode sjanser, og 5 min. 
før slutt fikk Sparta sitt mål | fjeld.

tredoblet før kvarteret var gått. | ringen. 
I sterk motvind kjørte Porserne
OPP
langs bakken og Spartaforsva- 
rerne kunne på ingen måte dem
me opp. Etter fint samspill på 
høyresiden leverte Karl Skifjeld 
til Herman Holtan som ubesvæ- 
ret plaserle den første ballen i 
nettet etter 3 minutter, og i det 
6. minutt var det Skifjelds tur 
til å putte ballen i nettet etter 
at Holtan lurte av flere Sparta- 
spillcre på venstresiden og la en 
fin stikkball foran mål.

Sjanser på sjanser fulgte etter 
scoringene, men det lyktes ikke 
i avslutningene der ballen hav
net like over eller utafor sten
gene. Midt i omgangen hadde 
endog Karl Skifjeld åpent mål 
etter at Sparta-keeperen misset 
et utspark, men også nå gikk 
ballen forbi stolpen Spartaan- 
greperie ble ikke så mange i 
denne omgangen, men i den ster
ke vinden var deres angrep al
likevel ganske farlige ved flere 
anledninger. Etter 28. minutter 
ble også laget tildelt straffespark, 
angivelig for hands, men Odd 
Wang Sørensen satte ballen i 
stolpen.

Porsjaget falt av mot slutten 
av omgangen.

2, omgang, i medvind, kom på 
ingen måte opp mot første. Spil
let var jevnere fordelt, selv om 
Pors nok også i denne omgang 
lå foran hva spill og sjanser 
angikk. Sjansene til å øke var 
mange, men det ble istedet Spar
ta som klarte å redusere da 40 

Gninutter var gått. Det var Odd

beste spill i den første halv-
I limen i 2. divisjonskampen
Sparta lørdag, og 2-0 etter bare

ampen i Sarpsborg avgjort den 
levert i årl

Selv om åpningsperioden var 
med fint kombinasjonsspill | prima slappet allikevel Porslaget 

så mye av i fortsettelsen al laget 
ikke kan få den hel* gode ka
rakter. Arne Halvorsen spilte 
meget godt mellom stengene og 
i forsvaret, som ofte virket åp
ent. I lørdagskampen var vel 
Dagfinn Jensen den som slapp 
best fra det. I løperrekka gledet

2-1 altfor snau seier:

’ *
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Hurtig og vi

Odd-lag spilte i kun 10 minutter

Johno.

i

må

i

Og
.. i si
va r fra 

Skifjeld, 
og R.

Odd og Pors spilte
Pors He snytt for straffespark

sen i Skienslagets sterkeste pe- f 
riode mot slutten. Av sjahser 
forøvrig nbtertes to stolpeskudd 
på Odd, ett på Pors.

Om Odd er sagt at det. er 
uensartet og «hullet». Eksperi
mentet med Kovacs i center 
falt ikke særlig heldig .ut og et
terhvert så det ut til at både 
Ødegård og Jacobsen gikk lei. 
Fredrik Gundersen kom i grun
nen heldigst frå det, og i et 
svakt forsvar var bare Helland 
i pari.

Ame Skjærum, Grane, blåste 
3 ganger unødig da forurettedei 
part skulle hatt fordel av bal-, 
len. . I

jesterkt Pors-lag|
satte farve på ^bykampen77

Det sure været ga forholds
vis beskjeden publikumsoppslut
ning ved privatkampen mellom 
Odd og Pors på Falkum-raset i 
går. Resultatet ble uavgjort 2-2 
etter at Pors hadde ledet 2-1 
til det gjensto 10 min. Noen 
stor fight var det ikke, men en 
så dog endel tilløp til kombina- 
sjonsspill ute på banen, enda det 
på begge sider var folk som 
overdrev med soloraider. Odd 
møtte med junioren Gudmund- 
sen som burvokter, mens T

ODD 2 — PORS 2 . , .
Var man fornøyd og kanskje også begeistret for gårsdagens Porslag, ma man 

bare beklage at det ikke faller seg naturlig å si det samme om Odds elleve — denne 
gangen heller. Noe smertelig tap ble ikke hovedserielaget påført i treningskampen, — 
det ble 2—2, men innsatsen og det som ble prestert understreket bare hvor svakt 
det egentlig står til med hvitskjortene akkurat nå — «hullet» og uensartet som det er. 
Det var ikke tegn til bedring siden f. eks. søndagsmatchen mot Brage. Det lille posi
tive som kan trekkes frem til Odds fordel var kampens avslutning da Pors i 10 minut
ter ble trengt Hardt over på defensiven og Odd virkelig kjempet for å vinne — 
selv om det ikke gjaldt noe....

Men er man først inne på det 
å ville vinne, bør man ikke gå 
stort lenger enn nettopp til 
Pors som i går laget en god fi
gur og hele tiden fightet friskt 
og fikst. Laget spiller publi- 
kwnsfotball, er raske på ballen 
og sterkt opptatt av tanken på 
å vinne.

Angrepsrekken spiller effektiv 
fotball og er jevnt besatt. Best 
i går var i grunnen Roald 
Reiersen, Gunnerød og Hol
tan (med sine to scoringer), 
men også Lund og Skifjeld 
fulgte godt med i galoppen. For
øvrig lider ikke laget under så 
mange direkte svake punkter 
som Odd, og denne gang var 
det vel hurtigheten og jevnhe- 
ten som gjorde at Porsguttene 
nær hadde dradd til Vestsiden 
med seier.

Oddlaget kom foran med 1—0 
da kvarteret var gått i 1. om
gang. Ove Ødegård scoret på 
straffespark tildelt for — etter 
dommerens mening — en regu
lær hindring av Kovacs da han 
ruste inn mot mål. 1 —1 opp
nådde Pors da Herman Holtan 
fikk fritt leide av et gavmildt 
Oddforsvar etter 37 minutter.

I 2. omgang startet Pors opti
mistisk og hadde et markert 
overtak i spill de første 20 mi
nutter. Herman Holtan, som 
utvilsomt har en viss teft på 
mål, gikk inn med nr. 2 da spil
let såvidt var satt i gang. Han 
driblet keeperen Gudmundsen 
og scoret pent. Odds utlignende 
mal kom ved Fredrik Gunder-

..Hullet"

uavgjort 2-5
Jtligsj

ga,/ls sk°wdbefst igang 0 
feddet i 0,
Noen ^inXlilon av K0^ 
nudtiøper seiic.ro 
!Pr,c > feltet aJSnloPPet °ve ØdegaL p°'s bu, lov|'R 
kel ' nettct d.sal'e striler 
som hadde Lsa d« sanB >r- 
utnyttet ikko° r°8 vir>d

_ søkte seg med flerk°'.acs for- 
el Par av disse hadd. Ikud‘l «B 
v°rsen endel bryderi Arne Hal

Annen omgang Va!
enn såvidt begynt "S* ">« 
Holtan fikk et lane?afHerman 
Han fikk tak i hall rarnkgg 
lett av den fr-,mui °n °e dr'bkt vokteren og dc™‘°,rmend« »ur- 
gen 2-1. ofså n? V^' stillia- 
svar for avventnX °Ddds forJ 
frisknet til ute pTlren.01’5""' 

MtøoS kom

seg med noen sprette angrep 0« 
under et av disse smalt det el 

•haidt skudd fra Per Jocobsen i 
Jiggeren. 10 min. før slutt ble 
stillingen endret til 2-2 ved Fred
rik Gundersens scoring. Målet ga 
opptaket til en frisk Odd-pcriode 
med flere skudd. Ove Ødegaard 
hadde bl. a. en ball i liggeren.

Odd-laget imponerte ikke, men 
det ble ihvertfall skutt flittigere 
fra løpernes side. Reservebur- 
vokteren er ennå for lite ruti
nert for A-kamper. Magne Hel
land var som så ofte før best i 
det indre forsvar. Vingbackene 
viser forhåpentlig friskere tak- 

j ter i seriekampen i «plankebyen* 
i søndag. Ragnar Larsen kem fra 
; kampen, mens makkeren Grav- 
klev på den andre siden var 
svært anonym. Både Per Jacob
sen og ikke minst Ove Ødegaard 

• var noe for glad i ballen og 
■ det sinket framdriften. YtretøP- 
erne overbeviste ikke. K°'ac- 
ble for passiv som

I Pors-forsvaret var DaS£ 
Jensen en klar bestemann. Han 
brøt mange av angrepene og a 
an på flate framlegg. Svein Barth 
var slett ikke uefferpa*® 
uvante backplassen. . pp
k°m b'm 'half' KoS 
gave som nair. sted
ig mange Johnsen eijfortrederen Ragnvaiu 
en spiller Pors 
Gunnerød SJØ1 * mye- \tre
men han diibæ vampen. 
løperne kom bia fr skj«run‘;

Dommeren "‘ne ltpent 
Skiens-Grane kom stor 
fra hvervet. Corner.

Oad skjøt flitti
Henrik Thommesen ble flyttet 
over som ytre høyre da Kjell 
Rcinholt ikke stilte opp. Reser
ven Fredrik Gundersen gikk inn 
som ytre venstre.

Pors hadde 0. XVigc pa syke- 
listen. Svein Barth var trukket 
ned som høyre back, mens Kors- 
asen var vinghalf før pausen 
junioren Ragnvald Johnsen i 
sle omgang. Loperrckken 
høyre: Age Lund, K.
H. Holtan, R. Gunnerød 

Chor Reiersen.
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rifrserne på sin side, hadde 
& flere gode sjanser. __ 
fjeld skjøt 

ret etter en

kamp i |

var

han
udekkede

Hans Andersen,

med
Ved flere 
like uten-

318

r-

ble 
erstattet 

Etterhvert 
til hektene 

msider for Jan 
2—0. 

• en

a z 1

det Ml 
ibøfcn

1
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holdt laget taket på kampen, 
og etterhvert syntes det som om 
Pors gav opp, idet de egentlig 
ikke kunne true Lislebys seier 
i den siste del av kampen.

Som nevnt lå Lisleby spille
messig klart foran Pors, og høy
residen Jan Nilsen (landslags- 
reserven) og M. Helgesen kom-

de nesten som dé ville periode-

Lisleby-spiSierne
Age Lund forsøker å komme forbi

alvor
— Østfold-laget 

måtte slite hardt for 2-0 senere
spillt på laget 

med 
22—

/ r.

BH

:-7

•• •
. .. -

' ' ■’

■ ,<:x’

b O£t spilltI 
side^K Ikke I 
anespill fra l 

skudd-I
sam-I 

ignok reddet 
ent ved 2—3 

ene / gangen fanget 
løs/ pirkeball, mens 

å bakken. Gjes- 
etter time. I

• Jan Nilsen 
forarbeide. Han j

driblet elefant av 
spillere før 

den

Lederlaget i 2. divisjon (Øst- 
Lisleby Hkk 
motstand enn 
hadde regnet

Landsdelssenen.
13 10 1
13 9 3

■

... -
• 8 8

flere Pors-j 
la pasnin-, 

indre I
som 1 

hard markkryper i

j land/Stfndre)
1 ^ngt hardere
I Østfold-folket
I med. Lederne var da også de
I første til å innramme dette sen 
I ede* kampen.
j Bilger Hansen, 

A’,aget i 25 å

'< •

fra
Sarj 
siste
Kraset 12. j 
,,oeng og 
p,Uss mal _____ .
,midlertid fjhellen fordi la- 
3j har scoXt flest mål — I01 

mot Sarpsborgs 30 Det 
heiyr igjen at\Lislcby klarer 
Sc‘K med uavjqort 
av<lelincs-finalen.\

te® ' ■

store 
retten 

( l„11 a rykkel/opp i 1. divisjon 
høsten K av. Lisleby og 

psborg, UOm skal møtes i 
J serie-j^nde på Lisleby- 

ni, har begge 21 
Ik mål kvote: 19 
1 Lisleby topper 

1 fordi 
mål

30

utlikningsmålet 
er det atskillig som 

^Lisleby 
hjemover/ uten poeng, 

leke og nå har 
sin

Lisleby mønstret 
sterkeste lag. mens 
backen Wige og 
Isen 
laasen 
serve

-ZAZ

sen, som har 
i 15 år, ungt 
en gjennomt- 
23 år. Forsvaret 
pålitelig. Venstre 

var i 
Nilsen 
men 1

.

■$

■

- Johnsen, 
avgjørelser 

enig i. Særlig 
strid tørn i siste

startet Pors- 
kan uten

i for at de> 
buret rent i de 

20 minuttene, 
skadet i en nær- 

med reser- 
konl Lisleby 
og det lyktes 
Nilsen å øke 

fikk under- 
hver for off-

vis’. og de hadde god støtte av 
rutinerte Hans Andersen som 
fremdeles kan kunsten å skyte. 
Halfrekken var jevn og forsva
ret likeså, men det var av og til 
svikt i oppdekningen og sikrin
gen under motpartens angrep.

Nevnte Jan Nilsen var klart 
banens beste spiller og Helgesen 
lå ikke langt etter.

Porslaget virket grått, selv om 
| det glimtet av og til, og den stør- 

: som

Lisleby 
Sarpsborg 
Moss 
Fram 
Pors 
Selbak 
Sparta 
Snøgg

•z.

' r'-' -

' ■■ ■ • ; ;•.

'■WO

te hardt og stygt cr. . 
Lislebys målmann ble skadet i 
cn duell og måtte gå ut i det 11 
min.

Etterhvert fikk Lisleby ro over 
ÅJan Nilsen og 
- nkk laget med 
1te Kilig og pent

• mannskap, 
snittsalder på

virket ikke helt 
half, Odd Nil- 

god. Balljongløren Jan 
var lagets bestemann. I 

den lille terrier på ytre 
lai høyre, Morten Helgesen. sønn 

av klubbens gamle landslags- 
mann, Helge Helgesen, og indre- 
løperen Hans Andersen fortje

ner sterkt ros.
Pors, som er blitt hardt P 

et i ar, skal ha honnør for 
viljesterk innsats. Laget er uten 
tvil i framgang, enda flere av 
reservene ikke holder mal. Arne 

-- var en god burvok- 
de øvrige plusser vi for

- - Skifjeld, Aage Lund, Ove 
Austad og Dagfinn Jensen. Foi- 
A .r„ hlir skuddretnmgen 
!,5re de" gjenstående serie- 
bedre , den gJ 
kampen mot 
og i rundekampene.

Dommeren, 
| Fram, hadde 
som vi ikke 
hadde han

gen til 
venstre/ 
sendte/ en 
nette/
03 fleTe g^d? sjanser. Karl 
Spjeld skjøt beinhardt forb. 
Whret etter en nærkamp 
An Lisleby-forsvarer 
høve suste skuddene 

' om Østfold-stengene.
I annen omgang - 

erne friskt og gjestene 
tvil prise skjebnen f 
klarte å holde 
første hektiske 
Målmannen 
kamp og 
ve. 
igjen 
oi- 
til 
kjent 
side.

Lisleby 
fra indre

med sitt i 
Pors saknet 

Roald Reier- \
. Svein Barth var back. Kors-' 

half, mens den annen re- ; 
Mvrmoen rykket inn som ; 

ytre høyre. 1400 tilskuere over
var kampen.

1 første omgang i 
ienergisk fra beg^e 
1 minst så en fikst 
Lislebys høyreside] men 

'styrken var ikke/helt av 
me kvalitet. Ri 
Arne Halvorsen 
høve. Den 
han opp en 
han lå nede 
tene tok ledel'sen 
Det var indre høyre 
som gjorde hele I

har nSr on ser 
venstre Hans

:.•> -X-

B
¥

y :y X- 

1^0 ws

innrømme
Oppmannen 

som spilte på I 
ar før han L- 

0PP, hevdet at det var en 
Prestasjon at hans gutter klar- 
te å stå rykken for Pors- 
arsrepene i den hektiske 20 
«ninutters perioden i begyn- 

1nc,sen av 2. omgang. Hadde ver- 
lcnc fått utlikningsmålet da 
*a «r det atskillig som taler 
’0r at Lisleby >jnåtte vende 
aesen 
Slik gi 
®sifold-k\ 
sjanse til\| ‘̂ikre seg 

opp i 1. 
av.
om

5 21—24 14
4 23—21 12
6 20—20 12

1 3 < 9 18—33 5
1 1 11 13^-41 3

2 31—12 21
w „ 1 30—11 21 

. 13, 6 4 3 22-16 16 
•13 6 2 . ................

13 3 6
13 5 2
13
13

spillet igjen 0 
Hans AndersoJ 
seg igjen 
sammen, osyetfer en rekke gode 
redninger av /Arne Halvorsen, 
kunne Nilsen/i det 20. min., set
te ballen i tomt bur etter en ny 
mesterlig halvklaring av mål-Iste feil var avleveringene som 
mannen. Dette målet får forsvar var dårligere enn vi har sett påi 
ret ta på sih kappe, idet det stol lenge hos laget. ’ I
helt avventende straks for scor- Bare Arne Halvorsen som bad
ingen. lisleby fikk forøvrig de nok å gjøre hele kampen vir- 
straks før også annulert cn scor- ket å være på høyden, og han 
ing, utpn at vi fikk tak i grunnen reddet nok laget fra et <ørre I

Selyzetter at Lislebys ytre ven- nederlag denne gang. Forsvaret 
sfcreyble skadet og måtte forlate I ellers virket usikkert og awent- 
barien i lengere tid etter kolli-lende. Løperrekken fikk det ikke 
sjon med Arne Halvorsen, be-1 til å gli.
- - - - - ......................... pOrs stilte opp med samme lag

som mot Odd, bortsett fra at 
Myrmoen gikk y. høyre og Lunde 
y. venstre, idet Reiersen ikke 
kunne spille.

Dommer var Johnsen, Fram 
med Rolf Hansen og Sverre Hal
vorsen som linjemenn. En del 1 

IeservCu, v.  .............. ........ —- av de ca. 3000 tilskuerne var ik-
bmerte hurtig og presist og gjor- ke alltid enig i avgjørelsene.

I

A»å begge sider, men

: Ss grø ® 3 Jæ.) og spiiæt ve* 1>nort Hot vnrJPors iarteiV opp og tilrev seg
. ut 1 omgangen at laget fikk virkelige farlige

* —- —. . «

Og n^rTmenomtiden hadde Pors hatt to helt at Myrmoei
StfA, anledninf? skifield og Holtan, selv om deres angrep mm., men

fler , løud med bkiijeia og . . for offslclet
^hpreget’

: : j. .

./•'A

i I det 22. min. forserte Lislebys
■ i. h. seg gjennom hele Porsfpr- 

svaret for han leverte til Hans 
Andersen som tverrvendte og

! I skjøt en markkryper forbi Hal-
i teten etter helgens seriekamper I vor sen og stillingen var 1—0.

.................... - * Resten av omgangen ble hek- 
_____.........................L tisk og spennpnde med en rekke

Forsmådde en rekke åpne sjanser gode sjanjen

Fra avspark i 2. omgang satte 
Pors farte 
initiativet il det første kvarteret 

farlige sjanser med 
scoret pent i det 9.' 

målet ble annulert 
Spillet ble etter det-

cløby Wart foran Pors 
1 t 2-0 til Østfold-laget —' . . .......
>f'ie av Pors-keeper Halvorsen

Clilline 1 teten euwr Utuguuo avneis-auipci 
beiioldt sU1* 2_^0 på Vestsiden etter å ha ledet 1—0

r‘<t sW la laget godt foran sine verter og seiren
1spiUemessig _ Dnrs hadde en rekke årme sjanser 
i <fo^ 
fr _

temp° fsærlig på Sin høyre side, men det var tH å gti fnn^<TAr» «t. lutret fikk virkelige farlige
e<Hatvorsen

ler. og81edninger I

gS^reget-

. r.

•y. j >;

måtte vise seg fra sin beste side og en rekk

Holtan, selv om deres angrep mm., men 
r
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Det var Storm som vant det 
viktige målvalget da 1. runde
kampen mellom hjemmelaget og 
Pors gikk av stabelen på Klei
va lørdag ettermiddag. Det vis
te seg straks at det innvirket 
på Kampen for det var Storm 
som greidde å tilrive seg spillet 
de første minuttene. Den me- i
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KAMP NR. 31

Storm—Pors
1—5

Skien, mandag.
Kampen på Kleiva åpnet med 

noen kjempesjanser for Storm, 
men etter at Pors hadde sikret
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før pause ved Elseth, Herman 
Holtan og Stubben Gunnerød 
var dog noe som smakte av iugi. 
Ikke for det — Karl Skiijelds 
velplaserte heading halvnnnut- 
tet før slutt var også av klasse 
og traffesparket (også Skifjeld) 
(mål nr. 4) var like yelplasert. 
(Om det ved denne anledning 
burde vært idømt straffe
spark er en annen sak.) Men 
stort mer enn disse Pors-scor-, 
ingene var det heller ikke i 
denne matchen som vi . helst 
glemmer. Pors hadde ikke sin 
heldige dag, men kommer sik
kert igjen.............

I
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Storm slet og gjorde så godt 
man formådde uten å få ordent
lig tak på noe. Lagets peste pe
riode var avslutningen. Erling 
Lundes frispark som resulterte 
i 4—1-redusenng midt i 2 om
gang inspirerte utvilsomt til 
øket innsats, og i de siste minut
tene var det ved flere anled
ninger så støvfoyka sto foran 
Arne Halvorsen som plutselie 

(hadde fatt hendene lulle. Men

Kort og godt.
Forslaget manglet Keiersen 

og Wige og stilte i stedet med 
juniorene Roy Elseth og Lasse 
Johnsen. På Stormlaget kom i 
2. omgang Rolf Nilssen inn for 
Svenn Åge Christiansen.

Pors var best, ingen tvil om 
det, og de tre tørste scoringene

■ —- ■ I.

■■■Lb
Storm bet
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• At laget kan spille i 
det bare får littet' helt sikkert. Det/ 

laper tydelig 1 de periodene) 
seg {or&n Porsburet. 

gen l?n>rSreniitnn denne gan- 
Plassen r r pA c^6rb3Ck’

nod FoUaug ^'orde Og'
dZ- innsats. I loperrekka var 

tngen som skilte seg ut.Arild Hefte, Urædd, som den-i 
^an^en va^ oppe til forbunds-; 

graden, var tydelig preget 
'"t alvor og etter vår 
kunne vi ikke se 

at lian greidde seg
Tiro. i
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Etter hvert overtok Pors og 
i det 11. min. headet den. unge 
Pvoy Elseth utagbart i mål fra 
corner. Så fulgte flere Pors- 
angrep uten resultat, men så 
i det 20. min. var Herman Hol
tan frampå med 2—O. Storm- 
forsvaret^ var ve.d. denne anled
ning merkelig passivt. Etter» 27 
min. spill var det klart for 3—0 
til Pors, og det var «Stubben» 
som hadde det siste beinet på

Fine scoringer, men sl ett 
spill

ta"*-^wta<tatatatatatata?ta?<i
Situasjon fra Storm—Pors- 
kampen på - Kleiva lordag. • 
Det er Porssenteren Herman 
Holtan som fyrer los fra 
kort hold og scorer uten at 
den framstormende Hallvard 
Elseth kan hindre det. I 
bakgrunnen sees Storms Ro
bert Semb og Pors’ Rolf

Gunnerud

■X*■■I
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get sterke sola som porserne 
hadde midt i ansiktet var ty
delig sjenerende, så Pors-spil- 
lerne hadde vansker med å fin
ne hverandre. I denne perioden 
var Storm flere ganger oppe 
på besøk hos Arne Halvorsen i 
Porsburet, men noen virkelig 
farlig sjanse greidde de ikke å 
skape.

seg en 3—0 ledelse tidlig i kam
pen, ble all spenningen borte. Bors 
økte til 4—0 like etter pause før 
Storm reduserte, og la på til ^5—1 
like før slutt. Scorere for Pors 
var Roy Elseth, Herman Holtan, 
Rolf Gunnerud og Karl Skifjeld 
(2). Erling Lunde scoret Stoians 
mål. Kampen var ikke god, men 
den var — med si ne mange sjan
ser og seks goaler — ganske un
derholdende. - -

Pors’ forsvar spilte rfoit:;-dagen, 
svært åpent, og det var Arne Hal- 
vorsens» keeperspill som - hindret 
flere scoringer. Angrepet var bed
re, og der var det Karl Skifjeld 
som forte an. Storm hadde-sin® 
beste folk i winghalves. > • ■•* • •

Helfredb.
.• •. j:

ballen som føk f nettet uten 
sjanser for Arnesen. '

Storm oppet seg mot slutten 
av omgangen uen resultat, og da 
fløyta gikk for pause, var stil
lingen 3—0 til Pors. Det viste 
seg allerede tidlig i kampen 
at det var en ganske merkbar 
klasseforskjell mellom de -to la
ga.

2. omgang ble den beste spil
lemessig sett. Da ble ballene 
slått riktig i lukene og spillerne 1 
var stadig i bevegelse. Etter 6 
min. ble Karl Skifjeld huket in
ne i feltet og det påfølgende 
straffespark sat-te han sjøl i mål 
uten sjanser for Arnesen. Så 
fulgte en1 god ’ Storm-periode og 
ved e t frispark fra 16 meteren 
lyktes det Erling Lunde å' set- ' 
J.e ballen bak Arne Halvorsen. 
Ved dette' høvet var ikke Pors- 
muren helt upatent’’ og etter vår 
mening burdé scoringen vært av- 
verket. Denne scoringen ga ty
deligvis Stormerne nytt mot, og 
laget greidde å spille seg fram 
til mange farlige sjanser foran 
Porsburet uten at det ville lyk
kes. Man må ha lov til å si 
at fru Fortuna var med Pors 
i denne perioden, for det var fle
re ganger at ballen smalt i 
tverrliggeren. Det hele jevnet 
seg imidlertid ut, og kort før | 
slutt var «Kalle» frampå med 
nummer 5. Han headet ballen 
overraskende forbi Stormkeepe- 
ren, som var tydelig sjenert av 
sola. Og dermed ebbet omgan
gen ut med Porsgevinst på 5—1- 

Hos Pors var denne gangen 
Ove Austad en god nr. 1 med 
sitt tildels gode vinghalfspill. 
Framleggene var dog ikke av 
beste merke, men han bryter 
meget godt. Pors kjørte denne 
gangen med to yngre spillere, 
Roy Elseth og Ragnvald John
sen, som begge gjorde fullgod 
innsats. Elseth ligner ikke så 
li-te på Rolf Gunnerud i spille
stil og ball behandling. «Basse» 
Johnsen spilte bra som vinghalf. 
To avgjorte emner som Pors bør 
bygge videre på. Det eneste som 
kanskje mangler, er hardheten, 
men den kommer ganske sik
kert.

Storm spilte denne gangen be
dre enn vi har sett på lenge, og 1 
de fleste på laget gikk fullt inn

Som ventet fikk Pors lett spill mot Storm på Bratsberg lørdag 
og vant med omtrent så store sifre som «normalt», men det er 
synd og si at Porserne gjorde noe av seg i denne ftørste' cup- 
prøven som dog ikke betyr stort. Kanskje var banen, umulig 
å spille på, kanskje var det varmen — noe måtte det øyensyn
lig ha vært — ihvertfall ble vi og mange med oss oppriktig 
skuffet over Forslaget som helhet og over kampen som kamp
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Storm-laget er for tiden langt 
fra i form til å være med i pun- 
dedansen, men skal allikevel ha 
ros for helhjertet innsats. Litt
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. Det ble
I Skifjeld som kunne øke for Pors 
da han headdet et overlegg i 
mål like før slutt. Porsspillerne 11. juni, 
tok vel kan hende det hele nok
så fcriebetoncet etter'.u ha sik
ret seg.. 3-0 ledelfréhr.-og setter 
kanskje pris på at vi lar den|
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Som ventet 
seierrikt ut av 1. rundekam
pen mot Storm på Kleiva, 
men klubbens overlegenhet 
ble ikke på langt nær som 
ventet. 5—1 seier viser jo ty-1 sparkoverlegg 
delig hvem som var 
men spillemessig var 
Porserne 4 mål bedre 
Storm dennegang, 
kampen viste vel 
framgang
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Etter forfall fra Xrne Torp, 
Arild Hefte, 

Urædd, dommervervet.
—sen.
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I Pors siste serie
kamp holdes lørdag 

Vårsesongens seriekamper av- 
Odd har

■ dem i I hjemmekamp mot Raufoss søn- 
istedet Karl dag 12. mens Pors 2. divisjons-

j kamp mot Sclbak c.i;.framskutt 
i jfra søndag 12. juni’ til lørdag
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Junioren Roy Elseths flotte heading som ga Por s 1—0 ledelse, 
gikk Porserne | Karl Skifjeld kontant i maske

ne etter 24 minutter og få mi-1 S’an£- 
nutter seinere kopierte Rolf 
Gunnerød Holtan på et fri- 

fra Ragnvald
best, | Johnsen. «Jappen» Arnesen i I bedre utnyttelse av de fine mål- 
ikke Stormburet hadde ingen mulig- tilbud i annen omgang burde 
enn het til å avverge de tre scorin-fgitt et noe jevnere resultat.

og runde-1 gene som ga halvtidsresulattet.
tross alt I annen omgang satte Karl | Fram, skjøttet

for Kleivguttene. Skifjeld nr. 4 i nettet på straf-
For Porserne derimot var vel fespark etter 6 minutter, mens
kampen det svakeste som er I Erling Lunde reduserte for 
levert i år. Storm da han mesterlig plas-
Skiens-forsvaret var merkelig serte et frispark helt borte ved

åpent og usikkert, og når så I stolpen seks minutter 
løperne ctok. kvelden» etter å 
ha sikret seg 3—0 ledelse, løp | de farligste målsjansene 
det hele ut i en tam og inter- 
csseløs affære. De 6 
kunne man imidlertid 
ovei 
som 
grep
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seinere.
Det ble Storm som skaffet seg 

seinere
selv om det
helt opplagt I sluttes til helgen, 

gledes | ut, resulterte ingen av
• selv om ingen av dem kom I scoring, 
avslutning på oppbygde an-

. Juniordebutanten Roy El- 
sclh fikk gleden av å åpne sco
ringene da han etter 12 minut- 

! ter headdet en corner elegant 
i nettet. Herman Holtan-ekspe
derte et frisparkoverlegg fra
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Pors

på overlisting og

I

Forsvarsspillet langt effektivere enn tidligere kamper
utsendte medarbeiderFra
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det

banen og kauskjé^allér 
Pnra 't

så stétkt’

i

Pors scoret 3 mål på 17 minutteri 
og vant fortjent over Selbak ute

i
Landsdclsscrien:
Lisleby
Sari

bak i medvind fikk et 
overtak. Etter Pors’ 
kamp på Kleiva mot

vår

14' i 0 2 2 32—13 22 
tøtø J 31—12 22 

£ 14 7 4 * 3 26—17 18 
5 24—25 16 
4 26—21 14 
7 20—23 12

borg

14 7 2
' -.14 4, 5

.£/ ■'U/5<2

vel half trioen Austad — Jensen
— RagYiv. Johnsen, og Vigeg gjen
inntreden styrket betraktelig.

Helt godt pasningsspill ble umu
liggjort i den harde vinden, men starter igjen.

Pors avsluttet serien med en av 
sine beste kamper i år. Vel var 
kampen i Selbak lørdag uten sær
lig betydning for noen av lagene, 
men med seier ville hjemmelaget 
dog passere Pors på tabellen. Det 
blåste en temmelig hard vind, som 
Pors hadde med seg i 1. omgang, 
og den hjalp naturligvis godt ti] 
de mange farlige angrepene. Vin-, 
den økte imidlertid betraktelig i ’ 
2. omgang da Selbak hadde ful]’ 
nytte av den.

Det var i grunnen porsernes 
hvasse åpning som avgjorde kam
pen, idet alle de 3 målene ble sco
ret i løpet av de første 17 minut- 
tene. Scorere i rekkefølge var 
Reiersen, Holtan og Barth, og al
le målene var meget pent laget. 
Selbak hadde også sine sjanser, 
særlig i 2. omgang, men deres lø
pere kom likevel sjelden til skik
kelige skudd.

Det var i første rel.cke på midt- 
I banen og .kanskj^.^pér mest i in- 

dreforsvåi^t"§Lt'- Pors overbeviste 
så steikt lord&gyBest fra det kom

Forsvarsspillet ekstra godt 
da Pors vant 3-0 mot Selbak

alfor pent denne gangen og 
de korte pasningene ble i 
svært mange tilfeller for løse 
til at'de skulle føre frem. 
Gledeligst var lagets for
svarsspill i 2. omgang, då Sel- 

visst 
svake 
Storm 

pinseaften, satte guttene den
ne gangen alt inn på å gjen
nomføre trebacksystemet og 
resultatet ble et langt effek
tivere sikringsspill enn i tid
ligere kamper.

Pors hentet seg en •!
3—0 seir og to poeng i den siste 
serierunden i møtet med Sel
bak på Østfoldklubbens bane 
lørdag ettermiddag. Det var in
gen stor kamp, men det var 
fart over forestillingen, og det 
var også spenning til siste slutt. 
Gjestene startet friskt med 
mange gode tilløp, og innen 20 
min. var gått hadde Pors-rek- 
ken satt tre gode baller i Sel- 
bak-nettet, uten at vertene 
m aktet å kvittere for noen av 
dem. Omgangen gikk klart i 
Pors favør, og ledelsen i pause 
var korrekt nok.

Hjemmelaget satset alt på å 
I ta det tapte igjen i 2. omgang.
I de første 30 min. av omgan
gen kjørte Selbak-guttene hardt 
på for å få ballanse i regnska
pet, men Pors-forsvaret anført 
av en opplagt og støttspillende 
Dagfinn Jensen avviste bestemt

fortjent i alle forsøk 
scoring.

Hos Pors er forsvaret allerede 
nevnt. Her gjorde alle en prima 
jobb. Ellers spilte høyrehalfen 
Basse Johnsen en god kamp. I 
angrepet er det vanskeligere å 
plukke ut noen bestemt. Rek
ken var stort sett jevn.

Målene kom i denne rekke
følge, ved Svein Barth, Stubben 
Gunnerød og Roald Reiersen.

På Selbak-laget skilte høyre 
half og indre venstre seg ut 
klart.

Bare et par hundre tilskuere 
overvar kampen, som ble godt 
ledet av Erik Berglund, Fager-' 
borg. E. i

Selv om ikke alt klaffet for 
Pors-Iaget i serieavslutningen 
i Selbak lørdag, har man alli
kevel lov til å si at Malm- 
grens gutter bør være for
nøyd med kampen som ga god 
trening før søndagens runde
kamp mot Svelvik på Vestsi
den. Etter at Pors hadde sik
ret seg 3—0 ledelse tidlig i 
kampen, la laget siden fornuf
tig an på å spille pasningsspill, 
selv om dette ikke ble så ef
fektivt som ønskelig.

Angriperne skulle gjøre det

innsats og kampånd var fin i la
get hele tiden — og det er disse 
egenskapene vi håper å se laget 
ta fram også når den nye serien

r. *
■

•• 1W-1 3 10 19—37 
’ 14 1 1 12 14—44

Sterk 1. omgang av 
ga 3-0 seier over Selbak

Det blåste en meget sjeneren
de vind under kampen og Pors- 
erne var heldigst og fikk den i 
ryggen før halvtid.

Vertene kom best i gang og 
skaffet seg en fin scoringssjanse 
etter få minutter, da senterløpe- 
ren skjøt utafor, men så tok 
Porserne initiativet, og etter 10 
minutter lå den første ballen i 
nettet. En corner fra høyre gikk| 
over senterback og keeper, ogj 
Roald Reiersen var påpasselig! 
framme og satte hodet fil. Fem; 
minutter seinere tok ■' Herman 
Holtan pent vare på et overlegg 
og scoret kontant på et skudd 
fra hjørnet av sekstenmeteren;’. 
mens Sverre Barths skudd frai 
samme posisjon lo minutter sei-i 
nere gikk inn helt oppe i vin-i 
kelen. j

I medvinden i annen omgangi 
klarte Selbak å. tilrive seg 
av spillet og vertenes angreps-' 
spill var bedre enn Porsernes i 
denne omgangen, hvor.altså 
Pors-forsvaret fikk vist seg fra! 
sin beste side og holdt stand. '

Pors-laget satset mye på' lag
spillet denne gang og det er 
uriktig å framheve noen i kam
pen, hvor heller ingen skilte seg 
nevneverdig ut. ‘

På Selbak-laget1 
terback, venstre half og indre 
venstre som gjorefe°*seg fordel-' 
nlrtifTfit hArnerkH; •
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sterk vind på langs av ba-

men

Pors til semifinalen
i Grenlands-cupen
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Kampen ble sterkt skjemmet •
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God og målrik kamp i Langesund
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Svelvik åpnet optimistisk.
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ble et lett Pors-bytte
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Pors holte knepen seir i havn 
men hjemmelaget burde vunnet 

Det unge Pors-laget halte 
en ytterst knepen seier i land 
i Grenlandscupens 2. runde 
mot Langesund på Slåttenes 
Stadion i går kveld. Etter en 
målrik og meget velspilt 
kamp sto sifrene h—S til 
Vestsideguttene da fløyten 
gikk for tid. Banen var sleip 
og gjennombløt etter regnet, 
men dette til tross fikk man 
se fint spill fra begge sider, 
der.

Rolf Gunnerød (helt til høyre) fyrer ; -

Sensasnslart på j©ra]

■få*
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av en sterk vind på langs av ba
nen, og kanskje får det ta noe 
av skylden for at matchen hel
ler ikke ble kvalitativt bedre.

Pors-scoringene besørget Roald 
Reiersen (fra corner) og Rolf 
Gunnerød — det ene ved en be
hersket vipp, det andre på et 
plasert skudd som fikk fri pas
sasje på veien inn i maskene. — 
I 2. omgang besørget Lund/! 
Gunnerød nr. 4. Gunnerød satte 
også punktum ved nr. 5 bare et 
par minutter før slutt.

God dommer var Bjørn Ha
nes, Herkules. Han bør ligge 
godt an til forbundsgraden.

JOHNO
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ke Pors noen stor dag — men 5—0 seirens riktighet ska! ingen 
behøve å betvile. Den var grei nok, — om enn i største laget.
Svelvik startet optimistisk og uten var vel heller ikke effek

tiviteten fremme noe å skryte 
av. Porserne var stadig på ferde 
og rakk altså å nette fem gan
ger før de seks kvartérene var 
omme. Løperrekken er fil^s dg 
går ofte uendelig pent sammen, 
skuddet sitter som regel også 
som det skal, og med en tilret
telegger som Rolf Gunnerød i 
slag står det gjerne en frisk 
bris. om. angrepet. Åge . Lund 
kom også meget pent frem igår. 
Av forsvarerne var bare Sten- 
kvist i vanlig slag, lot det til.

Svelvik ble fort tatt ved nesen 
da Pors ganske raskt sikret seg 

Åsnes en 2—0 ledelse og senere fastsat
te 3—0, før snaue 17 minutter 
var gått. Likevel mistet ikke 
gjestene hverken humør eller 
pågåenhet og gjorde det de 
kunne, sterkt inspirert av en 
utrettelig Svelvik-koloni. Laget 
hadde flere bra spillere, og sær
lig la man merke til høyresiden 
Oddvar og Rolf Rørvik samt 
venstrehalfen Hans Rørvik.

X.‘z5?.-
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PORS 5 -r- SVELVIK 0 —-
Scnsasjonslaget Svelvik kom fort ned på jorden igjen og viste 

antagelig sitt egentlige jeg i rundekampen mot Pors på Vest
siden. Laila Car Isens fotball-lag som gjorde litt av en furo
re ved å sette Rapid utenfor allerede i 1. runde for litt siden, 
var et meget sympatisk bekjentskap, men et helt ordinært lag 
hva fotball angår og man kunne umulig ha gjort seg noen 
forhåpninger om en videre triumfmarsj i cupen. Nå hadde ik-

•' • ; • ,■ .■

seth og y. h. Åge Lunet Mål- 
scorere var
Holtan, Roald Reiersen og» Roy

Hos hjemmelaget var. c.

bestemann, fulgt av Fipn Nen- 
seth'og Gunnar Nesse ' 
sunds mål ble satt in# 
nar Nesse, Terje Sa#

Bråthen.
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hadde i kampens løp avgjort 
sjanser som med letthet kunne 
ha endt med scoring, men alt 
i alt hadde angriperne en ten
dens til å skyte for høyt og dess-

Norske skytterseire over 
Sverige og Danmark

De norske skytterne noterte 
seg for to .internasjonale seire 
lørdag. På Løvenskioldbanen 
ved Oslo ble Danmark slått i 
landskamp i lerdueskyting med 
266 mot 249 poeng. Samtidig 
ble Norgesmesterskapet i lerdue 
skyting avviklet. Hans 
vant mesterskapet og ble beste 
skytter individuelt med 90 
poeng.

I Eskilstuna vant Norge lands 
kampen i hjorteskyting mot 
Sverige med 1010. mot 989 poeng. 
Nordmennene hesatte de tre før
ste plassene, og-.vinneren, Rolf 
Borgersen satte ^samtidig ny 
norsk rekord på 20/sprang, en
kelt med 92 poeng. Sammenlagt 
fikk Bergersen 220 poeng.
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man tar overtaket i spUMg de 
mange store målsjansene i be
traktning spørs det om ikke 
hjemmelaget burde hatt seiren.

Pors hadde sine beste spillere 
i c. h. Ove Austad, i. h. Roy El-

Åge Lund, .Herman I __ J 
Arne Brogeland atter_ én £ang

k Lange- 
fjVv Gun- 
►mark og

SK .. , i

gaio

Men Langesund spilte en god kamp og 
tapte knepent 4-3

Det ble Pors som sikret seg 
retten til å gå videre i Gren- 
landscupen ved å beseire Lan
gesund 4—3 på en regnfylt og 
sleip bane i Langesund.

Etter en god åpning av Pors 
fant LIF-guttene hverandre, og 
deres angrep viste seg å være 
langt farlige enn Porserne. Om
trent midt i omgangen tok 
hjemmelaget ledelsen ved indre 
høyre Gunnar Nesse, og laget 
hadde senere i omgangen flere 
farlige måltilbud. Det ble iste- 
det Pors som scoret to ganger 
ved ytre høyre Åge Lund og 
senterløperen Herman Holtan.
Etter pause utliknet ytre høyre 

Terje Sandsmark for Lange
sund, men atter tok gjestene 
ledelsen ved ytre venstre Ro-

'"'ir*

L -S-
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Reiersen. Hjemmelaget 
kjempet videre energisk, og 
utlikningen kom ved Kai Brå
then. Det stod 3—3 inntil et 
par minutter før slutt da Pors 
fikk sitt seiersmål ved Holtan.

Langesund hadde også i den
ne omgangen et godt grep på 
spillet, og det er et spørsmål 
ora ikke hjemmelaget hadde 
fortjent et bedre resultat. Stol- 
peskudd og farlige sjanser bur
de avgjort ha gitt scoringer.

Pors som nok skuffet sitt 
publikum litt, hadde sine beste 
folk i høyre half Korsaasen og 
senterback Ove Austad. I lø
perrekken kom vepstre®dén 
Gunnerød og Reiersen bestt fra 
det.

Langesund spilte vel sin 
beste kamp for året i går. 
Forsvaret virket absolutt .sik
rere enn tidligere skjønt kee
per burde muligens ha av
verget et par av målene.

Forsvarets beste var ven
stre half Ole Johan Hansen, 
og i angrepet skal plusses for 
rekkeledercn Finn Nenseth 
og Leif Stangvik som ytre 
venstre.
Øivind Gerhar Abrahamsen, 

Kragerø, var en god dommer.
/- —d—n.
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Pors til tina en i Grenland
cupen
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Odds 1. omgang og en stund 
etter pause smakte av gammelt 
godt 1. divisjons-spill, men så 
ble d e t nærmest ødelagt av de 
siste minutter da det sviktet på 
en rekke plasser og ikke minst 
gnisten og innsatsen til å ville 
vinne sviktet totalt. Keeper 
Kihle åpnet bra og hadde flere 
gode redninger, men mistet 
oversikten da det røynet på. Av 
backene likte vi be^'’ Roger 
Svendsen og halfene* Kovacs' 
Larsen var jevngode denne gan
gen. I rekka var Ove Ødegård 
alle steder, men fikk liten hjelp.
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hold. Ved anledningen var heie 
Odd-forsvaret nærmest på «skog 
tur». Fortjent eller ikke? Det 
er nå engang målene som teller 
i fotball og av dem kunne Pors 
lage flest.

min. - Då kom

a A

11 lit
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gang i år
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Odd ledet 3—1 til det gjen
stod 17 minutter av semifina
lekampen i Grenlandscupen 
mot Pors på Odds stadion i går 
kveld. Så kom gjestene for 
fullt og innen full tid hadde 
Karl Skifjeld & Co. endret 
resultatet til Pors-seier 4—3 
og dermed finaleplass i Gren
land fotballkrets beskjeftigel- 
ssecup. Ikke nok med det. Sei
ren betyr at Pors har slått 1. 
divisjonslaget fra Skien 2 
ganger i år (dertil en gang 
2—2), hvilket igjen forteller 
at «hvitskjortene» etter man
ges mening ikke er de eneste 
her på berget som kan spille 
fotball. Tvertimot, nå må vel 
de ivrigste Skienspatrioter 
være enig om det at det er 
grunn til å se opp for Pors.

Det skulle ikke vært nødven
dig å fremheve noen på Fors
laget denne gangne ettersom alle 
kjempet. Det indre forsvaret 
åpnet litt tamt men spilte seg 
godt opp med Dagfinn Jensen 
som en god stopper. Sidehalfen 
Ragnvald Johnsen var flere hakk 
bedre enn Korsåscn og i angre
pet viste Gunnerød/Reiersep ,de 
beste takter. Skifjeld er en nyt
tig mann men har sammen med 
Barth og Aage Lund den unoten 
å holde for lenge på ballen. Det 
kan straffe seg.

Dommeren Arne Skjærum, 
Grane, virket OK, men stqppet 
kanskje spillet unødig ved for- 
delsparagrafen.
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Men ikke for det. Pors-seiren 
var langt fra så fullt ut for
tjent, ettersom Odd utvilsomt 
var best i 1. omgang og burde 
hu ledet mer- enn 1—0 som var 
tilfellet ved pause. Da så verte
ne gikk opp til 3—1 og det be
gynte å nærme seg slutt, ble vi 
nesten for sikre på Odd-gevinst. 
Pors-guttene kan det som ingen 
andre klubber i Telemark. A 
snu et par baklengsmål og en
dog skaffe seg seiers-goalen i 
tillegg. Det hele skjedde i løpet 
av snaue 10 minutter og det så 
ut som om Odd-forsvaret var 
helt «under båten» når dette 
vendepunktet i kampen kom, 
når vi minst hadde ventet noe 
skippertak fra Pors’ side. Det 
er godt å ha noe ekstra «kull» 
a lempe på når det røyner for 
motparten mot slutten, og Pors 
skal ha all honnør for de vet 
hvordan dette skal gjøres. Vi 
har sett det så mange ganger 
før. La oss bare minne om de 
tre målene laget tok igjen 
mot Fredrikstad i rundekampen 
da rødtrøyene ledet 3—0 
Pors fikk 3—3.

Hjemmelaget stilte opp uten 
sin unge lovende senterløper 
Kjell Skau og hadde Arvid 
Gravklev som rekkeieder. Ove 
spilte i. v. og reserven Thor H. 
Thommesen y. v. Pors var ordi
nært lag og del samme som slo 
Oad 5—0 i Herkules jubileums- 
turnering sist fredag.

Det var Odds senterback som 
skaffet sitt lag en høyst fortjent 
1—0 ledelse da han kort før 
pause forserte pent fra egen 16 
meter og pa veien til Pors-buret 
driblet av 3—4 mann og satte 
ballen hardt forbi Arne Halvor
sen, som var litt for avventende 
vnd^finlorln»r>*f^—
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omgang på Stadion i går.

det er ikke første gangen det har

da falt Pors’ winghalfer ganske

3Sfe

nene ,ekyldtes mer svakheter i de 
gjennom-

tør fløyta går!

3=1 til 20 min.
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kontant sak i vinkelen, men
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Det var alt i alt en temmelig 
jevn affære. Vi tror nok Pors 
var u tsatt for det verste nerve
presset ved å skulle forsvare sin 
siste storseier, mens det var ty
delig at Odd virkelig satset sitt 
beste for å reise kjærringa. Odd 
spilte da også en relativt bra 1. 
omgang og hadde Pors til dels 
langt nede det meste av omgan
gen. Løperne spilte seg til en rek
ke svære sjanser, men det var 

| hele tiden påtagelig at det var 
alt for slapp konsentrasjon over 
avslutningene. Pors-angrepene var 
langt færre, men minst like far- 

I lige. Odds 1—0-ledelse ved pause 
hadde nok. Pors størst grunn til 
å være fornøyd med. Scoinngen 
var forøvrig et kapitel for seg. 
Magne Helland hadde sett seg lei 
på det ineffektive løperspillet, 
tok plutselig saken i sin egen i 
hånd 5 min. før pausen, kjørte i 
vei solo fra midten og knakket 
av et praktskudd forbi Ame Hal
vorsen.I 2. omgang snudde bladet seg. 
Vel fortsatte Odd med 2—0 etter 
8 min. (fint frispark fra Ødegård | 
med dit

fe-V.
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en antatt off side. Ingen fløyte 
var w
de med situasjonen: 3—3. Det 
var naturligvis fin stimulans, og 
10 min. før slutt trakk Lund opp 
et nytt farlig angrep, Odd-for- 
svaret var utspilt, og en udekket 
Barth konsentrerte seg riktig om 
seiersmålet.

Stort sett var Pors-seiren for
tjent, skjont uavgjort kunne vel 
passet best i likhet med i vår-i 
kampen (2—2) mellom de to. På 
den annen side må man jo også I 
si at et lag som har overtaket og 
leder 3—1 til 20 min. gjenstår, 

u ___ ihvertfall ikke skal tape! Men rett
redning av Halvorsen, 1 skal være rett: Pors avsluttet

og Odd-goalen i 2.

| Kampen ikke slutt

■s

på Gravklevs innlegg fra dod-

av Porsangrepene
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ors vant 4-3
Ujevn innsats med mye svakt forsvarsspill

Det ble en ganske eiendommelig forestilling dette tredje mo tet mellom Pors og Odd I år. 
Hjemmelaget monstret et betydelig sterkere mannskap enn i Herkules-turneringen, men fikk 
forfall også fra Kjell Skau, og Thommesen rykket inn på venstrewingen. Noe av det mest po
sitive vi kan si om Odds lag denne gang, er at framgangen fra sist (0—5) var ganske markant, 
og etter ledelse på 2—0 samt 3—1 helt til godt og vel halvveis 1 2. omgang, var det neppe 
mange selv blant porsore som trodde seier lå innenfor mulighetens grense. Og så viste det seg 
likevel at Skifjeld & Co. var gode for å snu bildet totalt med 3 kjappe scoringer og dermed gå 
til finalen i Grenlandscupcn med 4—3-gevinst.
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men så var Ole Erik der og satte [ kampen ganske desidert best, og 
inn returen. 2 min. senere redu
serte Korsåsen til 2—1 på en vist seg at overskudd mot slutten 

så ‘kan vende bildet fullstendig. — 
fulgte Viges ulykkelige selvmål Kampen var kvikk og situasjons- 

rik, men bare glimtvis egentlig 
linjen. Porserne kjørte hardt på | velspilt. Svært mange av situasjo- 
nå, og vel halvveis i omgangen 
gled Lund pent igjennom med to forsvar enn riktig l.‘ 
2—3. Bare sekundene deretter forte angrep, og i det hele var 
gjorde Odd-forsvarerne den brø- såvel Pors' som Odds innsats sør- 
ler et rutinert lag aldri kan -til- gelig ujevn. Odd hadde i 1. om- 
late seg: A stoppe helt opp for gang gjn styrke på midtbanen, og 

antatt off side. Ingen fløyte t__ - - _ *
_• gått, og Skifjeld var på høy- avsiorende igjennom. Både Kors- 

åsen og Johnsen rehabiliterte seg 
imidlertid stort i annen, men i 
grunnen først da Odds midtbane- 
folk i like sterk grad avslørte 
grov kondisjonssvikt. Det er Pors 
2. omgang og Odds første de ca. 
1000 tilskuerne vil huske som det 
positive. Det kaiiskje mest nega
tive var at de respektive forsvar i 
hver sin omgang blottet ganske 
fatale fell og svakheter. Alt i alt 
var Helland og Dagfinn Jensen de 
som var jevnest og klarte seg 
best her. Tross alt likte vi Pors- 
angrepene best, fordi det var mer 
tyngde over dem, og fordi de som 
regel ble bygd opp over alle 5 
spflleme, mens Odd stadig bruker 
vHnaene galt. Odds lagledelse be-. 
Sidf dertH en feil som måtte væ
re åpenbar på forhånd wing- 
backene skulle selvsagt vært byt- 
tet om, fordi det jo ingen hemme- 
likhet er at Porø har sin styrke i 
Angrepets venstreside. Det ble da 
oaså Aage Lund som gjorde forar
beidet til og stod bak samtlige 4 
scoringer.'

Arne gkjærum hadde ingen full
god kveld med fløyta, selv om han 

jevnt bra fra det. Wessel.
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Pors vant Grenlands-cupen
Kragerø fightet forgjeves i

0, men langt fra

1.
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Pors seirende lag
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Middels kamo på Vestsiden ga 3—1 
overbevisende spill

av u-reniana Fotball- 
beskjeftigelsescup

g

Dommeren 
Skiens/Grane 
løp til 1 
to ganger 
ler for mu
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advars-
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Femte kampen på halvannen uke:

1-0 seier for 
mot Start i

da Rol f
posisjon
Bjercka. (Smakte
side). Jevn

Porserari 
forsvaret 
Bjercka 
tid og

Johnsen som 
et hakk be- 

klubbkamerat

Pors spilte i går sin femte 
kamp på halvannen uke ved å 1

f vinne 1—0 i en privat kamp mot 
Start i Kristiansand. En kraftig

Jag

13
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Pors 
Kr .sand 

Regnskur før kampen i a dempe.
Seiersmålet ved Reiersen 5 mier på sp\We\ 

mm. før slutt

ne vært målløs, noe som vel 
hadde vært mest rettferdig..

I angrepet 
å se ytre

kvarter
men også

— Ame
ganger fortjent I 

: harde 
Pors-ledelsen 

pause
- fri 
forbi

off- 
V'-V -

høyre Arne, . SørenscJ

l^eipe 
pa. i.otcne
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Kampen ble ført i stort tem
po. Et oppjaget vekslende 
spill er helhetsinntrykket vi 

om-

Kragerø ga ikke opp selv om 
skelighc*er med å følge det 
store tempoet og mye flying 
unødvendig ble resultatet.

«Stubben» hadde sin store 
sjanse da Skifjelds pasning 
gikk like forbi støvlen — for 
åpent mål. «Dilla» hadde et 
over liggeren før Pors fikk 
tverrliggeren før Pors fikk 
straffe midt i omgangen. Y. h. 
Svein Barth ble unødvendig 
huket i feltet og Karl Skifjeld 
satte ballen rolig i nettet. Få 
minutter senere .fikk vi dagens 
peneste Pors-scoring ved et 

pent opptrukket angrep som 
Reiersen leverte til Aage Lund 
— fra ham videre til Svein 
Barth som scoret pent i hjør
net uten sjanse for Bjercka i 
Kragerøburet. Med 3-0 til 
Pors ebbet kampen ut og vin
neren av Grenland 
krets 
kåret.

H
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sw ■

regnskur like for kampen gjorde 
banen glatt og vanskelig, så 
noen riktig fres over spillet ble 
det ikke. Men om 1—O-noterin- 
gen kanskje burde ha vært noe 
storre mot dette relativt svake 
Start-laget, så er det 1 alle fall 
et bevis for at Pors-karene nyt-; 
ter ferietida godt foran host-; 

! sesongen. i

Scoringen kom ikke for ut i 2.1 
etter en til dels kjede-1 

lig 1. omgang.\Det gjensto bare 
fem mnutler av kampen da Roald | 
Reiersen var frampå, elter et godt | 
opplegg fra venstresida.

Start-laget var nokså jevnt, og 
det er vanskelig å framheve noen 
spesielle. Hos Porserne lå Gunne- 
rod. Lund og Reiersen et hte
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Kragerø kommer 
sterkere igjen siden

Kragerø er i ferd med å 
bygge laget opp igjen og 
med det unge mannskapet er 
det ingen fare med Liebergs 
gutter. Det er nok å nevne 
senterbacken Bjørn Eriksen 
som med sine 18 år satte en 
så god spiller som Rolf Gun- 
nerød fullstendig ut av spill 
-■.r0- x-^" fulgte faktisk
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Roald Reiersens heading tok Bjercka
Pors vant som ventet 
Grenlandscupen med 3-0 

seier over Kragerø på Vest
siden i går. Det ble et mid
dels oppgjør der gjestene 
fightet friskt, om enn forgje
ves, mot et langt fra over
bevisende Pors-lag. Når seie
ren ble så klar skyldes det 
at hjemmelaget langt bedre 
forstod å utnytte de sjan
ser som bød seg. Kragerø 
på sin side fikk det ikke rik
tig til når det tellende re
sultat skulle komme, men 
bød som sagt god motstand.

«Stubben» hvor han gikk og 
det var rart ikke den gode 

«sprakk» tilslutt. I 
ellers er keeper 

ennå brukbar lang 
wingbackene er det 

heller ingen fare med. Evig- 
unge Lillen 
høyre half vai 
dre enn sin 
Roar Fredriksen på den an
dre halfplassen. 
var det en fryd

*-z* • • > ii 1 .

sjon. Han.fyar. sitt 
mens de andre ' 
alltid var med 
går- 
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Arnold betyr mye 
for Pors

Pors hadde Arnold Johan
nesen med igjen som half 
istedenfor Korsaasen. Det be- hestehode foran de andre.

Kampen ble dømt av Arne Om- 
mundsen, AIK, Lund.

tyr mye for midtbanespillet 
da Arnold skaper roen som 
skal til over laget. Med litt 
mere trening skal det bli 
vanskelig å finne en wing-1 
half på hans høyde her i 
kretsen. Par-kameratcn Ragn 
vald Johnsen er i ferd med 
å finne seg tilrette og vi 
tror Pors UK intet taper på 
å beholde halfene Johanne- 
scn/Johnsen i høstens vikti
ge seriekamper. Keeperen 
Arne Halvorsen tok det lil
le som kom og backene 
Stenquist og Wige slapp bra 
fra det. 1 løperrekken var 
Svein Barth meget anonym 
og Aage Lund på motsatt 
wing fikk forlite baller å ar
beide med. Reierscn/Gunne- 
rød/Skifjeld var de likeste, 
uten å overbevise.

Et oppjaget
er helhetsinntrykket 

sitter igjen med etter 1. 
gang. Kragerø spilte lange bal
ler til sine ytreløpere, mens 
Fors satte i gang med små- 
spill. Ingen av delene så ut til 
å ville lykkkedes helt. Gjes
tene ble tatt hånd om på Pors 
16 m og ‘hjemmelaget likeså 
så av Kragerø-forsvaret, med 
den unge lovende 18-åringen 
Bjørn Eriksen som senterback 
i spissen. Karl Skifjelds suser 
etter et kvarter strøk like 
utenfor, men også y. h. hos 
Kragerø — Arne Sørensen 
hadde et par ; 
bedre skjebne på sine 
og gode skudd.
1-0 kom 10 minutter før ' 

Gunnerød stod i 
og smelle til 

-J litt av 
orngang «nm

Rolf Hanseu, 
stoppet alt til- 

liardt spill og 
ut med l. 
nnbruk.
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Pors vant 3-0, men . .

pigge og skapte
« X b

I KIF'eme vor
omgang

I

gårsdagens
I

Pors vant 1-1 over
Start i Kristiandsand
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Ingen god kamp på en såpeglatt bane
▼ ■ * •

kampen. Løperrekken spilte seg 
flere ganger fram til opplagte 
målsjanser, men forwards var 
inneffektive foran goalen. Kam
pens eneste scoring kom midt- | 
veis i annen omgang ved Ro
ald Reiersen.

Hos Pors var målmannen Ame 
Halvorsen sikker og god og el
lers spilte c. h. Ove Austad kon
tant. Laget stilte med flere re-

Juniorene Roy - Elseth 
Gunar : Hovinbøle 

seg stort sett

4£>X->.-.-.

OS#

Så lå det allikevel overra
skelse, på lur i Grenlandscupcns 
finale på Vestsiden i går kveld, 
der porserne naturligvis stilte 
opp son^iganske desiderte favo
ritter mot. outsideren Kragerø. 
Helt LiL omtrent midtveis i 2. 
omgang var utfallet nokså 
uvisst — og KIF’erne hadde 
inntil da vist såpass tenner at 
det fort kunne hendt noe. Had
de gjestene hatt med seg sin 
normalt beste loper, Falck Pe
dersen, ville nok angrepsspillet 
blitt mer kompakt og f' ' 
større tyngde enn i går —

I vi tror nok at med ham på

tii

best ’ av 
Finn Fredriksen 

ig farlig. Bro- 
bgffå bra detaljer. 

doTnte 'kampen
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i Grenlandscupen
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get i går -----
fall siffermessig.
3—0 til Pors. Nå 
seiren fortjent nok, 
hovedinntrykket av 
var et betydelig 
fra. f. eks. Odd-kampen.
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situasjonen og ekspederte baller, 
behersket og rolig forbi Bjerka. 
Ellers var omgangen temmelig 
jevn og særlig mye hadde det ik
ke vært å si om ledelsen hadde 
vært den motsatte veien. — 12. 
omgang åpnet porserne mer be
sluttsomt, og nå kom også Å.gc 
Lund mer med i spillet. Det gikk 
dog drøye 20 min. før ledelecn var 
øket til 2—0, og da måtte et 
straffespar til (Skifjeld). Omgan
gen gikk klart til Pors, og KIF’- 
erne begynte etterhvert å bli nok
så tomkjørt, men Finn Fredriksen 
& Co hadde flere klare scorings- 
sjanser. Barth satte kontant inn 
3—0 etterat forsvaret var helt 
utspilt.

Også dennegang var Pors-inn- 
satsen svært ujevn, og laget had
de merkelig vanekeli.g for å få 
noe til mot defensiv-muren og 
overraskelsestaktikken med de 
lange baller til angrepet som Kra
gerø lanserte. Gjestene gjennom
førte- forøvrig opplegget meget 
godt i 1. omgang, og så helt enkle 
å mestre er nå engang slike mot
standere ikke. Pors kom dog som 
nevnt sterkere i 2. omgang, og 
tempoet ble etterhvert for sterkt 
for KIF’erne, men både i forsvar 
og angrep var det ofte klikk i 
denne omgangen også. Inntrykket 
ble dog betraktelig bedret — vi 
skulle dog helet sett at porserne 
gjennomførte en hel kamp bedre 
og jevnere. Gunnerud spilte en ■ 
god 1. omgang, men ellers stakk 
ingen seg spesielt ut dennegang. 
Winghalfene Arnold Johannesen 
og Basse Johnsen var jevnest, og 
selv om Arnold tydelig manglet 
kamptrening, er det ikke så svært 
mye han har å innhente. Kragerø 
kan være fornøyd med innsatsen 
i går. Keeper Bjerka (som bare 
hadde en vies sjanse på scoring 
nr. 3) og Lillen Johnsen gjorde 
vel den beste jobben, men ellers 
var den nye centerbacken Bjørn 
Eriksen en fin type (som junior- 
UK vel må ha oversett, og nå 
fortet seg med å ta med på søn
dagens tur til Heddal!), likedan 
den noe eldre Tor Salvesen, som 
dog spilte skadet det meste av 2 
omgang. Forøvrig var høyrewin- 
gen Arne Sørensen 
løperne, men 
hele tiden still goin 
der Roar haddT

Rolf Han^e 
i temmelig suveifent.

- - —_

~ med en innstilling som så, | Wang og Lillen Johnsen 
at dette skal vi klare ‘
glatt og uten noen 
strengelse — — 
slike tilfeller 
komme 
motstander som 
v i I noe.

i:

<IV» Vr«.>w. - _

te ble et tomrom på midtbanen og 
tynnt framme i angrepet, lyk- 

ganske bra, ihvert- 
seg stadig 

ensidige forser- 
ier burde man tid- 

,get at forsering over 
'/det eneste som nyt- 
a skape åpninger. Bå

en este gang sprakk muren 
j i 'J. omgang. 10 min.

/■JnnnAnid fikst 
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laget innfridde ikke
Og gårsdagens KIF-lag ville 

noe. Det er tydelig at downperio- 
den nå er over for godt og at, 
mannskapet nå er stabilisert igjen 
etterat flere av støttespillerne falt 
fra. I Falck Pedersens fravær 
måtte Wang rykke inn som wing- 
half, mens Roar Fredriksen figu
rerte som angriper. Han lå dog 

som fjerdehalf, mens 
trakk seg

z• I
^8

W-

lp

S-Sy.:

R

uvisshet f

Pors spilte lørdag trenings
kamp mot Start i Kristiansand 
og vant fortjent 1—0. Hjemme
laget spilte best før pause og 
hadde fortjent en knapp ledelse. 
Jstedet ble halvtidsresultatet 0-0. 
I annen omgang var Pors den 
toneangivende og burde scoret 
flere- ganger.

Det ble ingen god kamp. Ba- 
r.en var såpeglatt etter det har
de regnværet og spillernes kon
disjon ble satt på en hard prø
ve. Start overrasket stort. La- 

seilte hurtig og kontant, og

a v:-? .

Bv

Langesund 
slo Pors-mix

Pors var i går kveld i Lange
sund med et mixed lag og måt
te dra hjem igjen med 4—3 tap 
etter en ledelse pa 2—1 i halv
tid. Kampen ble ganske under
holdende og bød på litt av hvert 
av positiv art.

Scorere for vinnerlaget Lan
gesund var Finn Nenseth (3) og 
Gunnar Nesse, og for Pors net- 

i tet Herman Holtan (2) og Svein 
I Hansen.

Ræ&x ..

kr£8

Jagcu som

i

-. vc.-.y-w w>
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'#‘4

Pors-seieren fortjent, men 
år ville elet blitt i hvert- 

jevnere enn 
var Pors- 
men hele 

vinnerlaget 
hakk tilbake 

Mon 
gikk på banen denne |

•—7 TT ve>--------------------------

> nokså defensivt bakover. Selv om det of- 

ekstraan- 
nettopp 1 
bakslaget | ,faj1 kjørte porserne 

fast ved sin'noe 
ing i center, 
ligere oppda 
wingenés^ar 
tet noe foiS' 
re en i 
for Kragerø 
før nsu‘''



2 divisjon, Østland Søndic. Seiret 2-0 etter god kamp på Vestsida er
ville
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Rolf

Moss—Sarpsborg 1—0.
Pors—Askim 2—0.
Sparta—Selbak 5 3.

I

I

5—2 
5—3
2— 0
1— 0 
0—1 
0—2
3— 5
2— 5

‘i ikke m 
i'denne kampen. 

Dommeren, 
berg Turn,

som forhåpentligvis vil kom
me atskillig sterkere igjen til 
helgen.
Alt fra avspark tok vertene 

hånd om spillet, og da indre 
venstre etter bare 10 minutter 
skaffet sitt lag ledelsen var det 
en naturlig avslutning på et par 
fine angrep. Selv om Pors i ti
den som fulgte skaffet seg et

helt hel- 
Elseth 
tilba- 
Lund

.1 
kvarteret å
på Pors’ banehalvdel.

Ørn—Fram 5—2. 
i Stillingen l
Ørn 
Sparta 
Pors 
Moss 
Sarpsborg 
Askim 
Selbak 
Fram

Rod 
ikke i-

Stubben 
5 minutter
_ — - —---- — -

slik at det kunne bli virkelig 1 
farlige sjanser. Etter en snau 
halvtime lysnet det allikevel i 
Porsleiren da Karl Skifjeld 
brakte balanse ved straffespark 
etter en grov hands ved Selbak- 
buret.

Noen minutter seinere tok 
imidlertid Selbak på ny ledel
sen, også denne gang ved Indre 
venstre. Vertene sikret seg også 
mål nummer 3 ved et brenn- 
hardt skudd av ytre venstre før 
de kunne gå til pause.

Vi ventet oss bedre innsats 
fra Porserne i 2. omgang etter 
kalddusjen i første, men det 
ble vertene som også i denne 
omgangen stod for det mest 
positive. Det ble 4—1 ved in
dre høyre etter få minutter, 
og Østf oldingenes sjanser til å 
øke var større enn Porsernes 
til redusering. Det er heldig
vis sjelden vi ser et Pors-lag 
så langt under båten hos den
ne helg. Samtlige spillere le
verte spill langt under pari, 
men vi drister oss allikevel til 
å fremheve Øistein Wige som 
nok var nærmest sitt vanlige, 
nivå.
Selbaklaget, som tapte for 

Sparta forrige hejg, vil sikkert 
høste mange poeng i serien om 
de kan fortsette i gårsdagens 
spor. Laget er jevnt godt besatt, 
med venstre half og senterløper i 
som de beste. Det var ca. 500 
tilskuere på kampen som ble

Intet ville lykkes for Pors
erne i Selbak i går, der et 
hjemmelag som formelig gnist
ret av energi og seiersvilje 
helt tok luven fra det bleke 
Porsgrunnslag. Gårsdagens 
Pors-spill tegner ikke bra for
an 3. rundeoppgjøret med 

t Sandefjord kommende helg, 
men la oss kanskje tro at cup- 
feberen alt har begynt å gjp- visst overtak i banespillet tillot 
re seg gjeldende hos Porserne aldri vertene den nødvendige

Pors sikret se ff i hel ff a to 
verdifulle seriepoeng i høstens 
første kamp mot nykomlingen 
Askim, på Vestsida. Det ble en. 
2—0 seier, som må karakteri
seres som fullt fortjent, sjan- 
ser og-spill tatt i betraktning, * avverge et. farlig skudd 
Off det var da spesielt Pors’ 2. 
omgang som ga. gode løfter. — 
Askim viste seg å være et me
get hardtspillende lag, dog uten 
A spille unfair. Det var senter- 

Nilsen, som var 
eksponenten for

Blek Pors-innsats mot Selbak
L’J.

Tapte 4-1 — noe som ikke lover godt foran 3. rund©

halfen, Erik 
den fremste 
dette.

Det var først og fremst den 
sleipe banen som var den vik
tigste årsak til at Pors sikret 
seg seieren. Porserne var tyde
lig i besittelse av en bedre 
teknikk enn Askim, og var i 
store deler av kampen det fø
rende lag. Men det kunne li
kevel fort, ha, gått galt. Pors 
hadde valgt å spille med- to 
offensive hal f er, og på denne 
måten var Askim-an grepene

i 
er sen 
hans 
Men etter 
Ueiersens tur til å spille Stubben 
fri og som takk for invitasjo
nen, satte han ballen elegant i 
nettet uten sjanser for den go
de Askim-keeperen. 1—0 til 
Pors og stor jubei blant de vel 
1000 tilskuerne på tribunene. To 
minutter seinere var Åge Lund 
i en fin posisjon til scoring, men 
det så ut som om han ikke vil
le mote det harde innlegget med 
hodet, slik at han spolerte* sjan- 

farlige — spesielt da i første gpn stubben ble felt inne i 
feltet 5 minutter for slutt og

- fant på cn 
linjemann, 

ikke heldig.

ASKIM BEST IGANG 
Det var Askim som kom best 
gang og greidde i det første 

drive ballen over 
Allerede 

etter 6 minutters spill måtte Ar- 
ne Halvorsen ut i full lengde for 

- -- ^ra 

senterløperen, Tor Skogsberg, — 
som hadde sluppet fri fra Ove 
Austads ellers meget solide op- 
passing. 9 minutter seinere så 
det igjen farlig ut foranx Pors- 
buret, og såleis reddet Basse 
Johnsen på streken.

PORS KOMMER 
klen så var det Pors’ tur og 
det 16. minutt ble Roald Rei- 

spilt fri «Stubben», men 
gode skudd gikk utafor. — 

22 minutter var det

etter 1. runde:
2 pts.1
2 >

»

Tar Pors sjansen på H.serie? 
Lovende seriestart mot Askim 
Seiret 2-0 etter god kamp på Vestsida - Stubben" matchvinn 

ante at dommeren ■ 

lig nok ti-akz i»n'’bfc*!rtC’ 
- r,i(.llomtida haik» 
ganger vært T Ame HaI^p' 

og særlig var de> 

var en meget”farlig herrement? 
Ame Stenkvist fant ikke ?i£ 
ut av ham i denne omgangen 
og må-tte mange ganger finne 
seg i å bh lurt opp i stry, pors 
ledelsen var likevel fullt fortjent 
etter alle de sjansene laget had-

PORS BEST I 2. OMG.
likhet med første omgang 

måtte Pors ha 10 minutter til 
å spille seg varm på, og også 
nå så det ut til at Askim skulle 
greie å utlikne. Men Arne Hal
vorsen og Ove Austad spilte beg
ge i stor stil og greidde å hol
de Askimløperne stangen. Arne 
Stenkvist spilte også bedre i 
denne omgangen og det varte 
ikke lenge før han fant ut aV 
den farlige høyrevinga. Pors to 
vinghalfer tilrev seg etter hvert 
midtbanespillet og matet sine lø
pere med mange fine baller.

•Etter 17 minutters spill var 
det klart for 2—0. Også denne 
gangen vår. det «Stubben» som 
håddé/det siste beinet på ballen. 
Roald- Reiersen skal krediteres 
for godt framspill. Pors hadde 
flere gode sjanser i denne om
gangen, men det ville ikke lyk
kes å sette ballen i Askimbu- 
ret.

PA Forslaget var denne Ar
nold Johannessen med som 
vinghalf og han er en av
gjort styrke for laget med sitt 
drivende og intellegcnte spill. 
Det mangler kanskje noe pa 
kondisjonen ennå, yicn det vil 
ikke vare lenge for han er v 
full form. Ellers var Ove Au
stad- en god nummer cn denne 
gangen som vikarierende sen
terhalf. Det spørs bare om ik
ke Pors gjør lurt i a la h 
beholde denne plassen. Ainc 
Stenkvist startet som nevn 
innledningsvis, svakt, men spil
te seg etter hvert stort opp- 
I rekka var det som mange 
aanaer før Rolf stubben* 

of/ RoM Re,^en 
So>n var de to ^cste. Ekspen 
mentet med Roy Elseth- 
ytre høyre falt, ikke < - 
dig ut, men den 
kommer sikkert steih 
ke en annen gang. Age 
var bra i 2. omgang.
Askim var som 

ningsvis, et hardtspillende 
som. J!el®ule Best var keepe
ren Alf Johansen som sikkert 
reddet laget sitt fra et storr 

. nederlag. En fin type. Elleis w 
senterhalfen Erik NUscn en. g 
spiller og gjorde ikke mange feil

Einar Rod- T^" 
var ikke helt P® 

ved’flere hove. Ro>f Hansen...^ 
vi denne gangen fant^på 
uvant plass sqm

i heller L—.

man ante at r 
dømme straffespark^

16 meteren. I 
Askim flere 
og gjestet 
Pors-buret, 
ytre høyre, Bjørnar

Tar_Pors_sjansen_p%25c3%25a5_H.se
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Selbak søndag. var Pors omtrent i oppløsning.
Pors møtte med et forbausen- Flere sterke Selbak-nngrep bie 

de svakt lag på Selbak 1 dag. avverget av Ame Halvorsen, og 
Ja, så uinspirert har Pors nep- så greide Pors endelig å snu 
pe noen gang spilt her nede, kampen. Laget hadde en sterk 
Selbak tok initiativet med en periode på ca. ett kvarter, og 
gang, og hadde overtaket hele da spilte de god fotball i stort 
første omgang. Selbaks senter tempo. Men laget var uhyre in- 
skjøt i stolpen og kort etter net- effektivt og skjøt i hytt- og vær 
tet indre h. etter 11 min. ------- ""

Hjemmelagets

Favoritten Pors startet 
høstens seric-kainper med full 
poeng-pott mot nykomlingen 
Askim. Det var Rolf (Stub
ben) Gunnerød som scoret 2 
fikse mål — et i hver omgang. 
Spillemessig sett var første 
omgang best, mens gjestene 
dabbet atskillig av da Porser- 
ne kjørte hardere på etter 
pause. Omlag 1000 overvar 
kampen på Vestsiden.
Askim kom best i gang, og i 

det første kvarteret hadde klub
ben flere sjanser. Avne Halvor
sen i Pors-buret hadde atskil
lig bryderi med et langskudd. 
Han måtte foreta et dobbelt- 
sprang for å få sikret seg bal
len. Porserne var svært tam
me med skuddforsøkene, men 
det lyktes for Gunnerød å 
nettkjenning på et opplegg fra nådde opp til sitt beste. Junio- 
Karl Skifjeld. Seinere noterte ren P* ytre høyre Roy Elselh , 
vi oss et hardt langskudd fra ^ot til å ha for stor respekt for 
Arnold Johannessen, men det- ^ne motspillere, men at det er 
te reddet gjestenes burvokter ------ -------------- --
elegant med klypa. «Stubben» 
hadde atter en stor scorings- 
mulighet da han ble feilt ulov
lig like utafor 16 meteren. Det 
etterfølgende frispark ble satt 
utenom.

Etter pause hadde gjestene 
en stor sjanse i de første minut- 

! tene, men så overtok Porserne 
banespillet. I det 18. min. dun
dret Gunnerød inn et nytt mål 
etterat Askim-keeperen var satt

■.AS

I i

helt ut av spill. Like etter skjøt 
han i gjestenes mål-stolpe. I 
denne omgang hadde Askim en- 
del sprette men slett ikke ufar
lige angrep. Når de ikke 
gang klarte å få tellende 
sultat for 
klart mål 
da må en 
forbauset.

Pors-gevinsten var det intet å 
si på, men løperne burde tatt 
flere sjanser på langskudd på 
den tunge og sleipe grassmat
ta. I det indre forsvar var høy
rebacken Øystein Wige frisk og 
sikker. Ove Austad klarte 
bra på senterback-plassen.. A^pj tjdlig å spå noe om* Østfold-la- 
nold Johannessen viste end.el- 
gode detaljer, men det var tyde- svært mange1 poéh‘gf*tr6f vi ikke 
lig at han saknet kamptrening, det får.

fg 11 angrepet var det ingen som 
*» 1 .1 . • 1 • • » 1 « * •

br 1

Forbausende svakt Pors-la 1
1 iri

• ---------------------- ** “

tapte 4-1 i Selbak |

$

Her fanger Lisleby-keeperen < 
av gjestenes forsvarere har for sikkerhets

en- 
re- 

kjempesjansen for 
i de siste minuttene 
uvilkårlig bli storlig

2 2 0 0 8—5 4
2 2 0 0 4—1 4
2 10 1 7—6 2
2 10 1 6—5 2

• ’ 2 T O 1 3—2/2
2 10 1 3—4'2 
2 0 0 2 2—5 0 
2 0 0 2 3—8 0

Ja, så uinspirert har Pors nep-| så greide Pors

Selbak tok initiativet med en periode på ca. ett kvarter, og 
e-..o, hadde overtaket hele da spilte de god fotball i stort 
første omgang. Selbaks senter tempo. Men Jaget var uhyre in-

----- ------ •• • - — — •-!».«. S *—>■*** xxz** «v/vx *•

Den siste del av kampen var
Hjemmelagets overtak var I jevn. Pors hadde sine bøsté spil- 

stnrt, særlig en periode midt i lere på h.b., Wige, delvis godt 
omgangen, men så fikk Pors spilte også i.h. Rolf Gunnerød, 
et riktig idømt straffespark for men forsvaret ble overspilt av 
hands og dette nettet Karl Ski- Selbaks hurtige angripere. Ar- 
fjeid på etter 28 minutter. Syv ne Halvorsen i mål skiftes fra 
minutter senere ledet Selbak det helt store til det middelmå- 
igjen, y.v. scoret og det samme dlge. 
gjentok seg to minutter senere.

Bare to minutter ut i annen 
i^tieang ledet Selbak 4—1. Nå 1

fe
Æ:’:.

Roald Reiersens hode, 
målstreken.

■

Tors tok beggj 
Ipoenga mot Askim

2 pene scoringer av

en høy pol-ball som var bestemt til
__ ; skyld plassert seg på

n
;«.v .

mye fotball i ham er det ingen 
tvil om.

Askim hadde et ungt lag 
med en gjennomsnittsalder på 
23 år. Klubben har deltat i 
landsdelsserien to sesonger tid
ligere, men måtte rykke et hakk 
ned i 1956. Det er bare 4 mann 
igjen av laget fra dengang. 
Klubben hadde sin styrke på 
høyresiden i angrepet ved Bjør
nar Olsen og Ingar Løken De
butanten på senterplassen viste 
endel gode takter. Ellers var 
senterbacken god, men vinghal- 
fene spilte alt for defensivt det 

seg | meste av kampen. ^Ennå er det 
k^ri4 qaijg å spå noe onv østfold-la- 

‘rriefik’ så
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Karl Skifjekl.
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Corner.
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i middelmådig oppgjør

. Grane,

Ass.

med 2—1 til
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UVENTET og KLAR
Pors

i

3
3
3
3
3
3
3

- - - !-*• 

var 
unge 

Lo f snes

‘10—5
8— 3 
6—6
9— 10

1 6—8
3—5
3—Z

6 
4 
4 
4 
3 
3 
o

'6
6
2'
2
2
2
2
2

I 
(

(

1
i Mossgoalen, og *
Gunnerød strøk 1

% 
(

6 pts.
>

>

>

>

2. divisjon
Østland Søndre:

Sparta—Sarpsborg 2—0
0—1 •
0—3 •

I

>

c

Ismåpent

Fram-seicr

i Ørn—Askim.
Pors—Fram 

I Moss—Selbak
Sparta 
Moss 
Ørn 
Selbak 
Sarpsborg 
Fram 
Askim

• Pora

spill på midtbanen, men over
drev ofte tversoverspillene i an
grepet og det straffet seg. Vi 
hadde i grunnen ventet oss mer 
av laget etter plasseringen på 
serietabellen. Best likte vi vn- 
stre half Flogstad og ytre ven
stre Asbjørnsen.

Forslaget halter som nevnt på 
flere plasser, og de yngste har 
ikke så lett for å fylle sine plas
ser på laget. Forsvaret virket ik
ke patent, og loperrekken mang
ler den gamle brodden. De som 
kom best fra kampen i går var 
Dagfinn Jensen og Roald Rei- 
ersen.

Dommer A. Skjærum
— stort sett bra.

_ , men det ble Pors 
2 verdifulle poeng. Kampen----- •!

foran mål ble det 
*. uteble.

«nye» Fors-Iagct halter betenkelig enkene swuvi, og spillet 
ikke av gammelt merke. Stillingen på tabellen har ikke vært 
særlig oppløftende i høst, men de to poengene i
pentlig anspore <“_'** ~J~ : —x— — 1-eHr.mmpnn.

Kampen begynte med noen 
raske Mossangrep som lett kim-

i ne ha gitt resultat, og Moss had
de hele taket på spillet i de før
ste 10 minuttene. Så laget Gun
nerød et pent forarbeide og bal
len havnet hos Svein Barth 
som smelte inn 1—0 for Pors. Vi 
noterte et par opplagte Moss- 
sj anser i den neste perioden og

Heldig Pors-seier over
Haltende Pors-lag

De 500—600 tilskuerne på 
Pors stadion lørdag ble vitne 
til en uhyre blek og tam inn
sats av vertene i seriekampen 
mot bånnlaget Fram. Utenom 
Rolf Gunnerød og Ove Au
stad fikk U.K. også forfall fra 
Age Lund og 
Det var derfor foretatt en del 
ommøbleringer på laget. For
svaret var det vanlige, 
Korsaasen og R. Johnsen var 
sidehalfer. Angrepsrekken var 
fra høyre Svend Hansen, 
Barth, H. Holtan, Arnold Jo
hannessen og R. Reiersen. Lar- 
vikslaget saknet også 4—5 
mann, bl. a. Kruge og Hellberg. 
Gjestene var heller ikke over
vettes spreke, men de fikk da 
spillet til å gli ute på banen 
ved en del høve og det vik
tigste var at de klarte å omset
te sjansene i 3 scoringer. Det 
var intet å si på at Fram fikk 
begge poenga.
Noen grunn til å gå i detaljer 

om spillets gang er det ikke. 
Fram har ikke hatt hellet med 

[seg i høstkampene, men det skyl- 
ides først og fremst at løperrek- 
ken ikke har holdt mål, ble det 
hevdet fra Larviks-folk. Nå var 
det ikke så spreke sakene lør
dag heller, men senterløperen 
Kjell Wilhelm Thoresen fortje
ner ros for sine 3 scoringer. Med 
litt sterkere konsentrasjon kun- 

Ine han notert seg i protokollen 
Ifor flere mål. Han lå som regel 
| påpasselig framme, og da Pors-

PORS 2 — MOSS 1

Fortjent cUcr ikke, det kan diskuteres, — 
som gikk av eget gress i går med 2 vcrd:fu__ ble ikke av de store. Det var Moss som viste det beste av spil- 
let, og ofte gikk det pent i mange trekk, men foran mål ble det 
puslet for meget, og de tellende avslutningene uteble. Det 

------ ~ betenkelig enkelte steder, og spillet er 
gammelt merke. Stillingen på tabellen har ikke vært

* «''«v.Tftnn i gar vil forhå-
til økt innsats i resten av høstkampene.

laget presset stadig på. Først et
ter en halv time kom utlignin
gen ved indre høyre Per Henes 
som skjøt forbi Wennerød. Tre 
minutter senere kom et hurtig 
Fors-angrep og en av Mossfor- 
svareme dundret ballen i eget 
nett. Litt senere ble en ball red
det på streken 
en heading av _ 
like utenom, men med 2—1 til 
Pors gikk omgangen ut.

I annen omgang hadde Pors 
et godt overtak de første 10 mi
nuttene, og et farlig skudd fra 
Svein Barth ble så vidt reddet 
til corner. Moss kom etterhvert 
mer til hektene igjen og bygget 
opp flere farlige angrep, men 
foran mål klikket det helt. Pors 
hadde også sine sjanser og var 
flere ganger farlig fremme på 
venstresiden.
TVERSOVER

Mosslaget viste mye

2—1 
7—0 

' l-l 
5-0 

.ctter 4 runder er: 
10— 4
10— 10
11— 6
10— 4
5— 8 

10—H
7— 9
3—12

svak kamp
lig nivå. Spillerne trakk ikke 
sammen og skudd var det smått 
stell med. Eksperimentet med 
Arnold Johannessen som tilba- 
ketrukket løper svekket den 
svake angrepsrekken ytterlige
re. De 3 backene spilte stadig 
på linje og det straffet seg.

Birger Jansen, Tollnes, hadde 
en liketil oppgave som dommer 
og den slapp han bra fra. Han 
stoppet kampen i 2. omgang og 
viste ut en beruset tilskuer av 
banen. Jansen ble assistert av 
Kåre Skifjeld, Brevik, og Sver
re Halvorsen, Odd.

forsvaret var mer eller mindre 
bortreist, ble oppgaven langt 
enklere enn ventet. Gjestenes 
forsvar overbeviste ikke særlig, 
det lot til al målmannen 
nervøs og usikker. Den 
senterbacken Gunnar 
var slett ikke ueffen og han kan 
med mere rutine bli en verdifull 
mann for sin klubb Høyre hal- 

mens I fen Svein Ramberg var en uhy
re energisk og nyttig mann for 
laget Makkeren Ludahl tok det 
lugnere.

Pors bør en nærmest forbigå 
i taushet. Reservene holdt ikke 
mål og heller ingen av de øvrige 
nådde forøvrig opp mot van-

Østland. Søndre: 
Pors—Moss
Sarpsborg F. K.—Askim 
Selbak—Fram 
Ørn—Sparta

Stillingen 
Moss 
Sparta 
Ørn 
Sarpsborg 
Pors 
Selbak 
Fram 
Askim

De to reservespekkede lag leverte
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Age Lund på plass i gjen, 
dermed I__
sterkere.

Moss viste

Øslfold-laget overdrev 
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Det var belønningeen fordi 
Pors’erne hadde vunnet Odds 
reser velagsserie med 8 poeng 
(3 seire og 2 uavgjorte kam
per). Odd var nr. 2 med 7 po
eng. De øvrige laga var.
Turn, Sandefjord, Eik og Fram. |
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og saknet «tresen»
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Da Pors fikk seiersmålet. 
og dermed var målmannen satt ut

2. divisjonskampen på Vestsi
den i går sluttet noe overras
kende med 2—1 seir for Pors 
over årets ubeseirede serielag 
Moss FK. Noen stor kamp 
var det ikke, men bortsett fra 
det første kvarteret klarte 
Pors-forsvarerne å stå rykken 
overfor sine teknisk bedre 
motstandere. Pors-seiren må 
vel betegnes som noe heldig, 
idet den avgjørende goalen 
ble laget av gjestenes venstre 
back, men en skal ikke glem
me at laget hadde flere store

, scorings-tilbud. Moss på sin 
side bekreftet påny at laget 
har sin store svakhet når det 
gjelder skudd mol buråpnin- 
gen. 

.7 '

Moss det førsti

.i

P®rs M sølvet
Odds Ballklubbs formann Ar

ve S t o k s t a d overrakte en 
vakker pokal til formannen : 
Pors fotballgruppe, Otto Malm- 

før serie-kampen Pors— 
Moss tok til på Vestsida i går. 

belønningeen 
hadde vunnet 

med

M

erne har nå 14 dager til neste 
seriekamp mot Sparta i Sarps
borg. Innen den tid er forhå
pentlig både Karl Skifjeld og 

og 
burde angrepet bli noe

I traff ballen venstrebacken og 
1 via hans støvel føyk den i net
tet. Seinere i omgangen hadde 
Pors to nye gode sjanser, hvor
av en Moss-forsvarer reddet det 
ene skuddet, mens Rolf Gunne-I: 
rød headdet like over ved et 
annet høve.

2. omgang ble atskillig tam- 
mere og det var forbausende å 
Se hvor mye Moss slakket på 
tempoet. Laget overdrev tvers- 
over-spillet og avslutningen ved 
16-meteren var svak. Porserne 
overbeviste heller ikke, men 
vi noterte bl. å. Svein Barths 
harde skudd fra siden 
markk ryper 
rød.

Pors «nye halfrekke» var in
tet Columbi egg og det var 
merkbart at både Dagfinn Jen
sen og Arne Stenkvist glemte 
seg rett ofte og trakk inn mot 
vanlig plass. Det førte til at 
forsvaret som helhet spilte 
svært defensivt, men det holdt 
allikevel til to poeng. Wenne- 
lød virket noe usikker i buret, 
og ikke minst var avstandsbe- 

svak. Backparet 
Thor Skott og 0. Wige kjempet 
energisk og det samme var til
felle med Arnold Johannessen 
som senterback. Løperrekka 
overbeviste ikke, Gunnerød sak
net merkbart trening, men han 

Larvik | hardt skudd, som etter alle so-1 hadde enkelte gode tilløp. Pors- 
lemerker å dømme 
utenom buret, men

s«

goa
Moss venstreback Skovli rcimngen pa svein Barths skudd

av spillet. I bakgrunnen scnterbacken Asheim og R. Reiersen. 
Det kom også forfall fra Karl

Skifjeld til denne kampen og 
reserven Svend Hansen rykket 
inn som ytre venstre, mens Roy 
Elseth ble flyttet over på indre 
høyre. Moss kom med sitt ster
keste lag. Allerede i de første 
minuttene oppvartet Østfold- 
laget med lange drivende frem
legg og at man ikke klarte å

I sikre seg ledelsen på disse var 
noe uforståelig. Pors-fors varet 
ble satt helt ut av spill, men 
da løperne sto alene med Pors- 
keeperen lot det til at han 
glemte det viktigste, å konsen
trere seg om retningen på skud
det. Hadde det vært gjort ville 
en neppe unngått a se ballen 
bak Wennerød i Pors-buret. Ved 
et høve hadde to av løperne 
klart bur, men det ble skutt 
forbi.

Det ble isteden Pors som fikk 
kampens første mål. På en pas
ning f rar venstre-siden reagerte 
Mosse-keeperen ikke raskt nok 
og Svein Barth dundret ballen 
i nettmaskene i kampens IL

Indre høyre Per He- dømmelsen 
utliknet idet han forserte 

seg fram på en stikkball. Bare 
to minutter seinere var Pors
erne påny foran, men denne 
scoringen var man svært heldig 
med. Svein Barth fyret av et
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dueller mann mot mann, og da hjelper det i grunnen lite om småspillet glir i 
ute på banen. I tillegg til dette spilte forsvaret svært nølende og avventende 
de raske Sandefjordsløperne visste å dra nytte av.
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ipillere kom til kort overfor de 
aggressive Sandefjordingene, — 
først og fremst fordi en manglet 
driv og tempo over spillet. Skal 
en få fart over det hele må bal
len slås videre hardt og presist,
— dribleserier og venting forer 
ikke fram.
— Sandefjord - ftnr frani en: 
usedvanlig slagkraftig og farlig 
løperrekke, og blir sikkert ikke 
lett å sette utenfor i cupen. Det 
harde og ufine spillet bør en 
imidlertid slutte med. Laget e 
nå så godt at en vinner kam-\ 
per uten å ty til råspill og kjem- 
peharde taklinger.

Dommeren Fritz Bruun fra Ha
ga klarte seg forholdsvis bra, 
så lenge det gikk idrettslig for 
seg på banen, men mistet taket 
på det hele da hardspillet be
gynte.

.'xd

Pors
trass
søkte
målsjanser.
forsvar tok seg imidlertid av det

■kom PÅ en
• •• —.. .

I

Vf

•j«-4

Det nytter lite å skylde på 
at Sandefjord spilte unødig hardt. 
Laget holdt seg nemlig på mat
ta mesteparten av kampen, og 
det ville være helt uriktig å på- 

, stå at hardspillet ^vgjorde kam
pen. Ulovlighetene begynte en 
nemlig først å ty til da seieren 
var sikret, og da var i grunnen 
Pors også ganske bra med på 
notene, sjøl om det må innrøm
mes at det var et par av San- 
defjordskarene som førte an. — 
Dommeren holdt det siste kvar
teret på å miste taket på kam-
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Tempo, tempo . . .
Ingen framhevet seg hverken 
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så noen fare på ferde 
ikke før pause.

Sandefjord beholdt initiativet i 
2. omgang også, men nå spilte 
Pors-forsvaret noe sikrere. Et 
par ganger var en også fram
på og yppe^ seS ’ angrepet, uten 
at det lykkes å få ballen i måL 
Stemningen ble temmelig amper 
etter hvert, og de siste 20 mi
nuttene forbigår vi i taushet.

for at knuffespillet ikke startet 
på et tidligere tidspunkt.

Åpninr/en var altså så uhel- 
difj som vel mulig for Pors. — 
Etter 5 minutters spill havnet 
ballen i nettet via Ove Austads 
tåspiss, og 2—.3 minutter sei
nere la. Erik Kristiansen på til 
2—0. Summe mann ordnet 3—0 
etler en halvtimes spill. 

mistet ikke motet 
i baklengsmåla, og 

stadig å spille seg 
Sandefjords indre-

fwidj /'•

9^

. ■■■ ' ■-

■ ‘■■ ■. '^'nSn

: ...

Tfegg? "dpi.....

Pors lant ikke melodien 
etter Sandefjords sjokkåpning

Godt angrepsspill av hvalfangerguttene før pause
- hardspill mot slutten trakk ned helhetsinntrykket

Allerede etter 8 minutters spill ledet Sandefjord 2—0 i rundekampen mot P 
dermed var det liksom håpet brast både for de mange tilhengerne på tribunen og for5’ 
ta som kjempet på banen. — det er nemlig ikke gjort i en fei å ta igjen en så 
ledelse, i alle fall ikke når en har et slikt betongforsvar som ' Sandefjords å «st ar 
mot. — Hvalfangergutta spilte forøvrig så godt og inspirert gjennom mesteparten 
kampen, at Pors i grunnen hadde svært lite å stille opp. De kom til kort i de aller flesV 
dueller mann mot mann, og da hjelper det i grunnen lite om småspillet glir ganske om* 
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liten Pors-seieror
sjansene

inikk det lengste strået,

, Heite, Uræcld. __

I

l

t en°r‘ sPning i 

takknr pVær^ vakIen- 
.. .ke Pors meffnin;

/

— «pning i 
en stor skuffel- 

svært vaklen- 
ineffekti-

- stør-

gammelt 
rekka 
som slakk

1 Sarpsborg 
elter

Pors burde 
det trédo 
Nå ble det bare

Pors burde ha vunnet det tre- 
dobbelte i kampen mot Sparta 
i Sarpsborg igår. Når seiren ikke 
kom til å lyde mer enn på 2—1, 
skyltes det rent utrolig sløsing 
med en rekke opplagte mål
sjanser.

Betegnende er det således at 
første omgang ble målløs etter 
at Pors hadde hatt overtaket det 
meste av omgangen. Ytre ven
stre, Åge Lund ble båret av ba
nen etter et kvarters spill og fikk 
en alvorlig benskade etter sam
menstøtet med keeper.

I^tabellene
Moss 
Sparta

/ Pors 
I Ørn ■ 
®elbak 
Sarpsborg 
Fram 
Askim

8
12 6

6
5i
5
4

„ - 3 3-u 2

Pors-Borg 3-0 i morsom 
14renmgskamp på Vestsiden 
I Enok Solstad scoret alle målene 
I Pors og Borg benyttet girsda- lag, bl. a. med følgeildc lem A- 
gen til ch trimttiingskamp lor spillere, Asbjørn Wenncrød (kee- 
sine mannskaper på Vestsiden, per), Karl Skifjeld, Age Lund, 
Vertene som stilte et noe mixed Svein Barth og Arnold Johan- 

-—--------- -  nessen, trakk det lengste strået, 
og vant fortjent 3—0 etter 2—0 
i pause.

Det var ytre venstre, Enok Hoi- 
stad som var mannen bak sajnt- 
lige Pors-scorlnger.

For begge lags spillere ble 
matchen utmerket trening foran 
de videre serlekaniper i høstse- 

i son gen. Det ble noe mørkt mot 
slutten , og man avbrøt det he lo 

I før tiden, til tross lor at man 
sløyfet pausen.

Kampens dommer var Arill

^delsseri^-

5 « ° 1 h_52 3 0 2U_5
5 3 0 2 7-0
5 2 1 o2 ^>0

I 

2-1 mot Sparta 
Å?ocK?rl pkifjeld ut keeper og 
? m^rreiet straffespark elegant 
i mål. Like etter sto det 1—1. Det 
var Einar Talgø som nettet be
hersket for Sparta. I det 30. mi-J 

av onisangen la Svein 
Barth nydelig inn til Roar Rei- 
ersen som laget 2—1.

Pors spilte en god kamp, men 
løperrekken må få et stort mi
nus for ineffektivt spill. Det er . 
nesten utrolig at den kunne unn-) 
gå mål på mange av de store 
sjansene. Svein Barth var me
get god og Skifjeld betyr frem- 

Ti minutter etter seltersen fin- deles meget for laget.
Sparta finner ikke melodien 

og var en stor skuffelse.
S.

gevinsten over Spa ria burde vært
Sjelden har vel Pors-laget 
att så store sjanser til a ret- 
. pa mållcvoten som i serie- 
;amocn mot Sparat i Sarps- 
>ors » Lagct haddC dc 

• •; ■ anlagte scoringssjanser
nen det lyktes L’«rc to ganger 
i plassere ballen båk Lorent
zen i Sparta-buret.
Alt ved første Pors-angrepet 
r ballen i mal, men en Spar- 
fors varer fikk spilt ut uten at 
nnmeren fra sin posisjon kun- 

} anerkjenne scoringen. Gode 
ors-angrep fulgte i apnings- 
erioden og især gled det fint 
å venstresiden. Åge Lund ble 
kadet og måtte erstattes med 
Inok Solstad etler bare 15 mi- 
nitter. Svein Barth skjøt uten- 
or fra få meter seinere i om

fangen og Gunnerød og Solstad 
hadde faktisk ballen sammen 
på målstreken, men også denne 
gang kom et Spartabein til.

2. omgang hadde ikke mer 
enn begynt før nye Pors-sjanser 
forestod, og man har vel nesten 
ikke lov til å skrive det på 
uhellets konto at ikke minst tre 
fire av de store sjansene resul- ; 
terte i scoringer.

Karl Skifjeld besørget 1—0 
på straffe da et kvarter var 
gått av annen omgang, mens 
senterløpei’ E. Talgø utliknet 
for Sparta få minutter seinere 
med et fint skudd. Roald Rei- 
ersen omsatte en fin passning 
fra Karl Skifjeld i mål da et 
kvarter var gått av annen om
gang, mens senterløper E. Talgø 
utliknet for Sparta få minutter 
seinere med et fint skudd. Ro
ald Reiersen omsatte en fin pas
ning fra Karl Skifjeld i mål da 
et kvarter stod igjen og dermed 
ble det.

Pors-laget var friskere enn på 
lenge i gårsdagens kamp. Laget 
satte lett det usikre Spartafor- 
svaret ut av spill, men det nyt
ter jo så lite når ikke sjansene 
blir tatt vare på. Asbjørn Wcn- 
nerød kom pent fra målmanns- 
jobben og kan ikke lastes for 
scoringen. Av sidebackene var! 
Øistein Vige klart den beste,

| Etter Spartar 
soræn var iaget 
se. Forsvaret 

°g kan f 
v,tet for at ikkn 
rc- angrinernn Pet ble stor
senteren E. Tala< V^V de^ ^are 
heve. Det V1 vd fram-

PublikumXso°kV%aH\endc 
dommeren R. Tell ”£11 i 3? og 
tc til middels godtSe'bak’

<

men det
fant det ‘‘po^e Vil
gang. p^uive denne I

Arne Stenquist i eir. 
baketrukne posision °,e tU- 
'mlf gikk godt u cnn.- høy,'e 
ker Arnold Johannesen n-- mak- 
slresiden og som iPd ven‘ £ 

godt merke. I 7 
va‘- Karl Skifjeld X' ' 

seg fordelaktigst ut
—sen.

-

r

Ired ohlei
var i halfrekk 

mest



Østland/Søndre:

nå:er

Ørns 3-0 på 6 minutters spill ødela hele kampgnisten

I

Odd kretsmester

Kampen

med

Hal.

— Bergen slo Midt-Hordiand

I

7
7
6
7
7
6
5
7

16—7 
22-14
11- 10 
15-17
12- 17 
9-15

10—4 
6-17

2- 0
3- 0
0-0
6-2

11
7
7
6
6
6
5
4

Unødig stort tap i Horten:

Altfor åpent forsvar uten 
sikring knekket Pors, 2—6

var
seg 
dog

Kampen omkretsmesterska- 
pet i årets juniorserie 

’ g på ’T—

(f ! 
o <

beste inn- 
utpreget 
er der- 

angre- 
Hos 
mye

F-am—Askim 
Moss—Sparta 
Sarpsborg—Selbak 
Ørn—Pors

Stillingen 
i Moss
Ørn 
Fram 
Selbak 
Sparta 
Pors 
Sarpsbor 
Askim

var tilløp 
begge sider, 
gikk mye

Pors-laget 
gangen. Uten akkurat

ten.
1 første rekke et fullstendig halsløst forsvarsspill som 
målsugne Ørn-rekken slapp så lett til åpningene, 
ruin er on ka r som trenger temmelig på klistret 
ger til mer enn noe slikt som 1—3 i kampen, 
selv om angrepsrekken hadde et par tro andre muligheter 
på. Ute på banen var forskjellen ikke på noen måle så markert 
inntrykk av.

jevnt bra dømt 
Moss.

hvis 
hurtig nok. 

det for 
og spesielt kom 

wingene ikke tilstrekkelig med i 
spillet. Gunnerud var den som 
gjorde mest av seg i 
Som nevnt lå dog de mest 
åpenbare feilene i forsvaret, der 
Dagfinn nok må ta ansvaret for 
Dørunis -1 scoringer, men det 
vil være galt å legge skylden 
pa ham alene, for wingbackene 
glemte altfor ofte sikringen, og 
særlig ved de 3 første betyd
ningsfulle scoringene var dertil 
winghalfene altfor offensive og 
kom for sent tilbake. Wennerød 
åpnet noe usikkert, men avslut
tet sterkt og er i det hele

FRA VÅR UTSENDTE MEDARBEIDER, WESSEL
HORTEN lørdag: Pors led et unødig stort nederlag i lørdagens seriekamp mol Ørn i Hor- 
2—6 Jod baklengssifrene på, og selv om det var fortjent nok med hjemmeseier, var det 

var bakgrunnen for at den ganske 
og spesielt burde man visst at Tippen Dø- 
oppdekning. Vi syns ikke at del lå scorin- 

for begge Pors-målenø var også noe billige, 
som det heller burde vært nettet 

som 2—6 sifrene kan gi

til bra ting
men naturlig 

av kampgnisten 
etter all mot- 

å impo-

i juniorserien -
Vant fortjent 1-0 over Pors

og de hadde flere muligheter til 
å øke. I de siste 10 min. kom | 
imidlertid Pors for fullt, og de
res kjempesjanser burde ha gitt 
mål, men fru Fortuna var med 
Odd.Begge lag hadde sin styrke i 
forsvaret som kjempet godt, 
mens løperne ikke fikk til det 
spill vi er vant til hos disse la
gene.

Lagene møtte med samme 
oppstilling som forrige gang.

Odds finalelag var innom og 
så siste del av kampen på sin 
vei til Oslo, og kretsmesterska
pet ble en hyggelig hilsen med 
på veien for disse.

svaret var årsaken hver gang, 
kanskje burde vel også. Wenne
rød mestret nr. 2. Scorcre var 
Bjørn Oddmar Andersen, Brogård 
og Dorum. Så reduserte Barth 
med en ball som touchet en for
svarer og satte Torbjørn Hansen 
ut av spill, mens Dorum la på 
til 4—1 like før pause. I 2. 
omgang fortsatte Dorum til 5
1, mens Stenkvists langskudd 
gikk klar av en hel del forsvars- 
bein for det strøk inn tett ved 
stolpen. Så Dorum igjen: 6
2.

Det 
fra 
nok

en god type som Pors bør kun
ne få glede av. Tross svakhe
tene i sikring var Vige lagets 
beste spiller dennegang. Kanskje 

rekken. | litt vill og uskolert, men hurtig 
og med en kampvilje som bæ
rer over med mye. Han holdt 
Bjørn Oddmar så bra at den
ne foretrakk å bytte seg inn 
på banen. Unge Skott mangler 
ennå i høy grad rutine, men er 
jo lovende nok og bør bli en 
bra mann neste år. I øyeblikket 
vil det dog være riktigst å trek
ke Stenkvist tilbake til back
plassen.

Kampen ble 
av Kristen Svendsen.

Det hadde vært oppholdsvær 
i Horten hele dagen, og selv 
om banen nok var noe sleip, var 
den likevel forbausende fast og 
fin. Pors manglet altså Lund 
og hadde Solstad på venstre- 
wingen, mens Ørn stilte sitt al
ler beste mannskap. Lange El- 
lingsrud er vraket, og man bru
ker nå Oddvar Been som wing- 
half. Det var flere lovende til
løp i Pors-laget det første kvar
teret, og vi belaget oss på en 
temmelig jevn affære. Så plut
selig var hele bildet snudd opp/ 
ned og kampen avgjort i løpet 
av en katastrofal 6 minutters 
periode fra 17.—23. minutt. Da 
scoret Ørn 3 ganger — utpre- | ut av 
get linjespill uten sikring i for-

: ble av
gjort lørdag på Urædds Stadi
on, idet Odd sikret seg 1—0 sei
er over arvefienden Pors. I det 
hele må kampen sies å være 
jevn, og resultatet kan være 
all right, idet Odd utnyttet sin 
overtaksperiode midt i 2. om
gang med en scoring. Denne 
kom etter et pent oppbygget an
grep, men den ellers så gode 
Porskeeper burde ha avverget 
dette ved å rykke ut.

I
Spillemessig ble kampen ikke 

god. 1. omgang var jevn, kan
skje med Pors litt over, men 
felles for begge lag var at de 
ikke greide å spille seg til sjan
ser i denne omgangen. 2. om
fang begynte på samme måte 
som første, inntil Odd fikk spil- 6—3 i eif interkretskamp i Bcr- 

, let til å gli bedre i en periode, gen i går.

nere gav ørn det 
trykket. Laget satser 
offensivt, og forsvaret 
for nokså sårbart 
pene kommer 
Pors-rekken gikk 
på tvers lørdag.
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2. mål. Scorercn Knut Zinke og Pors

Omkamp

jfra gode 20 meters hold.
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fortsetter Odd og Pors- 
juniorene

Rolf 
t omkampen 
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ke straks før pause kunne sette noen 
Odd-ball nr 2 i nettet, etter reine I 
foræringen av en Pors-forsvarer. I 
Porseme kjørte hardt opp for 
utlikning i 2. omgang og etter 8| 
minutter reduserte Knut Jacob)

nmkamp 30- °ktober-
Fo££etU formann
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Hansen til 2-1 ved -et frispark Gulliksen Unn

___________ blir holdt i rui b
i Samme spiller skaffet også ut- 30. oktober.
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han hadde nok et frispark 
, av-1 men 

gjørelse i lørdagens juniorfinale 
på Herkules stadion. Som man 
husker spilte de samme klubber 
hele 4 kamper for å få avgjort 
fjorårets mesterskap, og en gjen
tagelse vil det ikke la seg gjøre 
å få ordnet denne gang. Mani 
har allerede kommet langt _ 
høsten, og det gjør det ikke bed
re at Odd har vansker med å 
spille kommende helg.

Det uavg jorte resultatet var 
rettferdig denne gang. Odd var 
avgjort best 1 første omgang og 
ledet 2-0 ved pause, men som 
i fjor kom porserne____
ogmang og Odd-ledelsen ble inn
hentet.

Høyre half Carl 
'Berthelsen skaffet Odd ledelsen 
på straffespark etter 23 minut-
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Askim hadde sin styrke i half- 
rekken. Keeper var også god, 
og hadde ingen sjanse ved sco
ringen.

Det var tydelig at det sto at- 
hyert som kondisjonen tok slutt pen. Begge lag trengte poenge

ne, og slet for å få dem. Pors 
tok et godt skritt vekk fra fare
sonen ved seiren, mens Askim 
med sine 4 poeng har en langt 
dårligere utgangsposisjon foran 
vårens avgjørende kamper.

Kampens gode dommer var 
og det var Johnny Skaug, Vålerengen.

Fortjent 1-0 
for Pors over Askim

, Seiersmålet kom 10 sek. før slutt
| — Fra vår medarbeider Jens Pettersen —

Seriekampen i Askim i 
ble målløs i 89 minuMer

Det 
ballen i 
spark, ved 16-meteren, og skaf- Arnold Johannessen seg fordel- 

2 dyrebare points. aktig bemerket på midtbanen 
ballen pent
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går venstre ble to ganger spilt helt 

sekunder. Da scoret Pors kam- ne reddet Pors’ keeper, som 
pens eneste og avgjørende mål. forøvrig spilte sikkert og godt

Ellers gjorde venstre half,
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Roy Ludvigsen 
god med et par mesterlige, 
S - • -k Halvorsen var.

- backtrioen, mens 
Jacob Hansen tydeligvis 

til sin rett som indie-
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me V? sS oJsTmeågi at straffe- 
Ine' vit virket hardt idømt og 

ter, mens senterløper Knut Zin- sparKet .VQvtndrelser seinere
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resiuicrte i Odds 
; gode keeper Roy Ludvig

sen skimtes ved siden av
Det passet sikkert kretsstyret, t likningen 

og i enda større grad de impli
serte klubber — Odd og Pors — 
dårlig, at det ikke ble noen
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og 50 igjennom, men i begge tilfelle- 
' keeper, som

var høyre half, som fikk hele kampen igjennom.
... i en klynge etter fri-

fct sitt lag
Han lobbet oaiien pent over 
klyngen og inn i hjørnet........
.. Kampen ble spilt i ideelt vær, 
men på høstbløt bane. Noen
god kamp ble det ikke, og etter- skinYg på spiii °i denne’kam- 
J

ble det mye planløst spill. Men 
spenningen var der helt til 
siste sekund. Begge lag hadde 
en rekke sjanser, Askim dc fle
ste i første omgang, da Pors’ lø- 
perrekke virket ineffektiv. I 
annen omgang var Pors-rekken 
atskillig farligere, <

bare hellet som reddet motstan
deren fra å få et par mål mot 
seg. Indre venstre Gunnerød, 
organiserte de fleste angrep, og i 
sammen med ytre høyre var 
han rekkens beste spiller.

Pors lå godt over i siste halv
del av annen omgang, og settl 
på bakgrunn av denne perioden, 
må man si at seiren var fortjent 
Askim hadde sine beste tilbud 
i første omgang, lagets ytre
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Det fatale tilbakespillet i Pors-forsvaret

Odd-gutten.
_ , ti minutter seinere, et

ter fint spill på venstresiden og
’. i mal, 

dette ble riktig annulert da 
det var indirekte og ikke hadde 
berørt andre spillere.

De to finalelagene var meget 
ujevnt besatt og spillet var ikke 
av beste merke.

På Odd-laget gjorde halfrekka 
Icarl F. Berthelsen, Steinar Moe 
og Øistein Eriksen, •sammen med 

P ‘senterløper Knut Zinke det bes- 

te inntrykket.
Porskeeperen

var i
redninger. Sveip 
den beste av - 
Knut u

’ sterkt i 2. kom mer
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Ennå mens skiløperne klyver 
opp moter og raser utfor hopp- 
kanten og skøyteløperne glir 
over isflatene pa restene etter 
en kort vinter, er det fotball i 
luften. Ennå er det ski og skøy
ter på avisenes sportssider, 
men det forhindrer nok ikke at 
fotballfolket «stjeler» litt av 
vintershovet og påkaller folkets 
interesse — allerede.

Det var surt og vinterlig 
kaldt på Baneiordet lor dag da 
Odd, Pors. Grane og verten 
selv — Skiens Ballklubb — løs
net på vinter stivhet en i åp
ning scupen, men søndag etter
middag da vårsolen flommet 
over finalistene Odd og Pors 
og de tallrike fotballentusiaste- 
ne som ikke kunne dy seg og 
sluttet mannjevnt opp om «be
givenhetene, var det den rene
ste påskestemning oppat plan- 
kegjerdet i solrenningen.

Og det ble vist frisk fotball i 
i går mange ganger av Odd og 
Pors som Hivert fall sa ut til å 
bestå kondisjonsproven. Banen 
var tung som en hengemyr og 
inviterte såmenn ikke til fjær- 
lett og utpreget teknisk fot-

på «myrtunge»
» J : i ■« ■■■jynxMCTH J.n fi -gæx—I k

Si
• •

xSSSSii«esSwBBSS£g Kovacs og Odd-kcepcren Per Tollefsen.
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, | godt an i løypa, og lørdag i inn- 
| ledningskåmpen bie det bare 

2—1 tap for Pors som nok sei
ret fortjent selv om Grane bren
te straffespark og viste mange 
bra tendenser forøvrig. Gråne • 
bør vel allerede nå se seg ut en 
straffespark-«spesialist» for se
songen og la ham spesiaitrene i

I denne viktige detalj? f Rolf Nil
sen og Barth scoret for Pors 
Asbjørn Bentsen for Grane) ' ’ 

Skiens Ballklubb som bjp 
ket ut med 4-0 av c,dd (score-' 
v8 ™°mmesen. Kfj,acs os Ivar 
yarden 2) yprjet seg av~og tiI 
bra og viste \nje ti! kamp, men 

.var dF.t åpenbart kondisjo
nen som Sakte men sikkert eb- 
bet ut etterhvert som Odd kjørte 
frem. . '

P.JYE UNGT
‘Samtlige lag byttet inn og 

Sjonglerte med lagoppstillingene, 
men særlig hos Odd som kjorte 
med et «blandingslag» ble endel 
onge gitt sjansen og av fjor- 
avslaget var bare Kihle (i én 
omgang), Koger Svendsen (bare 
lørdag), Tor Renningen, Gyula 
Kovacs, Kjell Skau og Ole E. 
Hansen å finne i aksjon. Bertel- 

I sen var winghalf, Cato Bakke 
I prøvde center og ivrige Varden 
I later til a være pigg indrewing 
j med et godt blikk for spillet.
Ole Erik Hansen og Bakke var 
scorere.

BEDRE FORSLAG
Pors stilte uten Barth og Sol

stad i finalen og hadde med 
Gunnerød og H. P. Olsen. I 2. 
omgang gikk Stenkvist ut og 
Rolf Myrmoen kom inn. Vi oy« 
ner konturene av vårens Pors- 
Jag og tror på et godt sammen* 
sveiset Vestsidelag som uten tvil 
er blitt ytterligere styrket ved 
Rolf Nilsens og Bjørn Gud- 
brandsens inntreden i rekken. 
La oss få med om gårsdagens

I kamn nt doKvar. Ovinnaro 
I > I
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dd van fl åpningscupen
ball, men det var da fart og på- messig. Også Grane hadde kom- 

gåenhet — og mot slutten også | 2^2 
s p e nn i n g da P.ors lå under 
med 2—1 og jamen satset 
for utligning. Resultatet og ut
fallet betød jo ikke akkurat noe 
rent bortsett fra at det alltid er 
moro å v i n n e, men selv om 
kanskje Pors burde hatt uav-, 
gjort mot Odd på sin bedre 2. | 
omgang, var det vel heller ikke 
noe å si på at det unge, eksperi- 
ment-betonte Oddlaget tilslutt | 
fikk pokalen av Einar R a s- 
musssen som lønn for stre
vet. — J/—0 over Ballklubben | her 
lørdag og 2—1 over Pors i går 
var årets første fotballgevin- 
ster.

GOD KONDISJON ,
Både Odd og Pors lot til å ha 

forberedt seg grundig, Pors kan-' 
skje ikke minst rent kondisjons- I

det



Pors til semifinalen i Ur ædd cupen
Slo Sandefjord 3-2 etter en god åpning
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Rolf Nilsens 2. scoring
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holde*

til å forlate banen
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vant 5—3
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Pinlig på Vestsiden:

Sandefjords ledelse 
beordret sitt B-lag
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sten.
Sverre Halvorsen, Odd, klarte 

seg bra som dommer.
Corner.
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Pors
over hjemmelaget i trenings

kampen i Langesund i går kveld. 
Pors stilte uten A-spillere og le
det 2—1 ved pause. LIF-laget 
spilte periodevis ganske bra, — 
men virket ujevnt og har nok 
et- stykke igjert til formen.

dies litt på oppstillingen i an- 
grepsrekka. Rolf Gunnerød hol
der ikke som half ennå. Aage 
Lund viste friske takter på ven
strevingen. Rolf Nilsen (Otten) 
hadde endel gode tilløp, 
svaret klarte seg forholdsvis bra 

om det var noe for åpent
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9 k. 15.
8 k. 13
9 k. 27
8 k. 16
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Landsdelsserien:
* ■ Søndre:

selv 
av og til.

Sandefjord vil sikkert få at
skillige vansker med 
stillingen i hovedserien. Yngve

SF' i

Et kvarter ut i 2/ omgang 
under gårsdagens trenings
kamp på Vestsiden mellom 
Sandefjord og Pors’
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Karlsen er fortsatt like hard, 
men han klar4 ikke å erstatte 
Thorbjørn Svenssen. Vinghalfe- 
r.e imponerte heller ikke. Lø
perne hadde bra framdrift ute : 
på banen, men det lot til at det 
var så som så med skytekun-

Pors --xmg
Stillingen 

Moss 
Fram 

t Sparta 
PorsI Ørn

i Sarpsborg
• Selbak 
f | Askim

Østland

v;\.‘ ’<•

w<.

te»
■ 

jfr 4 ■ L.. 

ibf 
Jf

w>i 
SW&

iW:.. ISS

• -fr’?-’

:<O.I

; • •:•:•£« >:-:>•>.-• :•:« ■■> x>

....

.. . ■■:.? ■■■■■ • ••

ren. Nå risikerer de, selv om det 
bare var en treningskamp, en al
vorlig reprimande. Dommeren 
Helge S k i 1 b r e d forteller nem- 

B-lag iig at han kommer til å sende 
inntraff et like pinlig som be- rapport om episoden.
klagelig intermesso, Idet San- - 
defjords ledelse plutselig ga 
hele laget ordre om å forlate 
banen. Det ble også gjort. — 
Pors ledet 2—1 på det tids
punktet. 
Bakgrunnen for sandefjordin- 

genes drastiske beslutning var j 
at de var uenig med domme
ren (’), først ved Pors’ første 
mål, som de mente var off side, 
deretter ved Pors’ annet mål, der> 
de hevdet at ballen umiddelbart 
forut hadde vært over dødlinjen. 
Det siste hadde de antakelig og
så rett i, men dommeren hadde 
ingen mulighet til å se det. Dess
uten fikk Sandefjord en spiller 
utvist etter Pors’ annen scoring. 
Vedkommende hadde pådradd seg 
en advarsel i 1. omgang for grov 
munnbruk mot dommeren, og da 
han så fortsatte like grovt i an
nen, måtte det resultere i utvis
ning.

Det ble Pors som triumferte 
i 1. runde-kampen i Urædds 
Beha-cup på Vestsiden i går, 
idet Sandefjords Ballklubb 
ble slått 3-—2. Hyggelig var 
det å se Pors’ernes sterke åp
ning i de første 20 minuttene 
av kampen. Sandefjord, som 
måtte spille uten Thorbjørn 
Svenssen, halfen Kjell Østby 
og indre høyre Sperre, hadde 

I vansker med å komme i gang 
Oppmannen Johannessen hev- 

I det riktignek at man hadde 
I mange spillere å velge mel

lom, men vi ble ikke impo
nert over laget. Særlig svik- 
tet det i forsvaret. 

I *
Det var midtløperen Rolf Nil

sen som sørget for Pors 2—0 le
delse i‘ det første kvarteret med 
to fikse scoringer. Porserne 

- hadde flere sjanser som kunne 
gitt tellende resultater. Etter
hvert kom Sandefjord bedre i 
gang, men det var først mot 
slutten av omgangen at det lyk- 
tuo lor Bj. G. Johannessen å 
redusere til 2—1.

Etter pausen var det friskere 
Sandefjord-innsats. Etter en 
kraftig misforståelse med et 
stillestående Pors-forsvar utlik
net midtløperen Jens Møller til 
2—2. Rolf Gunnerød, som spilte 
delvis half og indreløper, la
get Pors’ seiermål etter over
legg fra Aage Lund. Hovedserie- 
laget kjempet energisk for å 
endre resultatet men det lyk
tes ikke.

Det er mulig at gårsdagens 
clve er Pors’ beste og at det 
blir «mannskapet» ved serie
starten 30. april mot Selbak på 
Vestsiden. Kanskje bør det en-
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3—2 over Sel bak i et svakt
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keeper, god senterback og halfer 
samt i. v. og tildels senterløper. 
Dommer Einar Røed, Tønsberg 
Turn, overså endel «knubbs» — 
men kom bra fra oppgaven. Han 
ble assistert av Avne Bakke, 
Herkules, og Kristian Kjeldsen, 
Hei. —flor—
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som ga

Pors kan takke sin senterløper 
Rolf Nilsen for at de fikk begge 
poengene i seriekampen mot Sel- 
bak på Vestsiden i går. Det var 

< bare sekunder igjen av oppgjo- 
| ret da «Otten» var frampå og 
satte seiersmålet forbi Østfold- 

j lagets keeper og Pors kunne der- 
1 med gå av banen med 3-2 og 
pen avansering oppover på ta
bellen. Noen god kamp ble 
det langt fra, det skortet denne 
gang ikke bare på forsvarsspil
let for Pors, men angrepene var 
også ineffektive. Enkeltmanns- 
prestasjonene fører ikke fram i 
fotball — som er lagspill fram
for alt. De omlag 800 tilskuere 
ble vitne til en svak kamp. — 
Pors sløste bort en rekke så
kalte «opplagte» målsjanser un
der forestillingen.

Det var Selbak som tok ledel
sen 1-0 ved i. v. Dagfinn Thor- 
valdsen etter et kvarters spill, 
mens Rolf Nilsen utlignet til 1-1 

I for Pors på en skruball fra 20 
meters hold. 5 minutter før pau
se kom Selbak foran med 2-1 
og igjen er det Thorvaldson som 
besørger scoringen Denne gang 
ved et godt skudd som var uten 
sjanse for Roy Ludvigsen i Pors- 
buret.

Pors åpnet friskest etter side
byttet og to ganger var Aage 
Lund alene med Selbak-keepe- 
ren, men i iveren ble skuddene 
sløst bort foran det tomme mål- 
buret. En gang reddet også sen
terback på målstreken et pent 
Pors-skudd og dramatikk var det 
således nok av. Utligningen var 
det halfen Rolf Askedalen som 
ordnet etter 25 minutter på di- 
rekten fra corner. Siden kviknet 
gjestene til igjen og mange gan
ger var det prekært foran Pors 
mål. Det hele så ut til å gå mot 
2-2 og poengdeling da Rolf Nils- 
sen som sagt øynet en sjanse i 
de aller siste sekunder og seiers
målet som ga 3-2 var et faktum. 
Stor jubel i Pors-leiren.

Hjemmelaget stilte med Svein 
Barth isteden for Bjørn Gul
brandsen og hadde ommøblert 
endel i løperrekken fra siste 
kamp. I forsvaret kom Stenqvist 
pent fra det, likeledes Ove Au
stad, mens sidehalfene ikke fikk 

yfiKSE■SHMadiiH slik som

Helgens seriestart ga flere overraskelser såvel i hoved- 
som landsdelsserien. Gledelig, men ikke u e _ <Grenlands to representanter som var i i den - %d ™er
- b.8S. greide »? “
fi å.”Æ “•
topp-plass i sin avdeling.
For-O^d Tom har 1 hengeka.np »men’ ■ °-S.

med sine G poeng som nr. 6 i se i [ P°r rappOrtene fra Stav- 
si.tuasjonen straks litt lysere ut. Na , - Odds side, men anger at kampen ikke var noe °PPj^ ®n^u^a„er på Ski- 
mye kan rette seg til søndag da Larv k Turn& Co. 

-ens-besøk for å spille pa [^^seie^over Viking i Larvik og ryk- 
pa sin side fikk en solid 4—~Jæ , eJ Fredrikstad. Ellersket helt opp i ryggen pa avdelingslederen < . østfold meIls

** 4 1 * i ’ (f seier overstrømmen, Program- 
Fredrikstad matte slite med J °r slik ut: Fredrikstad—
mot for søndag utenom Od<1 T VaaIcrcl,gen mot Strommen. 
Lisleby, Viking—Stavanger i.r.
Det burde gi litt

I den :— 
te se seg 
2. plass —

... ................

met for søndag utenom 
Lisleby, Viking—r"c
HHIH andre avdelingen tapte alle tre topp-lagene. Lyn måt- 

slått med 3—1 av Eik, som dermed gikk opp på 
med' 2 poeng og 1 kamp mindre spilt — enn 

Osloklubben som fortsatt leder. Greåker hadde intet å stil- 
le opp med mot Sandefjord. Thorbjørn Svenssen & Co. vant 
solide 3—0. Fjorårets Norgesmestere Rosenborg viste utmer
ket spill mot Lillestrøm og scoret 3 ganger under kampen. 
10 av mestrene stilte opp (Birger Thingstad er skadet) og 
det var til sine tider rene trønderoppvisningen, heter det i 
N.T.B.-meldingen fra Trondheim. Skeid var ikke til a kJena® 
igjen fra sine gode treningskamper da Rapid var pa besøK 
i Oslo. Det ble 1—1 og Moss-laget var nærmest seiren i 
en svak affære. Neste runde søndag spilles slik: Eik—Rosen
borg, Lillestrøm-Lyn, Rapid-Greåker og Sandefjoid- 

Skeid. 
!

Pors tok med sine 3—2 over Selbak på sprang oppover på tabellen. De hgger som nr 4 etter då" 
har 13 poeng, med samme poeng soni Erami g Paorenf cttcr le- 
ligere målaverasje. Teoreitsk ligger P s ‘ „sborg j en «henge- derlaget, men da må det bli seær over -borg 
kamp» i Porsgrunn 11. mai. Ostfol. J “fIedes være muligheter 
lor ^m^øT^ Xn(,Kgam>neel Kommende søndag: AsKim-Orn,

* «?*r isberg—Sparta og Selbak—Moss.

Selbak-keeperen Mort in Karlsen langt etter Rolf Nilsens harde langskudd 
1—1. Innfelt en glad scorer, 

de fem i angrepet er at de er 
for glade i ballen. Best fra det 
kom nok nyervervelsen Reidar 
Duås på ytre venstre sammen 
med to-målscoreren Rolf Nilsen. 
Høyresiden Aage Lund—Gunne- 
rød var svært anonyme i 1. om
gang men spilte seg godt opp.

Selbak hadde nokså usikker
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Kampens eneste scoring kom 5 minutter før slutt
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10 
9

10 
9

10 
10 
10 
10

15
12
11
10
10
10

6
4

21—10
15— 18 
29—19 
18—12 
17—18
16— 19
17— 22 
7—22

Rolf Nilsen 
som scoret målet

•.

fr

Pors
Ørn 
Sarpsborg

i Fram 
Sparta 
Selbak 
Askim

1—2
1— 2
0—1
2— 1

E

R

y/siiiniu/opnore : 
Fram—Pors 
Askim—Ørn 
Selbak—Moss 
Sarpsborg—Sparta

Stillingen er nå : 
Moss 
Pors 
Ørn 
Sarpsborg 
Fram 
Sparta 
Selbak 
Askim
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Pors på god vei mot teten
2—1 seiren over Fram i Larvik i går var for liten etter 

spill og sjanser

: R-RR'

n pa 
Av 

backs plusser vi for Stenquist og 
Austad, selv om sistnevnte lo;t 
gjestenes senterløper slippe for
bi ved et par høve. Duås var 
ikke ueffen på halfplassen mens 
løperne øyensynlig har glemt 
skyteferdigheten. Vi tror det er 
lurt å la Aage Lund beholde 
ytre veristre-plassen ved siden 
av Rolf Nilsen.

Sparta var et meget sympa
tisk lag, som viste å spille rik
tig fotball. Når det ikke lykke- 
des denne gangen skyldes det 
inneffektivitet foran mål. Best 
var senterbacken Roger Peder
sen, halfene Roar Aube og Per 
Otto Olsen samt de to indremen- 
nene i rekka Frode Jacobsen og 
Svein Iver Hansen.

Dommer skjærum 
steft av Birger Jansen, Tollnes 
og Trygve Dahlgren, Urædd. En 
god trio.

jevnet seg mere ut.-Da så de 
omlag 1300 tilskuerne så smått 
hadde begynt å røre på seg kom 
et raskt Pors-oppløp og under 
stor jubel sendte Rolf Nilsen 
ivei et langskudd helt inne ved 
stolpen som den ellers gode 
Sparta-keeperen ikke maktet å 
redde. Dermed ble det 1—0 sei
er til hjemmelaget og to kjær
komne poeng.

Pors hadde fru Fortuna 
sin side i denne kampen.
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Først da det gjenstod 5 mi
nutter av seriekampen mellom 
Pors og Sparta på Vestsiden 
1 går kom hjemmelagets sei- 
ersmål ved Rolf Nilsen. Inntil 
dette var det Østfold-klubben 
som hadde vært de toneangi
vende i oppgjøret og Pors tre
ner «Jeisen» Gundersen var da 
også den første til å innrømme 
at seieren var heldig. «Flaks 
må man ha i fotball», la han 
til. Som helhetsinntrykk sitter 
vi igjen med at poengde.ling 
ville vært det mest rettferd!-, 
ge, men det er nå engang må
lene som teller. Pors måtte 
bytte ut Arnold Johannesen 
etter 10 minutters spill. Rblf 
Myrmoen kom- inn på ytre 
høyre, Aage Lund ble flyttet 
over på sin gamle plass som 
ytre venstre, mens Reidar Du
ås overtok Amold’s plass som 
venstre half.
Det ble Sparta som tok hånd 

om spillet fra begynnelsen og 
det gikk ofte pent i 6/8 trekks- 
kombinasjoner, men avslutnin
gene var tamme og goal-getteren 
manglet., Østfold-klubben var 
fremfor alt hurtigere på ballen 
og spilte til nærmeste medspiller 
som stod fri, hvilket Porserne 
aldri fant ut av og de ble ofte 

*• ■- «låna> Et gtol teskudd
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per fikk avverget returskuddet. 
Straks etter skjøt også Askeda- 
len utafor på en fin scorings- 
sjanse. Frams muligheter til 
scoringer var ikke så mange, 
men i Porspresset oppsto det al
likevel ganske prekære situa
sjoner foran Pors-målet og bare 
en ypperlig utrykking av Bjørn 
Reinholt hindret senterløperen i

| å score, da han var forbi Pors-
Det| denne gang. Inntrykket i løper-

Ml
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Pors-

get god come back, 
hans utrykkinger 
Backtrioen 0. Wige, 
qvist og Ove Austad kom 
pent fra kampen.

Arnold Johannessen viste vel, 
især i første omgang at han er 
noe nærmere formen, men han. 

i ble likevel forbigått av Asbjørn
Korsåsen på høyre-halfplassen.
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- I rekka var noe mer blandet. Den 
beste var Bjørn Gulbrandsen, 
fulgt av Rolf Nilsen og Åge Lund 
Rolf Askedalen var endel in
disponert av influensa, og Duås 
på høyrevingen har tydligvis 
fått scoringskomplekser. Som i 
tidligere kamper hadde han flere 
opplagte sjanser, men det lyk-

I kes heller ikke dennegang.
Fram er tydeligvis ikke på 

høyde og det var et skuffet 
hjemmepublikum som forlot 
banen etter kampen. Best på 
laget vai* høyre half Thorleif 
Jacobsen og ytre høyre Olafsen.

Tønsberg-dommeren Einar 
Røeds anulering av Pors første 
scoring var uforståelig, men han 
var ellers OK.

I ral
: : ■ 
■ .• 
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fra
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11. runde:
16 23—12
15 17-19
13 32—20
13 20—13
10 17—191
10 10—20
6 18—25
5 9—24;

seinere.
om Pors fortsatt hadde 
j og farligste sjanser ble 

siste minutter gans- 
nervepirrende og det ble ik- 
spart på «kruttet» fra noen 

; må bli endel 
Pors-laget denne

Etter et nervøst og forholds-1 hele så 
vist jevnt første kvarter, hvor 
Frams ytre venstre skjøt over 
etter en fin sjanse, nettet Rolf 
Askedalen for Pors, på et over
legg, men scoringen ble helt 
uforståelig annulert for offside. 
Pors kjørte kraftig opp etter 
skuffelsen og Fram-forsvaret ble 
hardt trengt mange ganger. Det 
så imidlertid ut til at første om
gang skulle ende målløs inntil 
Åge Lund minuttet før slutt skaf 
fet Pors-ledelse med et skudd 
helt borte ved stolpen. Ytre høy
re Reidar Duås hadde et par 
fine muligheter til å øke tidlig 
i 2. omgang, da han en gang

Stillingen etter

ganske trygt ut da Bjørn 
Gulbrandsen og Rolf Nilsen beg
ge kom forbi Fram-forsvaret og 
Rolf Nilsen nettet nummer to 
for Pors etter 30 minutter, men 
etter pusling i Porsforsvaret 

1klarte ytre høyre Olafsen å 
redusere for Fram noen minut
ter seinere.

Selv i 
de fleste i 
allikevel de si 
ke 
ke
av partene. Det 
blomster til 
gang.

Bjørn Reinholt, som stilte opp . 
i landsdelsseriekamp for første 
gang på mange år gjorde en me-

og et par av 
var prima.

A Sten-
..j også

vår utsendte medarbeider
Forslaget viste avgjort fram
gang i landsdclsseriekampen 
mot Fram i Larvik i går, der 
resultatet 2—1 ikke på noen 
måte viser lagets solide over
tak i spill. Spillet foregikk i 
det alt vesentlige på Frams 
banehalvdel, men som så ofte 
før sto ikke avslutningene i 
forhold til forarbeidet. Bare 2 
av lagets mange scori.ngssjan- 
ser ga tellende resultat, og 
selv om Fram-Iaget ikke på 
noen måte kom opp mot Pors 
i spill, ble allikevel avslutnin
gen av kampen spennende og 
en hard påkjenning for Vest- 
side-kolonien. ...

— — ------

Det er trolig at Pors U.K. bør skjøt hardt i stolpen, mens kee- 
bygge videre på søndagens 
ommøblering av løperrekka, 
der Rolf Askedalen utrettet et 
fint arbeide som tilbaketruk- 
ket senterløper, mens farlige 
Rolf Nilsen og Bjørn Gulbrand 
sen kom bedre til sin rett 
ved å ligge helt framme ved 
angrepenes avslutning. Det var 
regnvær under store deler av 
kampen og føret skaffet nok 
endel bryderi. forsvaret etter 20 minutter.

r-
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Pors 
Stillingen

Moss 
Pors 
Ørn 
Sarpsborg 
Fram 
Sparta 
Selbak 
Askim

og
en Grane skjøttet oppgaven ut
merket.
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teperspill berget 
Pors
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21-10
16-19
29-19

10 19-13
10 17-18
10 16-19
10 17-22
10 7-22

poeng for
Uavgjort 1-1 mot Sarpsborg

.v>

Østland/Søndre :
— Sarpsborg

i er nå:
10
10
10

gjorde Asbjørn Hansen bie. 
av ulovlige midler inne i straf- j 
fefeltet og kampens dommer. 
Sverre Halvorsen, Odd. nolte 
ikke med å peke på straffe- 
sparkmerket. Rolf Askedalen 
var eksekutør og plaserte ballen 
pent i nettet.

Og dermed ledet Pors 
flatterende 1—0.

Etter pause kom Sarpsborg 
ut med noe endret lag. As
bjørn Hansen måtte erstattes 
på grunn av skader etter sam
menstøtet med Rolf Nilsen og 
indre høyre Leif Haugen ble er
stattet av gamle gode Harry 
Kure som gikk ut på venstre
vingen.

Det noe reduserte Sarpsborg- 
laget fikk ikke samme glid over 
spillet i annen omgang samti
dig som Pors frisknet til. Det 
jevnet seg ut og hjemmelaget 
hadde flere sjanser som med litt 
hell kunne gitt tellende resul
tater. At Sarpsborg ikke lå pi 
latsiden i kampens siste del hel
ler forklares best ved at Bjørn 
Reinholt også nå måtte ta fram 
sitt aller beste spill i forsøk på 
å holde buret rent. Midt i om
gangen var 1—1 et faktum. Yt
re høyre Kjell Haakenstad var 
trukket inn i senter da han 
rolig og sikkert headet ballen 
i mål etter corencr uten at Bjørn 
Reinholt kunne gjøre noe fra

*

Bjorn Reinholt høyt over alt folket. De Øvrige spillere er fra ven- 
(metl ryggen til), Stenquist og Korsaasen.

Pors har ikke riktig fått! 
sveis på spillet i vårkampene. 
Det knirker på flere plasser 
og vi synes det indre forsva
ret — bortsett fra keeper — 
spiller meget usikkert. Back- 
trioen Wige, Austad og Sten-I 
quist har ikke den nødvendigei 
ro og sikkerhet og angriperne , 
kommer lett på skuddhold. 
Dessuten pådrar alle tre seg 
ofte frispark på grunn av har
de tacklinger. Halfrekken med 
Arnold Johannessen og As
bjørn Korsåsen har vi sett 
bedro, men begge kjempet 
enexgisk kampen igjennom. 
Ende! dårlige framspill skjem- 
met. men helhetsinntrykket 
var bra. Lopcrrekkvn buruc. 
ba alle betingelser for å kun
ne lage det helt store. I går 
klikket det på høyrevingens 
plass og Rolf Askedalen som 
senterforward lå langt tilba
ke. Når dertil Bjorn Gul
brandsen holdt for lenge på 
ballen ble angrepene uten 
tyngde og kraft. Hurtige av
leveringer gir scoringer som; 
resultat — og vi tviler ikke 
på at «Jeisen» Gundersen vil 
forsøke å rette på feilene.

unge Sarpsborg-laget 
et meget behagelig be

kjentskap. Spillerne viste i 
store deler av kampen tilløp 
til riktig fotball'og de had
de på ingen måte skudd- 
skrekk. Senterbacken Ru
dolf Lunde er en fin type ogi 
han stoppet godt. Lunde had-1 
de gode kolleger i halfrekken 
Terje Andresen og Roger Nor- 
dal. Angrepets beste var in
dre venstre Martin Kjølholdt.

Doinmertrioen .Sverre Hal
vorsen, Odd, Arild Hefte, 
Urædd og Rolf Hansen, Ski-

Her ser vi Pors-keeperen 
stre Rolf Askedalen, Øistein Wige

Takket være tildels utmer
ket spill av Bjorn Reinholt i 
Pors-goalen klarte hjemmela
get å berge det ene poenget 
i landsdelsseriekampen 
Sarpsborg i går. Denne vik
tige hengekampen var imote • 
sett med stor interesse. Til
skuerantallet kom opp i vel 
2000. Begge lag stilte opp med 
sine sterkeste mannskaper.

Når det hele endte med 1—1 
og poengdeling burde Pors: 
være fornøyd. Sarpingene 
spilte nemlig sa inspirert og' 
godt — og da særlig i 1. Om-■ 
gang — at det lett kunne ha 
gatt galt for Porsgrunnsklub- 
ben. Gang pa gang ble Pors 
truet på defensiven og Sår ps-" 
borgs angrep ble som oftest 
avsluttet med lumske skudd, 
som Reinholt med nod og 
neppe fikk avverget. At skud-• 
dene kom fra lang hold gjor- ’ 
de at de fikk en overras
kende snert over seg, men 
den gode Reinholt var høyt 
og lavt. Særlig husker vi hans 
utrykning da indre høyre 
rushet mol mål og ble regel
rett snytt for en opplagt sco- 

Pors-keeperen møtte 
korrekt og holdt ballen i sine 
klyper. 
Pussig er det torresten at 

Bjørn Reinholt ble deo som til
trakk seg oppmerksomhet når 
keeperen pa motsatt banehalv
del het Asbjørn Hansen! Nå er 
det ikke så å forstå at vår gam
le landslagsmålmann gjorde så 
mye galt, men han ble gående 
stort sett arbeidsledig. Bare en 
gang — få minutter før pause 
måtte Hansen i aksjon på Rolf 
Nilsens nydelige gjennombrudd. 
Denne inngripen kostet muli
gens Sarpsborg det ene poen
get. For å stoppe Rolf Nilsen
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i hjørnet Rolf A skedalenav

spille atskillig tettere
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181
17
15
15
12
10
6
5
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12. runde:
24-43
18— 20
33—20 
21—13
19— 20

' 16—21 
19—27 •
9—25

tida 
at

vår

Og

få operert som 
mann.

Stillingen etter 
iMoss 
I Pors 
lørn 
I Sarpsborg 
IFram 
I Sparta 
I Selbak 
I Askim

Pors

min.,

Fin førsteomgang av perserne 
utliknet på skaffe etler pause 

utsendte medarbeider

gjennombrudds-
get godt.

. og det kommer nok 
han ikke har noen til

Forsvaret til Pors var ute pi 
lattisen mange ganger, og mi 

har vansker• nok spille atskillisr tettere om

Borg åpnet både friskt og 
optimistisk i 1. runde-kampenI 
mot Pors i går. og tok ledelsen | 
allerede etter 4 minutters spill.'

..4M Olsen satt© en returball • 
i nettet. En begynte så smått j 
å tro at kampen skulle bli bå
de hard og spennende, men så 
viste det seg at det skulle bli 
med glimtene fra Borgs side.! 
Ikke slik å forstå at Pors spil
te noen stor kamp — forst i 
slutten av 2. omgang fikk en 
nemlig hull på byllen og sikret 
seieren — men laget lå likevel 
klart over.
Forhåpentlig hadde det hele 

blitt mer spennende om Borg ik
ke hadde pådratt seg et helt 
unødvendig straffespark da 1. 
omgang var halvspilt. Rolf Aske- . 
dalen ordnet da balanse i regn
skapet for Pors. Etter 30 minut
ters spill i 2. omgang kom Bjørn 
Gulbrandsen gjennom og trillet 
ballen forbi Ame Halvorsen slik 
at det ble 2—1. og to minutter 
seinere smelte Rolf Askedalen av 
et aldeles nydelig langskudd, 
som skrudde seg mer og mer opp 
i vinkelen.

Borg-laget kjempet godt, men 
da Pors skrudde opp tempoet i 
2. omgang, fikk en risse vansker 
med å folge med i galoppen. Sen- 
terlinja Ame Halvorsen. Bjom 
Bryntesen og Tore Bredesen hev- 

I det seg best, 
i Pors-løpeme 

for pause, men 
i 2. omgang,

Borg-ledelse etter 4
Pors vant fortjent 3—1
Dundrende langskudd

denne gangen, særlig førstnevn
te skapte mange farlige sjan
ser. Rolf Nilsen F A....... _r..—..... .......e ™
med å finne plaseringene for Moss-lopeme skal stoppes til hel
tida. og det kommer nok av ga. Vinghalfene svik tet både når 

å j det gjaldt forsvarsspillet og det 
spille seg fri slik at han kan , tilretteleggende spillet. 

Sverre Halvorsen donite

puslet svært 
kom seg nne 

sjol om vi heller 
ikke da kan si at vi var for
nøyd med spillet. Åge Lund og 
Bjørn Gulbrandsen var best

full bloniNf deuuv 
hwpr I I.

•I Ntorl vlr
uten tvil

I I 
■ 

gen. |
Mosselaget åpnet nok friskest r 

etter sidebyttet, men Mossfor-! ( 
svaret hadde allikevel nok med 
å dekke opp når Porsrekka kjør- ’ 
to opp. Etter bare 10 minutter i 
var Bjørn Gulbrandsen alene : 
med keeper, men denne fikk med j: 
nød avverget. Vi syntes også 
dommeren burde gitt Berger en 

• hans pågang på: 
Gulbrandsen ved dette høve.

Etter 19 minutter fikk så ytre 
venstre ved god «filming» lurt til 
seg straffesparket som venstre 
half Per Flogstad satte i nettet 
og ingen av lagene klarte siden 
å få vippet vektskålen til sin 
side.

Vi fryktet ved halvtid at den 
harde 1. omgang, der hver Pors
er stadig hadde et ben i vegen 
for Moss og alltid var raskest på 
ballen, hadde kostet for meget, 
og det viste seg også utover i 
2. omgang at kondisjonssvikten 
gjorde seg gjeldende. Dog pres
set allikevel laget Moss på defen
siven mot slutten.

Bjørn Rcinholt leverte påny 
en prikkfri kamp. Ove Austad 
var best av backtrioen, og i half* 
rekka bør først og fremst As
bjørn Korsåscn nevuGs. Arnold 
Johannessen skade viste seg godt 
leget og også han kom meget 
fint fra kampen.

I angrcpsrckkii vil vi bare 
framheve Reidar Duns, som «nes 
ten» slo ut I 
/•.ang. Hun opererte, 
omgang over et iur/u 
kefrll og kampen var 
Ihiiui hente I Pornlrnyu 

luulde niun heilo l MOider 
back lijgc Au:ihi’lm, vohnlro httrk 
Stein (), Holberg i»g yt‘" veivi 
In.’ .Ilelgr, Aiihjøi iiiHui, 

Duminoren Dngllm» ,'lolum»n’it, 
Hblwbehioron, vov Ikke alltid 
Ilke lii’ldlg m«’d hlm» uvah‘H»|tier. 

‘ MM»,

Det var vakkert vær, og over 
2000 tilskuere med selveste 
presidenten i Norges Fotball
forbund Aksel W. Flor i 
spissen, tilstede ved den vik
tige landsdelsseriekampen mel
lom Moss og Pors på Mellos 
stadion i går middag. Fors
laget, som helt fra avspark av 
tok luven fra Moss, viste langt 
friskere spill en på lenge og advarsel for 
det hadde ikke vært noe å si 
på en klar seier til Vestside- 
guttene denne gang. Laget viste 
især i 1. omgang meget opp
løftende spill, men det ble med 
bare én scoring og Mosselaget 
som øynet sjansen kjorte har
dere opp for utlikning etter 
sideskiftet. Laget klarte allike
vel aldri å komme mer enn på 
høyde med Porserne, men ut
likningen ble dog et faktum 
da laget ble tilkjent et meget 
tvilsomt straffespark etter 20. 
minutt i denne omgangen.
Etter bare 2 minutters spill 

hadde Forslaget sin første virke
lig store sjanse til å ta ledelsen, 
men Odd Berger i Mosseburet 
fikk såvidt avverget Reidar Du- 
ås’ heading. Godt Porsspill fulg
te, og 1—0 syntes sikret da Rolf 

j Nilsen etter 23 minutter driblet 
seg forbi keeper, men han nåd- 

I de ikke ballen tidsnok til å få 
• den over mållinjem

Bare 2 minutter seinere satt 
imidlertid ballen der den skulle.

Arne Stenquist la inn et pent 
frispark som Berger slo ut i fel
tet og Bjørn Gulbrandsen skjøt 
hardt i hjørnet. Rolf Nilsen drib
let seg seinere i omgangen nok 

i en gang forbi keeper, men den
ne gang gikk ballen i stolpen.

Moss som vesentlig kjørte fram 
xned lange baller var heller ikke 
uten sjanser, og vi noterte en fin 
redning av Bjørn Rcinholt etter 
snaue 40 minutter, menn higet 
riktig fikk anulcrt en scoring før 
offside i siste minutt uv omgfui-
**' 1 ' 1 ■ 1 ■ I !>!!■ «M,

r



10—12 målsjanser mot Pors’ fattige to,

f

I

1

f. I

denne 
men

Ørn 
Sarpsborg 
Moss 
Fram 
Pors 
Sparta

•

Selbak 
Askim

—IR

på Sarpsborg 
man bare 

• og sarpin- 
5 i cn 
u I 1. 

mal — laget hadde

14 3 2 9 23—31 8
14 2 1 11 11—31 5

var denne gang 
ordinært, men beste- 
var atter en gang den 
gode Bjørn Reinholt 1 

hadde dyktighet og

PORS 1 — ØRN 7
3—-4000 tilskuere skapte rene 

I finalestemningen på Porstribu- 
nené i går, og fikk se fotball av 
virkelig hovedserieklasse fra 
Ørns side. Laget spilte effektivt 
og

time ordnet Bye nr. 6.
Hos Pors spilte Reinholt en

'sÆR hen^fingrene i Ludvig '
? nor minnftnr I OHlEcLDC 1 Hlål. Ove AU

måtte han hente første ball ut 
fra nettet. Porsforsvaret ble åp
net helt og Mjøberg kunne bare 
smelle inn nr. 3.

Etter 8 minutter fikk vi et pent 
ptrukket Porsangrep og Aske- 
’*>*» tok pent ned en høy pas-

hiy god kamp av keeper-Reinholt,

Pors totalt utspil'
av Ørns «skole

lag og goalgctteren Dørum 
mester for 4 scoringer igår.

øm vant målvalget og spilte 
med en ubetydelig sol i første 
omgang. Etter 10 minutter ble 
Porsforsvaret helt utmanøvrert, 
og en pen pasning fra Bye til 
Dørum ble omsatt i sikker Øm- 
scoring. 2 minutter senere var 

, det klart for 2—0 etter at Teigen

. .. «P

Landsdclsserien:
14 9 1 4 45—23 19
14 5 3 3 26—13 19
14 7 4 3 27—19 18
14 7 2 5 24—21 16
14 7 2 5 19—30 16
14 5 1 8 18—25 11

Sarpsborg FK burde ha vunnet mer 
SARPSBORG 3 - PORS 0 ■■■VI

(Privat til Varden). " I

Sarpsborg, i går: — [ den viktige scriekaninm i. » .
rei Sarpsborg FK 3—0 over Pors men det er klart a^J|k'Cu 
vært større. Det var plagsomt var mt å være tilskuer - rcn burdc 
Stadion i dag og hvordan spillerne hadde det L 
tenke seg. Likevel ble kampen fort i ct stort tnmn« 
gene fikk til sine tider spillet til å gli ganske br? r 
periode.i 2. omgang da hjemmelaget gikk inn med to rf iT 
omgang var det som utgjort for SFK foran mål i ’•
10-12 målsjanser mot Pors’ fattige to. men de ble nuII m un

Sarpsborg burde nok ha sikret samme Kjølholt 
seg en god ledelse alt i 1. om- ~ 
gang, men det var forst i det 5. 
minutt i 2. omgang at det gikk

• hull på byllen og det var klart 
for 1—0. Kjølholt ble regelrett 
felt i fin skuddposisjon, og det 
korrekt idømte straffesparket

„ .. . _ ------- - utagbart i
nettet. Dette ga støtet til en bra 
t O f w f i 4 1 ■ som ga til resul-
at ytterligere to mål. Det forste 

kom ved Løkkeberg, og det 
andre ved Harry Kure.

Var det mange forspilte Sarps- 
borg-sjanser i 1. omgang, var 
det ikke ferre i annen og en 
seier med 6—7 måls overvekt 
hadde ikke vært urimelig. Pors 
hadde riktignok en stor sjanse 
til å redusere i 2. omgang da 
Lunde reddet på streken, men 
forøvrig ble deres svakt un- 
derbygde angrepsforsøk avvist 
av et for dagen frisktspillende 
Sarpe-forsvar.

Sarp hadde avgjort de største 
og farligste sjansene i 1. om
gang men Pors hadde også sine 
måltilbud og kort før pause var 
Porsgrunnsguttene farlig frem
på da landslags-Asbjorn pent 
klarte a avverge. Men i grun
nen var kampen avgjort til 
Sarpsborgs fordel da 16 minut
ter av 2. omgang var gått og 
hjemmelaget hadde sikret seg 
sin 3—0 ledelse.

Forslaget 
meget 
mann 
meget 
mål. Han 
flaks som en god målmann skal 
ha: Fremover i laget gjorde Ar
nold Johannessen en jevnt bra 
figur og Åge Lund på wingen 
hadde sine gode tendenser, men 
forøvrig er ingen å fremheve.

På SFK-laget var backtrioen 
god med Jan Nilsen som den 
beste med pene og fint plaserte 
pasninger. Arne Johansen var 
en fin erstatning som sidehalf.

1600 tilskuere så kampen som 
ble jevnt bra ledet av Erling 
Rolf Olsen, Skeid.

i
I

sjanser i denne omgang.
Rov Ludvigsen overtok plas- . . r

sen i Porsburet i 2. omgang og I stor kamp . i ,og

i' Allerede etter et par minutter I annen omgang

fra nettet. Porsforsvaret ble åp-

Pors kan være fornøyd med 1—7 tet Wige og Stenquist for å for- skadd og måtte hinke ut på høy-

klasseforskjell på de to lagene, imidlertid ikke stoppe og trakk

-angrep»
sendte en kanon i nettet fra 16-] ning og dundret ballen flott i 
meter-hjørnet. Ørnnettet. Vi ventet på en mu-

Pors hadde også sine sjanser lig Porsstimulans etter dette og! 
og lot ikke denne kalddusjen noen minutter senere var det 
dempe på humøret. Men Bjørn I prekært foran Ørns mål, men i 
Oddmar Andersen var en farlig det hele ble avklaret, og Ørn tu-.

lett kombinasjonsspill, og | trusel på høyresiden, og Pors byt-| ret frem igjen. Gunnerød ble |

ctTer gårsdagens’kam^. Det var søke å“stoppe ham. Han lot seg I re vin gen, og Rolf Nilsen flyttet 
klasseforskjell på de to lagene, imidlertid ikke stoppe og trakk inn i senter hos Pors.
og Ørn blir en verdig represen- opp det ene angrepet etter det Ørn Overtok mer og: jner av 
innt i den nve tonnserien Det andre spillet og i det 22. minutt scoretskaf bli' morsomt åPfølge 'laget | Reinholt hadde flere gode red- Dørum elegant på en fin tverr- 
videre, den løperrekken kan nok ninger, men fikk en smell så han ball, og noen minutter ^^re 

nA enm mAffip °"å ut ved pause. 2—0 til I var han mester for 5 1 på flott!^C„^aSLhrVenk DeTm vaJ ØrTva^helVr Utretter spiU og heading. Da det var gått en ha!v

stad og Arnold Johannessen ar
beidet godt i halfrekken. Av lø
perne likte vi best Askedalen.

Henry Jensen, Heddal hadde 
en vanskelig kamp å dømme, 
men kom utmerket fra det.

—ass.
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BRENTE

I

Heldig Porsseief
1 over Grane

ledelsen og vant fortjent
Holm Jørgen-

L.

I I

I

SVAKE PORS-AVSLUT-
NINGER —

var tapt. Vindbjart trakk ned i 
forsvar og red alle stormer av.

I

r.

I

22
fe-

svikt årsak til 1—5 mot Vindbjart

I

Pors satset friskt og så ut til å 
ville ta igjen den drøye Vind- 
bjart-ledelsen etter pause, men 
fremdeles gikk det på tverke og 
det var fullstendig tannløst over 

. I hele linjen fremme i angrepet, 
avla straks etter avspark et j bl. a. var Gunnerød alene med

Bakken-guttene spolerte en rekke opplagte 
sjanser

ensasjonelt Porsneder ag sørpå
Pusling og katastrofal forsvars-

Pors er klar for semifinalen 
i Jubileumscupen med en 
heldig 2—1 seier over Grane 
på Vestsiden i går. Bakken- 
guttene var klart bedre i spill 
men løperne spolerte en rek
ke opplagte sjanser i begge 
omganger.

r
r
A

times spill øket hjemmelaget 
til 3—0. Straks etter kunne det 
lett vært 4—0 på feil utrykning 
av Reinholt, men situasjonen ble 
bare såvidt avklart og med 3—0 
gikk omgangen ut.

Porslaget tok igjen KIF-

PORS-SJANSER, MEN
VINDBJARTMÅL —

Vindbjart åpnet optimistisk, 
og r

TO
STRAFFESPARK I

Sistøminuttene ble dramat
iske, og det forteller hvor håp
løst det denne gang var for Pors 
når man heller ikke m aktet å 
score på to straffespark!

G Tre minutter før slutt ble 
backen Wige felt direkte i an- 
grepsposisjon, men straffespar
ket — som imidlertid burde vært 
tatt om igjen — satte Rolf Aske- 
dalen rett på keeper.

• Ett minutt før slutt ble 
Rolf Nilsen felt, og det påføl
gende straffespark presterte 
samme Nilsen å sette utenfor.

Det er ingen særlig gode å 
fremheve på Porslaget denne 
gnag. Vindbjart derimot hadde 
et arbeidsvillig mannskap, og en 
av de klart beste var venstre 
half Alf Vennesla. — Ca. 1000 
tilskuere jublet over hjemmela^ 
gets populære cupseier.

Rapido

sen er fortsatt skadet. 
Dommer var 

dc i går selv om det ble klart sen, Urædd.
2—1 nodprlap* mnt et mixed

Stillingen i pause var ------
Pors-laget fortjente 
- • • • ø

KRAGERØ 2—PORS 4 oen Falck Pedersen—Dilla—Jo- 
Hjemmelaget leverte mye bra hansen i godt slag. Ame Søren- 

og det var avgjort fremgang i ■ — J-*-
laget i Grenlandscupens i. run-

nederlag mot et 
Porslag. I 
2—2, men 
fullt ut seiren på sitt klare ’ 
overtak gjennom begge omgan
ger.

Kampen åpnet- meget lovende 
for Kragerølaget som allerede 
etter 10 minutters spilll hadde 
sikret seg en 2—0 ledelse ved 
scoringer av Ame Falck Peder
sen og Vidar Endresen. Pors 
greide imidlertid å utligne før 
pause, og i 2. omgang kom de to 
målene som gjorde utslaget.

Porslaget, som var endel 
mixed, gikk til sine tider pent 
sammen. Også KIF-laget viste 

I mye bra, og særlig var indretrl-

Bjørn Reinholt i Pors-buret. Et-1 len». — 
ter 12 minutters spill kom 1—0 
på bra scoring av ytre venstre.

Pors svarte imidlertid med et 
godt Gumierød-skudd og i det 
16. minutt dundret Duås i tverr- 

iliggeren, men det ble istedet 
I Vindbjart som kom til å øke til 
2—0 ved indre høyre. Duås had
de nok et tverrligger-skudd og 
Stubben var påny frempå, men 
det lyktes ikke og etter en halv

• par farlige visitter oppe hos | keeper uten å få «hull på byl-

Til tross for et markert Pors- 
press i denne forholdsvis sterke 
perioden, presterte Vindbjart å 
øke sin ledelse fra 1. omgang til 
4—0 ved fin forsering av lagets 
senterløper. Dette var etter 20 
minutters spill, og bare 5 minut
ter senere kom nr. 5. Etter utalli
ge sjanser, lyktes det endelig 
Rolf Gunnerød å redusere etter 
en halv times spill. Men slaget

■ <

Trygve Dahlgren, Urædd del-1, 
te ut to advarsler til Grane-j 
spillere og det var helt i orden. I

■ flor —■ i. 1

, — FRA VÅR SPESIELLE MEDARBEIDER —

Kristiansand, i går: z
Ganske sensasjonelt gikk Pors hen og tapte 2. runde mot Vindbjart med 5—1. Natur

ligvis fortjente hjemmelaget seiren, men så underlig kampen i Vikeland i grunnen artet seg 
søndag middag ,kunne resultatet gjernee vært ot helt annet — og det hadde f. eks. ikke vært 
noe å si på om Pors hadde scoret 5 eller 6 mål. Nå sviktet det denne gangen katastrofalt i 
Porsgrunnslagets forsvarsrekker der ingen av spillerne var på høyde, og dessuten ble det pus
let utilgivelig og slurvet utrolig med sentringene i pasningsspillet i denne svært nedslående 
kampen for Pors som liksom alltid har hatt et slikt grep om cupfotballen.

Vindbjart var et helt ordinært 
lag, men hadde den lykkelig ev
ne til å skape sjanser og score 
mål, og det er som kjent dette 
som er alfa og omega i fotball. 
Dessuten hadde Vindbjart en 
sterk innsats å øse av og en fin 
fightervilje som ga seg utslag i 
tellende resultater.

mens forsvaret forøvrig var me
get sårbart. Aage Lund skal 
rojses Jor to scoringer. Ellers 
tynt i rekken denne gangen.

Granes løpere gjorde det enk
le så vanskelig og tapte på det. 
Ingen er å fremheve, dertil var

Bare periodenvis, det jevnt.
viste Pors-laget glimt av hva 
de er gode for. Det så ut som 
de fleste av gårsdagens 
spillere alt var begynt på 
rien. . .
I 1. omgang noterte vi at 

Granes ytre høyre Bjørn Alfsen 
i tc> ganger var alene med Kai 
vVickmann i Pors-buret, men 
rotet seg vekk i iveren. Ellers 
hadde hjemmelagets Asbjørn 
Korsaasen (kom inn 10 minutter 
før halvtid da Ragnvald John
sen gikk ut) et hardt skudd i 
stolpen før Aage Lund ordnet

i i—o for Pors.
Etter pause gikk det hele 20 

minutter før Grane utlignet til 
1—1 tross stort overtak ute på 
banen. Det var Bjørn Alfsen 
som satt et straffespark pent i 
nettet. Så er det bare kort å 
fortelle at Pors 'seiersgoal kom 
like før full tid ved Aage Lund.

Etter vår mening scoret Pors- 
gutten fra offside-posisjon, men 
dommeren — Trygve Dahlgren 
— sto godt plasert ved angre
pet og reagerte ikke.

Lagene spilte cup for alle 
pengene og det hele ble vel mye 
oppjaget og feriebetonet. Pors 
hadde Myrmoen med som back 
da Stenquist var skadet og fo
retok noen om-møbleringer et
ter sidebytte. Wickmann i bu-j
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1i slik at spillet blir unødig utha-X.
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Bjørn Reinholt i Pors-buret 
omgang. Kjell Reinholt hadde

— i annen
i Vidar Kristiansen.
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iBkfoJ bør en dommer løpe i posisjon

og Odd ett mål. Det ble
r
r

R
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ha
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(ved for eksempel et corner) og 
ikke spasere i makelig tempo

__  __  Vel 2000 tilskuere så knokkel-1 
å lede oppgjøret på. Når han | kampen og vi skulle tro at bare

9 

dre før frisparket ble tatt 1 den | Pors skal nå møte Skeid i Urædd 
ene eller andre retningen — da “ “
grenser det til pirkeri. Dessuten 

• a •
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flyttet ballen en meter eller min- ytterst få gikk fornøyd hjem. — |
•

cupens finale en gang etter som
merferien. — Og igjen var det 
hornmusikkorpsene som spilte 
best på Urædds stadion.

Donald.
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fikk Odd-I 
konseptene? I

; er det ikke 
Pnrc fikk cif+ /

20 minutter da 
overrumplet Kihle

1 langskudd fra meget 
vinkel. Per Jacobsen re- 

2-1 på en lobb — og 
ble det. Både spillere, 

----  ; publikum skal være 
glad for at ikke Odd utlignet un
der det sterke presset i slutten 
av kampen. Ingen hadde tjent

WBfoBta
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Beinhardt oppgjør i UrøM-cupen hvor Pors vant 2-1
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pors oø Odd forsøkte ikke å spille fotball
Og er klar for finalen mot Skeid

i itv 1 ,Et knallende harilt oPPgjØr ble det mellom Pors og Odd
1 Urædd-cupen i går. Pors fikk to mål 
massevis av frispark for tacklinger som lå på grensen — og vel 
sa det — for hva som bør tolereres på en idrettsbane. La oss 
med en gang fortelle at frisparkene i de fleste tilfellene gikk 
1 Pors’ favør, og det var påfallende hvor ofte enkelte Odd- 
spillere benyttet seg av «ctterslengere». Heller ikke spillerne 
fra Pors sparte på kruttet. At dommeren, Ame Skjærum, Ski-I 
ens-Grane, måtte sammenkalle spillerne for å dempe gemyttene! 
en smule midt i annen omgang var en naturlig reaksjon etter! 
at kampen hadde utartet seg i en ubehagelig grad. Senere biel 
Odd-spilleren Kjell Reinholt utvist, men han burde hatt følge 
av flere.
Vi er klar over at fotball ikke på ekstraomganger under gårs- 

er noe «frøkenspill», men slik dagens forhold.
som vi så spillet praktisert i går Dessverre ble Ragnar Larsen 
ønsker vi ikke å se. Hard og så hardt skadet under en r e g u- 
kontant fotball er vel og bra — lær tackling i slutten av første 
også tacklinger mann mot mann, omgang at han måtte forlate ba- 
men betingelsen er at det alltid I nen. En strekk i høyre lår for- 
skal kjempes om ballen. Nå, årsaket en hevelse. Larsen ble 
det kan forståes at spillerne et- i annen omgang erstattet av Ro- 
terhvert også ble en smule irri- ald Larsen, 
tert over dommerens måte|

■i
let. Hurtighet preger spillet 
og spillerne. Det bør også prege 
en dommer. At en dommer ikke 
til enhver tid kan være der bal
len befinner seg, det er naturlig, 
men for mange så det ut til at 
Arne Skjærum blåste frispark 
på mistanke.

Kanskje kampens utglidning 
kunne vært unngått hvis dom- 
nieren hadde grepet resolutt Inn ' 
alterede i de første minuttene. 
Da ble en av Pors’ forsvarsspil
lere tacklet så stygt av en Odd- 
angriper at Skjærum ikke burde 
nølt et sekund med å vise odde- 
ren ut av gressteppet for godt. 
Pors fikk en meget heldig start 
og scoret et nydelig mål (Rolf 
Nilsen) direkte fra avspark og 
Odd ble brakt ut av stilen. Mu
lig at denne scoringen 
gutten til å gå fra

Om kampens gang 
I stort å skrive orm ~ 
annet mål etter 
Åge Lund 
med et 
skarp 
duserte til 

| dermed 
I dommere og
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HERKULES 3 — PORS 4.
Pors cr klar for finalen i Grenlandscupen. Ute på Gimsøy igår 

ble Herkules slått 4—3 etter ekstraomganger, og selv om Pors- 
laget stilte noe reservespekket har Herkules all ære av innsat- • 
sen som ble levert. Det ble nemlig en meget fartsfylt og tildels 
velspilt kamp og utfallet var helt uvisst inntil dommerens fløyte

Herkules solgte seg dyrt - 
Pors måtte ha ekstraomganger

taket på spillet, og en masse 
sjanser, men for store åpninger 
bakover gjorde at gjestene fikk 
slippe alt for lett til. Celius og 
Leif Repstad takke Jo til til
budene, og Reinholt kunne bare 
konstatere faktum — to mjøn- 
dal-scoringer. Forestillingen var 
absolutt verd en sang. Mjønda
len viste mye pent og effektivt, 
og vant fortjent. Men det skulle 
i grunnen så lite til for at Vest- 
side-guttene hadde berget det 
ene «poenget)).

1 Fartsfylt og spennende på Gimsøy 
nettet på et par av sine ypper
lige sjanser. I de bakre rekker 
sviktet Arthur Nielsen litt for en 
gangs skyld og det skapte usik
kerhet også hos de andre i for
svaret, som er vant til å stole på 
sin «klippe».

I kampens hete var det flere 
på de tynt besatte benkerader 
som var svært uenige med kam
pens dommer, Trygve Dahlgren ( 
fra Urædd, som etter vår mening j. 
var absolutt meget god. ‘

II a i s ;

Første omgang sluttet 1—1 et
ter scoringer av Rolf Gunnerød 

1 for Pors i det 13. minutt og Her- 
kulesutlikning fem minutter se
nere ved Per Johannessen.

Da kvarteret var gått i armen 
omgang var Arthur Nielsen oppe

og headet inn en corner fra høy
re, men Pors kvitterte bare noen 
minutter senere ved Roy Elseth, 
og så var det Pors’ tur til å ta le
delsen igjen. Gunnerød headet 
og Arthur Nielsen gjorde det 
samme, men dessverre i eget 
nett. Det hele så nå ut til å ende 
etter oppskriften, men 5 minut
ter før slutt brakte Alf Hansen 
balanse og ekstraomganger måt
te til.

Like før første ekstraomgangs 
slutt «fikk vi så kveldens fineste 
angrep og Gunnerød avsluttet 
med en fin suser ved høyre stol
pe. Tross iherdige Herkulesan- 
strengelser i annen ekstraom
gang ble det likevel Pors som ble 
den ene finalist i Grenlands
cupen.

Det er sjelden en her på våre 
kanter ser en slik fartsfylt og 
spennende kamp, og begge lag 
leverte også i perioder sjanseska
pende og fint spill.

Hos Pors var Rolf Gunnerød 
Alfa og Omega. Utsøkte driblin
ger, fine fremlegg og crossballer 
til motsat twing, som med skred
dersydd nøyaktighet satt der de 
skulle. To fine mål ble det også 
på den fine teknikeren fra Vest
sida.

Herkules levrete også overrask-
* ende bra saker og her var Thor-
• bjørn Gravklev den absolutte
’ ener til tross for at vel burde ha I ______________ _

1 Vi i i i i . ——■ ■ i —

Hos de brune spilte keeper 
Nilsen en stor kamp — lange 
Svein Kristoffersen var primus 
motor på midtbanen og fremme 
var Asbjørn Kristiansen en klar 
ener i løperspillet

Pors-laget hadde sin styrke i 
sin jevnhet. Skal noen nevnes 
spesielt fortjener Bjørn Rein
holt en blomst i knapphullet — 
han må da være kretsens beste 
på denne uriasposten.

Fløyteblåser Dahlgren stod til 
S før og etter droppingen av 
ballen på hjemmelagets mål
strek — den var forøvrig ny for 
vårt vedkommende, så takk for 
den Trygve. Man lærer som 
kjent så lenge man (har e-) 
lever!

FRISKT OPPGJØR PÅ VESTSIDEN
Fin 1. omgang av Mjøndalen 
ga 4-2 i TIPPEKAMPEN

Det ble litt av en overgang <i skifte fra Bratsberg Irctts- 
plass badstue og over til Vestsidens langt mer svalende Pors- 
stadion lørdag. Her ute var det også dc rent sportslige presta
sjoner som ordnet varmen, og sånt tåler man jo. I tippenkam- 
pen Pors—Mjøndalen fikk man se mye godt på ett brett. Det 
ble en meget underholdende affære, mye pent og riktig pas- 

. ningsspill i godt tempo og hele seks scoringer, hvorav gjestene 
svarte for de fire. At ikke vertene kom helt a jour på m al
listen må kun bebreides elendige skyttere, og en førsteklasses 
mjøndøl mellom stengene. Ikke spor rart at de brunes tidligere 
stor-kanon. Jørgen Hval var ekstra stolt — burvokteren Runar 
Nilsen er nemlig hans nevø.’
Mjøndalen hvor vi savnet 

zåulie, Formoe og Vasskog lever
te en stor 1'. omgang — 2—1 le
delsen i pause var i underkant 
etter spill og muligheter. C. f. 
Per Wright ordnet 1—0 — unge 
Roy Elseth kvitterte, mens Tor 
■Celius sørget for 2—1 til de 
brune før matchen var halv- 
pilt. 
. Etter pause brakte Stubben 
iunnerød Pors opp til 2—2 i en 
mgang hvor tempoet og inn- 
itsen ble satt ned flere streker. 
Jemmelaget hadde det beste
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Porsforsvaret raknet i 2. omgang
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lå nok i det famlende og svake 
centerbackspillet. Arnold Johan
nessen slet jevnt og trutt, som 
wnghalf, men er vei neppe i 
toppform. I loperrekkerv forfcok- 
te Rolf Gunnerod stadig la<*e 
noe. . • ;

Einar Roed. Tønsbergs ■ Turn, 
var meget god som dommer..

Håis.

beste i sen- dte^érÆrjIcobsenogh.jy- 
s • re back Bjørn Sørensen Bort- 

sett fra blunderen ved Spanas
* annen scoring var i
• sette på dommeren 

lund, Fagerborg.

Porserne har måttet døyve 
flere harde tap i høstens lands- 
delsseriekamper, men det kla
re tapet for Sparta i Sarps
borg i går var vel allikevel 
det mest forsmedelige. Spille- 
fordelingen var svært jevn og 
vi syntes avgjort at Pors-spil- 
let var langt bedre enn hva 
det har vært vist i de seinere 
kamper. Det klikket imidler
tid stort i farsvaret den siste 
halvtimen, og Sparta-laget 
kom i— r ..... v
gene.

Seilingen var l-l ved pawse i kampen mol Sparta
Etter en heller tam åpning fra 

begge lag tok Pors ledelsen et
ter et snaut kvarters spill. Rolf 
Nilsen forfulgte og rakk en 
nærmest håpløs ball på vingen, 
passet fint til Knut (Appa) Han
sen, og debutanten svarte med 
en fin scoring helt oppe under 
vinkelen. Minuttet etter utlik
net imidlertid Sparta, da sen- 
terløperen scoret på returen, 
etter at Bjørn Reinholt L. _ 

imen, og sparva-iagci. halvklart et skudd. De‘ ble vis - nanfor lettvint til scorin- begge^g | fn

stre Terje Andresen den beste 
else Y?rpekniki.k °g sod forsU‘ 
hn!HFYt vei?stre Martin Kjøl- 
merkeVm 095 en spiller man Ia 

-imen centerforward HaraJd Eriksen ble allikevel cia- 
gens mann i rekken med sine 
fire scoringer.

blekt porslag
hi^rsdagens PorslaS var meget 
blekt og frem foralt manglet la
get hurtighet. Forsvaret var 
apent som en «sil», og selv om 
motstanderens løpere'var både 
fikse og hurtige må em allikevel 
forlange noe bedre av et lands- 
delserielag. Den største svikten

..._________ I - — - •

kom til kort mot Sarpsborg
Fire scoringer av sarpecenteren Harald Eriksen

,å vestsidenTgir. Hele 1-5 bTeduttrøultXt moTet Sa,rpsborS 

Je og teknisk godt Sarpelag. Pors på sin side hadrto V velsPlllen- 
jenting lyktes, og Sarpsborgs seier var fullt fortjent in‘
sene til større siffer var tilstede i fullt mon E SJan'
heten var ikke sarpingenes sterkeste side, selv om f.skuddferdig- 
skulle tyde på at kruttet var i orden. lem scoringer

PA«Sfra starten av fikk en et frøwmeUomrømSwnei °g nied 
tydelig vink om at sarpeguttene icorinSr - ÉTfim- ™ nye 
kunne sin Fotball-abc. Det ene peanrøn'avslmiAt €hu^g Sar‘ 
fine angrepet avløste elet andre ..._ 5 Harald Erik-
og flere ganger var det tentfrielig 
prekært foran Pdrsmålet, men 
mål ble det ikke.

Det ble istedel Pors som tok 
ledelsen på et korrekt idømt 
straffespark. Rolf Gunnerod var 
ekskutor og levnet ikke -Kol
bjørn Jensen i SafrpemfileT en 
sjanse..(Asbjørn Hansen spilte 
ikke).

Pors beholdt ledelsen i 10 mi
nutter.

•Da'halvtimen var gått utlig
net Sarpsborg. Det var Terje 
Andresen som avsluttet med et

I fint skudd. Bare noen minutter 
senere gav centerforward Har
ald Eriksen Sarpsborg ledelsen.

Annen omgang ble stort sett

enn at han avsluttet med sin 
fjerde scoring etter 30 minutter 
og fastsatte 5—1.

Mg3n?hAMLE HØYDER?

nå enn £ kan ikke an- 
net enn at vi om ikke lenge skal 
IrgangetAarpelag
årgang, I forsvaret var Asbjørn 
"oTS?iS Vlkar: Kolbjørn Jensen 
^■od, selv om han aldri ble satt 
£™er. PrSVer' ^enterbacken 
Rudolf Lunde var sikkerheten 
selv og dertil meget, sterk i hode
spillet, De to winghalfene var 
arbeidsomme og drivende, men 
det var angrepet som var lagets 
sterkeste deL Ho"iyar indre ven-

av dem maktet å score på de 
fine tilbud.

Etter vel et kvarter i annen 
omgang raknet det så for Pors. 
Det er uforståelig at ikke dom
meren annullerte Spartascorin- 
gen som ga 2—1, da Reinholt i 
Pors-buret ble «gått ned» da 
senteren scoret.

Indre venstre stod få minut- 
ter seinere for nr. 3, mens sen- 

hadde terløperen ble «servert» sjansen 
som ga 4—1. Karl Skifjeld var 

l for 4—2 etter idealpas- 
ning fra «Appa» jr., mens sen- 

_ terløperen påny fikk sjansen og 
satte punktum med nr. 5 minut
tet seinere.

Hos Pors ma det selvfølgelig 
bli ris til indre forsvaret som 
helt kom ut av balanse i annen 
omgang, mens vi vilhg roser 
lenger framover. Asbjørn KOrs- 
åsen arbeidet meget godt pa 
midtbanen og i angrepet lever
te junioren Knut Jacob Hansen 
en landsdelsseriedebut som det 
står all mulig respekt av. Kari 
Skifjeld tok sine hvilepauser, 
men viste klart at han onna 
kc har sagt sitt siste ord i Pora- 
trøya. Ellers syntes vi Reidar 
Duås arbeidet godL

I Sparta hadde sine
back Bjørn Sørensen

det lite å ut- 
Erik Borg-
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not Heddal på Notodden
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5-0 seiren i underkant etter spill og sjanser
Pors hadde ingen vansker 

med Heddal i Telemarksdcr- 
byet på Notodden i går, 
seiren som ble så 
5—0 kunne gjerne vært 
skill ig større.

Porserne var overlegne gjen
nom hele kampen, men la oss 
allikevel være forsiktige med 
å bedømme Pors-spillet ut fra 
den motstand som Heddal kun
ne gi.

Kampen ga allikevel grunn 
til optimisme i Pors-leiren for
an lagets sluttkamper i år. — 
Gårsdagens Pors-forsvar lot 
seg aldri bringe ut av fatning 
og angrepsspillet gled i perio
der meget fint, men avslut
ningene var ikke » samme stil. 
Helt fra avspark av anga

Porserne tonen og laget hadde 
natt flere farlige måltilbud før 
Reidar Duås skaffet 1—0 etter

elte poenc

lig ved 16-meteren. Dommeren 
og dette ut

ved 
og 
ved

10 minutters spill. Heddal hadde 
en av sine få sjanser snart et- 

og ter, men Reinholt reddet. Etter 
klar som 20 minutter var det klart for 

ad-|2—0 til Pors, da en Heddalfor- 
svarer beinet ballen i eget nett. 
Knut Jacob Hansen satte inn nr. 
3 fra kort hold og med sikker le
delse kunne Porserne gå til pau
se, Lagets overlegenhet var kan 
skje vel så stort etter sidebytte.1 

: men det ble med to nye scorin
ger. Disse var til gjengjeld «.per
ler». «Appa» jr. smelte ivei et 
hardt skudd helt oppe i vinke
len etter 6 minutter og Karl Ski- 
fjéld gikk elegant igjennom med 
nr. 5 midt i omgangen.

Heddalslaget -forsøkte febrilsk 
å tilkjempe seg endel av spillet 
mot slutten, men Pors-forsvaret 
hadde ingen vansker med å sva- 

| re. Rolf Askedalens gjeninntre- 
i den som senterback betyr utvil- 
I somt meget. Han tok hand om 
nesten alt i går og Arne Sten- 

; kvist ser også ut til å gå mot 
gammel form. Halfene kom 
jevnt godt fra det og i angrepet 
var det mye positivt. Karl Ski- 
fjeld var utmerket organisator 
og selv om venstresiden Duås og 

i Lund kom pent med. var nok 
høyresiden farligst. Rolf Nilsen 

' rundet sin back nesten som han 
| ville og skapte mye sjanseska
pende spill på vingen og «Appa f 
jr. fulgte pent opp etter forrig | 
gangs inntrykk i Sarpsborg.

På Heddalslaget var målman-1 
nen Ørvella og senterbacken 
Kåre Bjønnheim de beste.

Kampen ble spilt pa en me vel 
sleip og vanskelig oane og niør-i 
ket begynte så smatt å ta over
hånd da Henry Johnsen, Fram.j^ 
kunne blåse for full tid.

—sen.

Porserne var nærmest seieren
Pors-forsvaret er avg jo 

støere med Rolf Askedah 
som senterback, og det var fc 
øvrig her laget hadde sin sty 
ke. Bjørn Reinholt ble utm 
nøvrert på scoringen, men v 
ellers god. Arne Stenkvist v 
den sikreste av vingbackei 
Vinghalfene og løperne v 
for tamme dennegang.Henry Jensen, Heddal, ha 
de en enkel og grei oppga 
og den kom han vel fra.CORNER

den som har sterkere målkvo- 
te. Det er lett forståelig at 
Rapid ikke kunne forsvare 
noen plass i hovedserien med 
det spill en fikk se på Vest
siden i går. Flere av spillerne 
var direkte svake. Lagets styr
ke var i forsvaret. Målmannen 
Bjørn Pedersen var sikker og 
god men må ta målet på sin 
kappe. Ellers likte vi den fri
ske og spurtsterke venstreba
cken og den solide senterba
cken best.

og denne utliknet Pors
bare noen minutter seinere.
Porserne hadde forøvrig flere 

gode scoringsforsøk etterpå, 
> men det lyktes ikke å endre 

stillingen.
Porserne hadde den sterke 

vinden mot seg før pausen. 
Regnværet gjorde også banen 
glatt og sleip etterhvert. Lø- 
Perrekkene var forbausende 
ineffektive i avslutningen og 
de to burvokterne hadde derfor 
en grei jobb. Ute på banen 
vai det enkelte gode forsøk 
pa a skape kombinasjonsspill, 
men det ble med det.

Omlag midt i 2. omgang ble 
et Rapid-angrep stoppet ulov- 

ve<^.^'16-meteren. Dommeren 
dikterte frispark og dette ut
nyttet gjestene pent ved en 
lobbeball over muren og her 
sørget Paul Olavesen ved en 
headding for å sikre sitt lag 
ledelsen. . Gleden varte ikke 

I lenge. Reidar Duaas var fram
si på med et overraskende skudd 
J

Søndagens 
lom Pors og Rapid var 
songens siste i 
og la det være sagt med en 
gang at det ikke var noen 
kvalitetskamp en var vitne 
til. I første omgang forekom 
det så å si ikke skudd fra 
de tamme angrepsrekkene. 
Det ble først virkelig alvor 
da Rapid tok ledelsen 1—0 
på et frispark etter pausen, 

denne utliknet 
noen minutter 

hadde forøvri

fra 20 meters hold. Det gikk 
over burvokteren som var ute 
i feltet og i nettet. Like etter 
hadde Pors flere nye scorings- 
muligheter, men det var sta
dig en eller annen Rapidfor- 
svarer som fikk ballen ut på 
banen igjen.

Det var intet å si på poeng- 
delingen, men for gjestene be- 
tød det at de fortsatt må nøye 
seg med annen plass på tabel-

*
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Pors vant

I
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-X-A.
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var fint

!

Arne Skjærum,

Rg.

l
l 
l

8
8
8
8
7
8
7
8

1—1
3—0
0—0

12
12
10
10
7
7
3
1

' -X.- .

16— 7 
10—12 
30—12
17— 14 
13—10 
13—16
4— 10
5— 27

over Moss

■ .1

• , X.

Banen var sleip og vanskelig 
a spille på og det ble heller for. 
ikke prestert spill av klasse I Nilsen 
At Pors vant var helt i sin' fjeld.

* for. Straks før pause 
Åge Lund et hvast skudd som 
keeper reddet.

I begynnelsen av 2. omgang 
ble en Porser felt ved 16-me- 

16- i ter-streken og dommeren pek
te på straffespark-merket. Karl

Landsdelsserien: 
Pors—Rapid 
Fram—Heddal 
Moss—Østsiden 
Sparta—Sarpsborg 

Stillingen: 
Østsiden 
Rapid 
Sarpsborg 
Sparta 
Fram 
Pors 
Moss 

[ Heddal;

Skifjeld satte ballen rolig og 
sikkert i nettet.

Berger i Mosse-malet var fle
re ganger i aktivtet i denne 
omgang og hadae flere gode 
redninger. Angrepene til Moss 
var det ikke noe brodd i og 
de hadde faktisk ikke et virke
lig skudd på mål. så det ble 
en rolig dag foi Bjørn Rein- 
holt i Pors-buret og han tok 
lett det om kom Av backs var 
Arne Stenquist best. Øistein 
Wiige hiver seg litt for brutalt 
inn i nærkampene. Roll Aske- 
dalen gjorde det ganske bra på 
sin nye plass i angrepet var 
Karl Skifjeld best. Venstresi
den hadde også noen bra tilløp.

Hos Moss viste keeperen ved 
et par anledninger sin ferdig
het. Han arbeidet godt både 
i feltet og på målstreken. I 
halfrekken var centerhalf Inge 
Asheim best. Løperrekken fikk 
svært lite til.

Dommer var 
Skiens'Grane.

foitj
Seiersmålet kom på straffespark

orden, og seieren kunne gjer
ne vært større etter spill og 
sjangser, men straffesparket 
som ga seiers-målet var 
kanskje noe hardt idømt da 
forseelsen fant sted ved 
meteren.

1 seriekampen på Vestsi
den i går mellom Pors og 
Moss ble resultatet 1—0 til 
Pors etter 0—3 ved pause. 
Det ble et lamt oppgjør og j kvarter hadde de sin første vir- 

, men Moss-keepe 
lite av. Det meste av spillet | ren fikk slått ballen over til 
foregikk mellom 16 melercne.! corner. Gjestene hadde også et 

par skudd, men de gikk uten- 
Midt i omgangen. la Rolf 

gjennom til Karl Ski- 
men skuddet gikk uten- 

Straks for pause hadde

- v ■ • <■; •

.....

...
• ’ .: . •

Karl Skifjelds straffespark var fint plasert.
I første omgang var spillet 

til å begynne med forholdsvis 
jevnt, men Pors tilrev seg et
terhvert overtaket og tter et

vi, VC4441V FkVcilLtrr HdUUC
virkelige målsjangser var det’ kelige sjangse,

BBS
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lykkes å skaffe tilveie det re
sterende beløpet og kanskje også 
mer til. Panagl skal trene Pors- 
spillerne i 7 måneder.

Klubben har forlengst satt i 
gang med innendørstreningen to 
ganger i uken under Rolf Myr- 
moens ledelse. Fra månedsskif
tet januar-februar regner en med
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EIKS 5—1 SER OVER VEST-

å ta fatt utendørs hvis forholde
ne tillater det.

Porserne har forpliktet seg til 
å skaffe familien en liten leilig
het under oppholdet her, men 
foreløbig har en ikke hatt hell 
med seg i så måte, men vi hå
per at også dette spørsmålet skal 
bli løst, sier den optimistiske for
mannen.
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Militærbanen i Stavern inn
bød ikke til det store spillet da 
Pors møtte hovedserielaget Eik 
til privatoppgjoret i går. Under
laget var ikke av den beskaf
fenhet man kunne ha ønsket 
det — men at kampen ga ikke 
minst porserne utmerket kondi- 
sjonstrening er sikkert nok. Eik 
var det beste laget, og seiren 
som lød på 5—1 var fortjent, 
selv om det må medgis at den

• vår i overkant. Et par av tnåle- 
[né må betegnes som heldige, og

’ ' av klubbens mest lovende juni
orspillere, men det er klart at 
disse kunne fått sin ilddåp un
der bedre forhold. Vi avståi og
så fra noen individuell kritikk 
ved denne korsvei.

Eik som ga et ganske godt 
inntrykk hadde en god burvok- 
ter i nyervervede Thorbjørn 
Brobakken ex Fremad, Lille
hammer. ;

(Østerrikeren Karl Panagl skal 
trene Porsspillerne fra! .mars

trolig ville ha blitt avverget un
der andre og bedre forhold.'

Vestfold-laget åpnet scoringe
ne etter ca. en halv times spill. 
Da det gjensto et kvarter av 1. 
omgang kvitterte Rolf Nilsen 
for Pors, men før pause kom 
Eik foran med 2—1. De tre ne
ste Eik-scoringene kom i siste 
kvarter av annen omgang.

Hvor Pors-laget egentlig står 
i pildet etter denne prøven er 
det ikke godt å gi et konsist 
svar på. Man slapp til en del

i 
1

Pors’ stadion og tre- ■ 
‘ ■ så 

det er noen 
der. Skole- 

Vestsiden, hvor 
hadde håpet å komme 

i flomlys, er 
ikke anvendelig fore- 

av isdekket. Han 
å bruke denne

Pors i B-kampen
Før A-kampen møttes de to 

klubbers B-lag — et oppgjør 
som endte med 3—2 seir til 
Pors etter at stillingen i pause 
var 2—2. Pors-målene ble satt inn av Ennv ~ .i . «

Pors fotballgruppe hadde | tig krafttak håper en at det skal 
stort innrykk til sitt medlems
møte i går for å drøfte trener- 
spørsmålet. Det ble enstem
mig besluttet å engasjere dén 
54-årige østerrikeren Karl Pa
nagl fra Wien. Han skal ta 
fatt allerede 1. mars og kom
mer hit sammen med sin hus
tru. Panagl skal trene alle 
Pors-laga fra de minste små
guttene og oppover.
Formannen Helge M a d s e n 

ga en omfattende redegjørelse 
for det arbeid og de mange un
dersøkelser som var foretatt før 
man gikk til det skritt å fore
slå' Panagl ansatt. Han var tid
ligere profesjonell spiller i Wien 
Sportsklubb ‘ og Donau før han 
ble engasjert som trener. Panagl 
har sportslærerdiplom fra Wi
en og fra riksakademiet i Ber
lin. Sitt første engasjement had
de han i Sveits og seinere har 
han virket i Tyskland, Jugo
slavia, Malta, Frankrike, Roma
nia, Danmark (Esbjerg og Skovs 
hoved), Sverige og Norge. Her 
trenet han Brann i 1954 og brag
te klubben opp fra 2. til 1. di
visjon samtidig som han førte 
klubben s juniorlag fram til Nor
gesmesterskapet samme året. 
Overalt har han gode attester for 
sitt virke og vært med på å fø
re lagene oppover rangstigen og 
han har også hatt gleden av å 
bringe en rekke landslagsspille
re fram i rampelyset. Mange av 
disse har senere sikret seg gode 
kontrakter som profesjonelle 
spillere. Under krigen var han 
lærer ved idrettshøyskolen i 

. .Wien.
| Pore har noen midler til tre- 
nersaken og ved hjelp av ct rik-

Reiersen og Ove Austad. Det 
siste på straffespark.

God dommer i begge kamper 
var Birger Jansen, Tollnes.

Mot Asker neste gang
Etter hva Pors fotballfor-. 

mann, Helge Mads en opply- 
til Varden regner man ikke 

med at det blir noen kamp 
torsdag i denne uken. Derimot 
tar man sikte på å få spille mot 
Asker på treningsbanen ved 
Pors Stadion søndag.

Vestside-klubben har fått en 
rekke forespørsler om kamper 
den siste tiden, bl. a. fra Vest
fossen. Man har lovet Larvik 
Turn en match Skjærtorsdag, 
men hvis dette ikke blir noe av 
er det sannsynlig at Vestfossen 
blir Pors motstander. |

Pors’ fotballgruppes nye tre
ner Karl Pannagl var i går sam
men med fotballgruppas for- 1 
mann Helge Madsen på befa- j 
ring av Pors’ idrettsanlegg. Han kl. 
var meget godt fornøyd med for
holdene på _ _ 
ningsbanen. Disse banene er 
å si fri for snø, men 
issvuller her og 
idrettsplassen på 
treneren 
i gang med ballen 
dessverre 
løbig, på grunn 
fant, det nytteløst 
banen nå.

• Men i dag kom snøen!
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Karl Pannagl, den 
østerriske treneren, 
som skal trene Pors, 

stiller store krav

at Eik var langt 
møttes med bedre enn Pors i denne kampen. 

Pors-laget leverte ganske bru-

f;

la oss 
d isj onsinn trykk 
vedkommende.

Birger Jansen 
ingen ,l . 
fikk god trening 
rløyting.
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Ellers framholder Pannagl a| 
det er lettere å trene proffer en 
amatører. Man kan ikke krev 
så mye av en amatør som ha 
fotball utelukkende som hobbj

Pannagl har sin kone med, o 
de skal under oppholdet her b 
i Knardalstrand hos Harry Tei 
gen.

■ ?•••■ •

fø

W’ 
Kk

. Toll nes gjorde 
større feil, og også han 

med 3 timers
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grepene, og forsvaret ble nokså i 
åpent mange ganger. Denne sær- . 
deles tung banen var nok heller 
ikke det Porserne helst hadde 
ønsket seg for debutkampen til 
ungguttene Kje l Gundersen og 
Morten Røed på høyresiden.

Senterløper Ernst Holdt skaf
fet Eik-ledelse etter 30 minutter 
og Rolf Nilsen forserte fint og 

j utliknet for Pors etter 40 minut- | 
ter, mens ytre høyre Øivind

•%

— Feilen med norsk fotball er 
at man bare spiller 7 av årets 
måneder. Når sesongen er slutt 
er kanskje først spillerne kom
met i form. Men da går de inn 
i en dødperiodc, og det er ikke 
mulig å holde på spillerens form 
ved hjelp av innendørs trening. 
En fotballspiller hører hjemme 
på banen, og der må han trene 
vinter som sommer. I Østerrike 
er ikke snø noen hindring for 
fotballsporten. De eneste gange
ne vi må gi opp banetreningen 
er når banen er dekket med is, 
Karl Pannagl, den østerrikske 
fotballtreneren som i 7 måneder 
skal ta seg av Pors. Og vi kan

I love at Pannagl ikke stiller små 
i krav til de guttene han skal 
trene.

Karl Pannagl, som nå er 54 år, 
kan se tilbake på over 20 år 
som profesjonell fotballtrener. 
Han har vært engasjert av klub
ber over hele Europa, og det er 
tredje gangen han skal ta seg av 
norske fotballspillere. I 1939 var 
han kretstrener i Bergen, og i 
1954 kom han tilbake til «para-

I plybyen» for å ta seg av Brann. 
Og under Pannagls ledelse klar-1 — 
te klubben å avansere til 1. divi
sjon, eller Hovedserien som det 
den gang het.

I Danmark har Pannagl vært 
trener for Esbjerg og SIF, Kø
benhavn. Disse to klubbene har 
vært blant de fremste i Dan
mark, og fra SIF er ikke så få 
danske landslagsspillere blitt re- 
krutert. Vi kan nevne at tre av 
spillerne på det olympiske csølv- 
lag» har hatt Pannagl som in
struktør. De tre spillerne er: Pål 
Andersen, Kai Nilssen og Jens 
Petter Hansen.

Før Karl Pannagl ble trener 
var han aktiv fotballspiller. Som 
amatør spilte han i Wiener 
Sportsklub, og var 4 ganger med 
på det østerrikske landslag. I 
1931 gikk han over til profesjon- 
ismen. Han fikk kontrakt med en 
sveitsisk klubb, og var «proff» 
i Sveits i henimot 10 år. Han 
var en tid også på et tsjekko
slovakisk «proff lag».

Det er skjedd store forand
ringer med fotballsporten. I dag 
er den brasilianske spillemåten 
toneangivende, og den krever et 
hardt treningsopplegg, sier Pan
nagl.

!. <

En fotballspiller må trene 
på banen 
hele året

Eik — Pors 21 5—1
Selv om et par av scoringene 

Eik i går kunne man ikke for- virket nokså lettkjøpte, er det 
lange å få se noe spill av klasse, ingen tvil om

Klubbene, som
bådeA- og B-Iag fikk allikevel 
godt utbytte av kampene i formlkelig spill den første halvtimen 
av kondisjonstrening - « - •

Og ha kondisjonsgrunnlage F-
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3—2 i B-kampen
Grusbanen i Stavern varj ‘ 

svært løs og bløt på store parti
er, og i kampen mellom Pors og

noe til Pors, | ken i
i orden. Kondisjon uten teknik 
er nytteløst og det samme l 
teknikk uten kondisjon. Men fol fe
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Han kjenner ikke 
og kan derfor ikke si noe sikkert 
om hvordan treningsopplegget 
vil bli. Imidlertid antyder han 
til å begynne med 3 kvelder i 
uken. Skulle det vise seg at gut
tene hurtig kommer i form, kan 
det bli tale om å kutte ut en ham. 
treningskveld. Programmet på 
treningskveldene vil bli anstren
gende, men det må til skal re
sultatene vise seg. Og så er det 
viktig at treningen blir lagt rik
tig opp. Treningskvaliteten er 
nemlig avgjørende.

— Og hvilke krav stiller De 
til en fotballspiller?

— Han må beherske teknik-
—■MW T I*?- ---------

'åffs

;i*.

-^#7^9

„ . - ------------ 1
a lære teknikk kreves det talent 
og har en spiller ikke talent 
nytter det ikke å arbeide mec

'V': ■■ > -a v-./.
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Bollerud skaffet Eik ledelse 2-1 
fø; halvtid.

I det siste kvarteret øket Eik 
til 5—1 ved Holdt Bethum og 
Høyvik. — Individuell kritikk 
etter kampen har ingen hensikt, 

bare plusse for godt kon- 
for de flestes«---------

av kondisjonstrening for sitt og begynte også best i 2. omgang 
mannskap, da kampene ble spilt men det ble ingen brodd i an- 
over full tid. grepene, og forsvaret ble nokså
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Rolf Nilsen scorer Pors’ første

sså
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Pors B — Eik B 3—2
Banen så ganske fin ut, da B-. 

i lagene som de første steppet ut-' 
på, men det viste seg snart hvor 
løst og vanskelig underlaget var. 
Pors-reservene vil ganske sik
kert bite godt fra seg også i år 
og ■ laget leverte en fin innsats 
under de vanskelige forhold. 
Fnok Solstad fikk ære av å væ
re scorer av årets første Pors- 
mål, da han skaffet Pors ledelse 
etter 10 minutter. Roy Elseth 
øket til 2—0, men Eik innhentet 
denne ledelse før halvtid. Ove 
Austad brakte 3-2 seier til Pors 
med et idømt straffespark i 2. 
omgang.
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Pors mot Herkules i 
Larvik i kveld?

Pors fotballgruppe har ennå 
ikke banen klar og man har leid 
Frams grusbane på Torstrand til 
en kamp mot Herkules i kveld 
hvis værforholdene tillater det. fotballbaner i Grenland

Til kveldens kamp har Pors 
eudret litt på oppstillingen. Det 5°? a de nødven-
blir Kai Wickmann og RoyLud- Pors og Herkules'Turen 
viksen som skal vokte buret en naen på Torstrand 
omgang hver da Tore Kristian
sen ikke kan spille i dag. Back-

anser på ingen måte slaget for tapt selv om Østsiden har 14 
m°t vertenes 7 poeng i serien hittil. Heddal har ingen takk-

■■■■il -—-a fnrRnnn cu»ar ^4 vxrfi Vlari np.

5 
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PORS UTEN 
GUNNERØD 

SØNDAG
Til landsdelsseriekampen 

lederlaget Østsiden på Vestsiden 
søndag hai' Pors fått forfall fra 
Rolf Gunnerød. U.K. har tatt ut 
dette mannskapet: K. Wickmann, 
0. Wige, A. Stenkvist, K. Gun
dersen, R. Askedalen, A. Johan-1 
nessen, R. Duaas, B. Gulbrand
sen, R. Nilsen, K. Skifjeld og Å. 
Lund. — Reserver: R. Ludvigsen, 
L. Weber og R. Elseth.

Kampens dommer blir Kåre 0. 
Hansen, Bragerøen. Han blir as
sistert av Trygve Dahl gren, 
Urædd, og Bjørn Hanes, Herku
les.

°g

passer øyensynli 
som avgjort passet bra i militæret.

Sarpsborgs indre høyre Mar
it in Kjølholt var også denne- 
gang et faremoment og ellers 
har laget el jevnt mannskap 
med angrepet som del beste.

Det var få tilskuere i regn
været, og ganske god dommer 
var Alf Lundahi, Lillestrdin- 
Frarn.

Tross tapet i serieåpninger. Porserne laget en hederlig debut mot det sterke Sarpsborg 
i; inns^t P°rS en ganske steil laget SFK i «byen med fossen» søndag. Denne gang får klubben 
1 fo/avdelSg^ besøk av lederlaget Østsiden fra Fredrikstad og det kan bli noe

I fene Kjell «Jeiseri» Gunderser av en Hght. Østfoldklubben spiller godt teknisk sett, men laget 
\ vF Arnold Johannessen leverte er noe ujevnt. Det har bl. a. to spurtsterke fightere i angreps- 

A i angrepet var rekken som dct passes ekstra godt på. — Pors på sin side
j enn de stilte lunt

Porslaget kjempet sin beste 
kamp hittil i ar i serieåpnin
gen mot Sarpsborg i Østfold 
i går. Laget måtte allikevel 
se seg slått av serielederen 
som halte Hand.en heldig 2— 
1 seier over Vestsidegultene. 
Med gårsdagens spill og etter 
alle de åpne sjansene laget 
hadde, burde det minst holdt 
til et poeng for Porslaget, 
men 2 grove forsvarsmisser 
ga to alt for billige mål til 
vertene.

Pors hadde fortje 
poeng mot sarpångene

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

Pors har ikke særlig suksess om dagen. Etter seiren over le
derlaget Østsiden hadde en faktisk trodd at klubben skulle gjort 
litt mer furore i serien. I kampen mot Fram i Larvik var innsat
sen svak og heller ikke i gårsdagens møte med Sparta på Vest
siden var det svært mye å bli begeistret for. Det som svikter er 
først og fremst angrepsrekken. Den må styrkes på en eller an- 
nen måte. Forsvaret derimot slapp mer helskinnet fra kampen. 
Heddals draw på Notodden mot det ene tetlaget Rapid var det 
ingen som hadde regnet med. Sarpsborg FK, som det har gått så 
store ord om i år, overbeviste ikke i kampen mot Østsiden. 
Men det holdt til 1—0 seier og dermed rykket laget opp på le
derplassen. — Fram tok et poeng fra Moss FK på Melløs.

I neste serieomgang, som spillet søndag 3. juni møter Pors 
—Heddal i Porsgrunn (Det er mulig kampen blir framskutt til 
lørdag). Fram får besøk av Østsiden. Rapid er ute etter revansj 
over Sarpsborg FK for kjempenederlaget i fjor høst, mens Moss 
spiller i Sarpsborg mot Sparta.Det er ingen kamper i 2. divi
sjon Kristi Himmelfartsdag (torsdag 31/5).

SARPSBORG 2 - PORS 1. . t . „ v nære 
Denne gang var Pors på nære nippet, ja, iaktisK sa nær

------------------------------ --------- -----------— - - . -_________ ___ 

Pors burde hatt poeng iSamsbord
Forsvarstabber ga 2-1 seier til vertene

Banen var tung og glatt i stri
regnet, noe 
det teknisk gode Sarpsborglagct 
best. Det var allikevel Porserne 
som tok initiativet og laget 
leverte svært mye positivt i 
kampens tørste del. Guttene 
viste on gnistrende innsats og 
fant hverandre ganske godt og 
dct var fullt fortjent da Karl 
Skifjeld sørget for ledelse med 
et skudd via stolpen etter 13 
minutters spill. Sarpsborglaget 1 
klarte etterhvert og tilrive seg 
mer av midtbanespillet, men vi 
noterte svært få reine målsjan
ser og reduseringen som laget 

, fikk etter vel halvtimen virket 
svært unødvendig. 

I 

, Forsvarerne markerte sine 
motstandere alt for dårlig ved 
et indirekte frispark og senter- 
løper Harald Eriksen nettet.

En voldsom forsering av Sarps 
sborg straks etter pause ble pent 
j tilbakevist av Pors-forsvaret, 
men etter et kvarter kom allike 
vel laget foran. Et vanvittig til- 
bakespill av en Porsforsvarer 
ble ikke fanget av Pors-mål- 
mannen og senterløperen kunne 
igjen sette siste ben på ballen.

Porsløperne skaffet seg flere 
! fine må It ilbud i en meget god 
sluttspurt og det var synd at 
ikke et av det gode tilbud vil
le lykkes. Både Rolf Gunnerød, 
Rolf Nilsen og Åge Lund hadde 
sine kjempesjanser, men skud
dene gikk utenfor. Selv om Pors 
guttene og treneren var en 
smule skuffet over at det ikke 
ville lykkes denne gang, var 
det allikevel fra alles side enig
het om at dct begynner a gli 
den rette vegen.

Ennå skorter det en god del 
på presisjonen i passningehe, 
og bevegelsen i laget må bli 
bedre, men innsats og vilje er 
iethvertfall tilstede hos de fles
te. Kai Wickmann gjorde en 
god seriedebut i mål og kan 
ikke lastes for scoringene. Rolf 
Aslaksen nådde sin store blun
der, men var ellers perfekt som 
senterback. Arnold Johannes
sen klarte seg bra og så for
tjener høyre half, unge Kjell 
Gundersen b lomster for sin go- 
Ha seriedebut. Passnineer on

Pors leier Fram- 
banen lørdag

Dct er forsatt ikke brukbare ‘ 
forhold på treningsbanen 
Vestsiden og Pors har derfor: 
sett seg nødsaget til å avlyse 
kampen mot Asker på søndag. 
Isteden har Pors leid Framsi 
bane i Larvik og møter Asker 
der på LØRDAG — en ord 
ning som Pors-lcderne er me
get fornøyd med. Man regner 
med at Pors har treningsba- 
nen klar skjærtorsdag da 
Vestfossen har meldt sin an
komst.

søkktung bane 
Pors slo He rkules 6-5

£^.Fnnes ,en_nå ^ke brukbare 
. „ - Jf og lanp-

ne reiser fort vekk til Vestfold 
Ot, Lai vik for a få de nødven- 

« pene. I går tok 
-^__i og are- 

, . , — så riktig fin
^aV-Spa/k’ men så kom reg

net og gjorde det hele til et slit 

paret blir Wige og Stenkvist, sikkert utmerket kondisjonstre- 
Arnold Johannessen står ninS» men planmessig spill kun- 

over av halfene. Rolf Askedalen) hnidt™e bli ^der, slike for- 
Iblir senterback, Kjell Gunder-brytes ette^eiJhaW Jines^spd] 
Isen, Leo Weber og Enok Solstad i annen omgang da Pors ledet 
skal prøves som vinghalfer. Av malkalaset med 6-5. 
løperne regner en : Angrepet Som resultatet tyder på var 
blir fra høyre Morten Rød, Roy l)e££e lags angripere i godt 
Elseth, Rolf Nilsen, Karl SkiJ ~ ““"

fjeld og Aage Lund, men også 
her er det mulig det eksperi-j 
menteres endel med spillerne.

Herkules-oppmannen Kåre 
Thomassen opplyser at det blir 
et ungt Skiens-lag som stiller 
cpp da flere av de ordinære 
spillerne er forhindret fra å 
spille i dag.

I
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I u vær^ f°rUent med ett poeng i den tunge bataljen
| med Sarpsborg FE. på en vasstrukken Sarpsborg Stadion søn
dag. Kampen viste at porserne har solid treningsgrunnlag, 
med litt mer hell i avslutningene i den siste halvtimen i 
kunne uavgjort lett vært et faktum.

slag samtidig som forsvars
spillet sviktet betenkelig. Pors’ 
backtrio spilte særlig åpent og 
et par misforståelser resulter
te i scoringer. Begge lags stør
ste svakhet var at spillerne 
holdt for lenge på ballen. Det 
ble driblet unødig mye, noe 
som sinket spillet og oftest re
sulterte dette i at motspiller
ne overtok. Hvor mye det kan 
læres av utenlandske lag som 
slår ballen direkte uten kruse
duller av noe slag!
Både Herkules og Pors byttet 

ut endel spillere i annen omgang 
slik at flest mulig fikk prøvd 
seg. God dommer var Einar An- 
thonsen, Fram. —sen.

g sin

• - tf .M

'I Pors tok ledelsen i det 14. 
' minutt i 1. omgang. Det var 

I Karl ’Skifjeld’som stoppet et 
overlegg fra høyre, og skjøt 

:!pent i mål via stolpen. Pors
I holdt ledelsen til 10 minutter 
gjensto av omgangen da det 
oppsto en mølje foran Porsbu- 
ret, og det'lyktes sarpingene å 
tukle ballen i mål.

, I 2. omg. startet Sarpsborg friskt, 
: tydeligvis bestemt på å få en hur 

tig avgjørelse, men det var fak- 
] tisk et uheldig tilbakespill av 
Rolf Askedalen som forårsaket 
Sarpsborgs seiersmål og omgan
gens eneste scoring etter 15 mi
nutters spill. Etter dette hadde 
Pors flere utmerkede måltilbud: 

letter 25 minutter skjøt Rolf 
;l Gunnerød over for åpent bur, 
2] og dessuten hadde-Åge Lund en 
j kjempesjanse, men skjøt hår- 
_l fint utenfor.n \

Tross tapet i serieåpninger, 
en j_

mot et lag som regne;
i fene Kjell «Jeisen» 

1 * * ““

I

\ begge en god kamp
4 i angrftnet vav 
\str&. hvassere
;l .. — --x iat_ _.
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Rolf Nilsen forserer Eik-backen 

Ame Jensen.

B-laget klarte 
3-2 seier mot Eik
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En skal naturligvis ikke legge sær
lig stor vekt på treningskamper som 
spilles på mer eller mindre sørpete ba
ner, men Pors’ 5—1-nederlag for Eik 
i Stavern søndag må likevel kunne ka
rakteriseres som en aldri så liten skuf
felse. Treneren Karl Pannagl lot hel
ler ikke til å være fornøydd. sjøl om 
han presiserte at det hele først og 
fremst måtte ses på som verdifull tre
ning, og at det ikke var gjort i ei 
håndvending å sveise sammen et lag.

Pors hadde en frisk periode i begyn
nelsen av hver omgang. Ved pause sto 
det 2—1, og en begynte så smått å 
håpe på uavgjort da angriperne kjørte 
i veg med forholdsvis friskt angreps
spill i 2. omgang. Men det ble ikke 
mål av det, og Eik overtok føringa 
igjen. Det lot til at det røynet noe for 
hardt på Pors’erne, og de tre Eik- 
måla i slutten av 2. omgang virket 
noe billige, sjøl om seieren fullt ut var 
fortjent.

Banen i Stavern var våt langt side
linjene og løs og tung på midten, inen 
ellers i forholdsvis god forfatning. — 
Småspill som satte krav til teknikk og 
god forståelse var det vanskelig å få 
til, men en fikk likevel se enkelte ek
sempler på riktig opptrukket spill. — 
Pors åpnet ganske godt i så måte, 
men falt fort tilbake til «gamle» syn- • 
der. Men disse syndene lot det til at 
Pannagl fort ble merksam på, så. nå 
gjelder det bare at treninga fortset
ter i samme optimistiske spor som hit
til, slik at flest mulig av unotene‘kan 
bli plukket vekk. Forhåpentligvis har 
værgudene også bestemt seg for å væ
re litt hyggelige, slik at en kan slippe 
flere sno-bløyter, og få satt i gang 
med balltrening for fullt ute i. friluft 
med det aller første.
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et spørsmål om styrke og rå 
kraft. f

Gamlekarene Ame Høivik og £ 
Dag Henriksen var på plass l 
og dirigerte henholdsvis angrep ! 
og forsvar, og med to så vel- j- 
spillende sidehalfer som Tore i 
Halvorsen og Tor Hansen, vil i 
en trolig ikke mangle kontakt j 
mellom de to strategene. r

Og i mål fant en ingen rin- i 
gere enn ungdomslandslagets 
Thorbjørn Brobakken fra Lil- p' 
lehammer, så dermed har Eik- : 
laget også løst det problem. ? 
Hettopp denne plassen har en i 
jicmlig hatt store vansker med j. 
& dekke d'* siste åra.
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At Eik satser hardt for 
komme med i den nye 10-klubb- 
serien, er det ingen tvil om. 
Det var et meget robust lag 
en stilte opp med mot Pors 
i Stavern, og de småvokste 
Pors’erne kom til kort på mer 
enn en måte. Ennå mangler 
nok en del spillemessig, men 

l trolig rekner en som så at 
det hele forst og fremst blir

• KZ' '

• ••

Si $w.
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lot til at det ble noe tungt 
«føre» for ham i Stavern.

Senterhalfplasscn har en 
hatt visse vansker med a finne 

men vi 
med Rolf 

Stavern, og han 
til å starte tre- 
Dcrmcd går han 

etter de gode 
han spilte på denne 

i fjor.
sa var det loperrekka da. 

Rolf Nilsen har tatt treninga 
alvorlig i vinter, blir det for
talt, og dermed skal det mye

. •/ • :■<

. ■.<■

: .< -•

Z - J

folk til de siste åra, 
hadde en liten prat 
Askedalcn i 
var nå klar 
ninga igjen, 
sikkert inn der, 
kampene 
plassen :

Og

:• v -i ?

#4 <

WHP7]

c -f ■ ■.

har en plenty lovende unggut
ter, som på ingen måte banker 
forsiktig på dora!

Keeperproblemet later til å 
være løst i og med Tore Kri- 
stiansens innmelding. Den 19- 
årige Herøyagutten hadde en 
absolutt lovende debut i Pors- 
troya i Stavern søndag. Fjor- 
årsbackene Arnc Stenquist og 
Øystein Wige er på plass, like
så Arnold Johannesen som side- 
half. På den andre sidehalf- 
plassen spilte Kjell Gundersen 
i søndagens kamp. Hans evner 
kjenner vi alle til, sjøl om det

• • • ■ .

F*  T—* —W

Pors har aldri manglet spil- 
Jermateriell, men sjelden har 
vel staben vært så stor som i 
år. Frammotet på treninga har 
vært meget godt, om en tar i 
betraktning skiftarbeid o.L, og 
spillerne har også gått hardt 
Inn for treninga. Ennå mangler 
et par av A-lagets viktigste 
brikker, men dette problemet 
håper en skal lose seg for se
rien tar til. Og uansett hvor
dan det går eller ikke går, så

A
S- AAAA'

til å vippe ham vekk fra sen- 
terplassen. I Stavern spilte 
Karl Skifjeld og Roald Reier- 
sen indreløpere, og begge disse 
trenger nok en del trening før 
formen «sitter», men gledelig 
var det a se 42-åringen Ski
fjeld så opplagt som han var. 
Åge Lund var på plass på vin
gen, og han later til å være 
i god form. Det samme må en 
si om 
side. Morten Roed.
nemlig

«debutanten» på motsatt 
Han viste 

usedvanlig fine takter, 
sjol om bomsterke Arne Nilsen 
(Eiks beste forsvarer i
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vern) naturligvis vant de aller 
fleste duellene.

Og så var det alle de andre 
da. B-lagskeepercn søndag, Kai 
Wickman, vil sikkert ha et ord 
med i laget, likeså forsvars
spillerne Ove Austad og Vidar 
Kristiansen og løperne Roy EI- 
seth, Reidar Duaas, Ejørn Gul
brandsen, Einar Berby og — 
før eller seinere — Rolf Gun- 
nerød.

Jo, det skal 
plassene på 
tvil om det.

Å snakke altfor mye om 
form i samband med de aller 
første vårsprell, er kanskje ik
ke så helt riktig, men det må 
være tillatt å peke på at det 
nok bare er så ymse med 
grunntreninga for enkelte av 
Pors-spillerne. Det er tydelig 
at ikke alle har vært like flit
tige, eller kanskje ikke har 
hatt høve til å gå like grun
dig til verks. Men mye av det
te kan rettes på ennå, og at 
laget vil bli atskillig jevnere ~- 
ikke minst når det gjelder tre
ningsgrunnlaget —- enn tilfelle 
var i fjor, er Helt på det rene.

Vi tror Pors hadde bare godt 
av en liten «dukkert» i sesong
starten. Altfor ofte har det 
vært slik at det har gått gan
ske fint de første trenings
kampene, og så har det blitt 
heller dårlig etter hvert. For
håpentligvis blir utviklingen en 
annen i år.

Birger Jansen dømte både A- 
og B-kampen.
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Pors’ østerrikske trener, Karl Pannagl (t.v.), presen‘erer lagets veteran, 42-arige Karl

f

•. ' < 

æ.:*> •

.•■F’.. • ■ ‘ 
•> X *

’ M

*

r

sl. •;
••.. v - 

r •■■">■ ■:

-s.4..-^

■ • Zf.

>z

• jj w

■:

fr f

M. - 
at det - - ’

Nettopp dette med '•
for øvrig Pors om dagen,cl?Altfor 
treninigsresultatene ik geg t >
oppløftende. Hele klu^ å ansette 
selen da det ble besluttet å ans^^ ; 
utenlandsk trener, de og i
å møte trofast oPP P^^ang nwd 
de mindre aktive satte i ga^
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to Ar & bygge opp et lag.
På de to treningskampene 
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fram at Pannagl har

21-

—^..1.----------- * j|fer Sport side 18.

'* • ’»

pnftu. ■■

'■

Wf

CJ^jr- *-5 • 

»

. ;

*

f'

•; :•
• • *’X

»a

-?‘4.
• ,*

-.iL41UI

kr• h i/.

■» ■ • y T z.

I Z J •■

■■ : i it

wy

••• y • ' .*<

': <. :• .: >£<■ , 

LK bh
•.• '■ .

■ :Wvs
• ‘ • :;£3

.wWv.sv.5^;

feft
''-.r:.. ■,• •••;;'*?

• -. ;

' -V
■ ’ ’•

■V

n

keres av 17-åringen Kjell «Jeisen» Gundersen og Ole Morten Roed (t. h
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før, og blir vanskelig å komme 
utenom i løperrekka, sjøl om løpere 
er det en har mest av.

Tre unge og lovende keepere rår 
----- - -------- i laget også over, mens en hai- visso 
må tro at jeg er | vansker med å få besatt senterhalf- 

>m vinteren til Inoen trollmann som kan uu-cue i piaSsen. iucu 
derfor blitt så l underverker i løpet av et par må- I ^ette problemet seg c 
xeninga, men neder, sier Pannagl. Det tar minst jaget tar til for fullt 

-i 14„ at- 6 hyffPf» odd et lag.--------------- I Hg møte både Asker, 
i ae iv uu.—<^2----- - Pors IRunar og . ”
spilt hittil, har det gått tydelig I muligens også enaa ueru, « » nf Pnnnael har vært misfor- | med vil mye være avklaret 
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Vi snakket ikke med Pors-lederne etter kampen i Stavern, men vi snakke' 
med dem under kampen, og det var tydelig at en var meget godt fornøyd med at 
det iallfall ble trening av det denne helga.

— Det er vanskelig å fa til spill, men god kondisjonstrening blir det av det
te, sa oppmannen Per Boye. Ennå mangler vi en del på at laget cr slik vi ven
ter det skal bli, men når de forskjellige brikkene kommer på plass, tror jeg 
dette skal bli bra likevel.

— En blir ikke fotballspiller av bare a drive med gymnastikk, sa treneren 
Karl Pannagl, — sa na håper jeg virkelig at det blir slikt vær at vi kan komme 
i gang ute. A si noe om laget er umulig for meg etter så kort tid, og noen 
underverker går det heller ikke an å utrette i løpet av en månede eller to. 
En trenger minst to år for å bygge opp et lag.

— Hva med treningsiveren?
— Den er fin når en tar i betraktn ing at dette er gutter som har sitt dag 

lige arbeid å passe. En kan ikke forlange alt mulig av amatorer. .
• . —.......................- —

Bks-Brain-trener Panna 
gir Pors håp
17-årig sønn av
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„Jeisen på laget
rnJT't°r na^rligvis sikte på topplass i avdelingen, og dermed muligheten for å komme 

t 10-klubbserien, men om en ser mer nøkternt på sakene, tror jeg vi skal være godt 
øyd om vi klarer å sikre oss en plass i den nye 2. divisjon, sier Pors-formannen Heige

- °-ds en i en liten før-sesong-prat. Når en hører hvordan de andre satser, sier det seg sjøl 
- må bli toppinnsats fra vår til høst for at vi skal kunne nå så langt.

| pengeMir^er^n^ ' I materiell i Pors, og samholdet på 42 år. Han er like piggjom

1. mars startet østerrikeren Karl | 
Pannagl, — som i 1954 var tre
ner for Brann — sin virksomhet i 
Pors Dessverre hadde ikke den 
energiske treneren alliert seg med 
værgudene før han tiltrådte, for 
sammen med han kom vinteren til 
Porsgrunn. Det har i 
som så med balltreninga, 
grunnlaget ellers skulle være i or
den, og ingen er i tvil om ali Pan
nagl etter hvert vil få sving på 
sakene.
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nøyd med spillet, og kanskje særlig 
forståelsen av spillet Men samtidig 
har han understreket at det nok 
skal bli andre boller når en kom
mer i gang på skikkelige baner, og 
han har vært imponert over ung
guttenes spill og treningsiver.

To 17-åringer kommer sikkert til 
å gjøre seg gjeldende på årets Fors
lag, nemlig Kjell Gundersen (sønn 

[av Jeisen) og Ole Morten Røed. 
Kjell er en like innsatsfyllt half 
som faren, mens Morten opererer 
som en både smart og effektiv ving.

For øvrig er de fleste av de 
_ , . ... , «gamle» på plass, og la oss da ikke
En mangler nemlig ikke spRIer- | glemme Karl skifjeld, som nettopp

••• -------(«»/* ozwvt

Vestsida er det ingen ting å si på. 
Samspillet på laget har det imidler- 

. tid vært så som så med, det hele 
har fått , et noe for tilfeldig preg,

I en har kort sagt manglet stiL
I —• Men ingen ina x— . ___ _kan utrette f piassen. Men forhåpentligvis løser 

dette problemet seg også før poeng- 
*'■, En skal nem- 

______  , Larvik Turn, 
Mjøndalen for seriestart, 
også enda flere, og der- 
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STERK VIND OG ORDINÆRT SPILL
Stor interesse

for

Rolf Corner.
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Pors vant fortjent i privatkampen mot Urædd på Vestsi
den. Sluttresultatet ble 2—1 etter at lagene hadde scoret 1 
mål hver før pausen. Den harde nord-østlige vinden skapte
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for 16-meteren. En slik mu
lighet lot Porserne ikke gå fra
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PORS MOT URÆDD I STADION-ÅP 
NINGEN SØNDAG

imorgen

delt straffespark 
men Rolf Gunnerøds 
kryper havnet utenom 
gene.
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for by-derbyei
Det er stor interesse for mor-|Pen- Skiens/Grane spiller sin an- 
_ ,-------ci.» Incn kamp for året og prøver i eU

termiddag laget mot Skiens Ball
klubb på Banejordet, på Furu
lund er det gréssbaneåpning med 
Brevik — Langesund og pa Bur- 
gestad spiller Borg—Kragerø tre-

< Var-cupen\, og på Ulefoss i mor» 
— ■ •

l 
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r Urædd| 
ai □ 
1

1

? I 
t genuagens uyucru.y pa xw*o u^a-

| dion mellom rivalene Pors og 
Uræcld. Banen og gressteppet 
rapporteres i fin stand, og for
holdene skulle ligge fint tilrette 
for et riktig friskt publikums- 
oppgjpr.
Pors mangler Reidar Duås og 

Bjørn Gulbrandsen til den siste 
virkelige general prøven foran se
riestarten, men til gjengjeld gjør 
Rolf Gunnerud en interessant 
års-debut. Han rykker inn på in-; 
dreplass i angrepet ved siden av 
Åge Lund. Laget er tatt ut slik:

Kai Wickmann, Øist. Wige, 
Arne Stenk vist, Kjell Gundersen, 
Rolf Askedalen, Arnold Johan
nessen, Morten Rød, Karl Ski-. 
fjeld, Rolf Nilsen, Rolf Gunne
rud og Åge Lund. — Reserver: i 
Roy Ludvigsen, Leo Weber, Roy! 
Elseth.

Urædd skal ha Horst på plass 
i mål, og stiller forøvrig sitt be
ste lag.

FLERE TRENINGSKAMPER
Forøvrig spiller Pors-mix i dag 

mot Herre og mandag mot Gjer.

■ 
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Mens hovedserieklubbene stri
des om hyperviktige seriepo- 
eng i starten, trommer Pors 
og Urædd troppene sammen 
til Porsgrunnsderby på Vest
siden. Vanligvis har disse lo
kale oppgjørene samlet man- i 
ge tilskuere fra begge leire, og 
når Pors og Urædd søndag 
annonserer et nytt møte, bør 
det bli riktig folksomt på Pors 
Stadion.

De to lagene er ennå ikke 
! 1 att ut, men vi kan regne med 

at begge stiller best mulig lag 
for å få et best mulig resul
tat. Og ikke minst blir opp- j 
ejøret verdifull trening før 
calvoret» begynner.

Rolf Gimnerod
M
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PORS MOT URÆDD PÅ VESTSIDEN 
SØNDAG

Pors har fått avbud fra Vest
fossen om treningskamp i 
Porsgrunn søndag opplyser 
formannen Helge Madsen. I ste 
det har en avtalt sesongåp
ning pa Porsgraset mellom 
Pors og Urædd søndag. Sta-I 
dion-matta ser fin ut og man 
venter stort innrykk av til
skuere til dette byoppgjoret.
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Porserne får Reidar Duaas 
med til seriedebuten i Sarps
borg mot SFK, mens Bjørn 
Gulbrandsen står over denne 
kampen.

Rolf Askedalen viste 
takter som senterback. 
mest han kom Arnold Johan
nessen og Arne Stenkvist. Ju
niorspilleren Kjell (Jeisen) 
Gundersen var heller ikke 
ueffen. Ingen av angriperne 
stakk seg fram.

Urædd har sin styrke i for
svaret. Senterbacken Ivar Stri- 
gen var

tereh Jan Horst kom også godt 
fra det. Svein Troøyen var 
spurtsterk. men både han og 
Steinar Z1— 

og ballen kom bare like uten- assistanse i avslutningen.
— — » /-II _Dommeren 

Tollnes
seg. Rolf Gunnerød sørget for ge "Åndersen? Sundjordet og 
ledermålet på Rolf Nilsens Limi, Tollnes. 
overlegg.

JO

fey i

nye spillere på Urædd-laget
Det er i morgen Pors og 

Urædd møtes til en trenings
kamp på Vestsiden.- Porserne 
tar ved dette høve grasmatta i 
bruk for første gang i går. Den 
ser fin ut og dermed skulle 
det være muligheter for at la
gene får god trening foran se
riedebuten. Man venter stort 
publikumsbesøk.

På Pors-laget har Rolf Gun
nerød sin årsdebut, mens en 
sakner «militaristene» Bjørn 
Gulbrandsen og Reidar Duaas. 
Bjørn er ferdig med tjenesten 
4. mai, mens Duaas blir for
flyttet til Bolærne fra 
2. mai.

Laget blir: Kai Wickmann, 
0. Wige, A. Stenkvist, Kj. Gun
dersen, R. Askedalen, Arnold 
Johannessen, M. Rød, K. 
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fjeld, R. Nilsen, R. Gunnerød 
og Å. Lund. Reserver: R. Lud
vigsen, L. Weber og R. Elseth.

Urædd på sin side har valgt 
å prøve flere nye spillere søn-; 
dag. Laget blir Jart Horst, J. I 
Sanna, B. Zimmermann, B. ‘ 
Legernes, I. Strigen, Steinar 
Solli (tidligere Løkken), S. 
Troøyen, B. Hobbcr, St. Han
sen, Inge Moen (tidligere Jo
tun) og I. Homane. Reserver: 
J. Jarandsen, P. Skilbred og 
A. Solbraa.

Urædd har en travel tid for-. 
an seg. Klubben skal allerede 

onsdag torsdag ha sin første seriekamp 
mot Herkules i Porsgrunn,' 
mens det blir NM-kamp mot I 
Runar i Sandefjord 6. mai og 
seriekamp mot Skiens BK 10 Ski- mai.

Etter pausen foretrakk 
Urædd-ledelsen å spare unge 
Steinar Hansen på grunn av 
det harde programmet som fo
restår. Per Skilbred rykket inn 
i stedet. Porserne endret løper- 
rekken slik: Fra høyre: Rolf 
Nilsen, K. Skifjeld, Å. Lund, 
R. Gunnerød og M. Rød.

Urædd-forsvaret hadde en 
stri tørn i motvinden. Målman
nen var uheldig med et utspill

tt

Ife

o:_. —" best. Bjørn Legernes, 
Bjørn Zimmermann og burvok-

- *» ----- -T4

Svein Troøyen 
k, men fe— 1 
Hansen fikk for liten

Helge Skilbred, 
---- virket usikker i 
side. Han ble assistert av

vansker for spillerne ikke minst var det tilfelle for forsva
rerne. På den annen side tok løperne alt for lite sjanser på 
lange skudd. Spillets kvalitet var ikke mye å skrive hjem 
om, men aktørene fikk ihvertfall grasbane-trening. Om lag 
900 tilskuere var møtt fram.

Porserne hadde atskillig flere 
nin^skamn’ På Notodden foregår øcoringssjanser, men løperne

* 1 ■ " • --- skulle som regel, ha god tid på
seg. Det var vertenes ytre ven
stre Åge Lund som laget kam
pens første scoring, men det er 
sannsynlig at han sto i offside- 
posisjon da han fikk pasnin
gen som han ekspederte videre 
f nettet.

Svein Troøyen gjorde forar
beidet da Urædd utliknet. — 
Overlegget dundret Steinar 
Hansen i nettet. Pors ble til- 

hands, 
mark-
sten-

gen lar USF besøk av Risør.

iife 
fe-fei,
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kjempet durabelt foran Porsbu- 
ret. men det lot til å være umu-

et hakk bedre enn Urædd
Qi~~l seier uten a overbevise
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Pannagl a sitte 
resultater. På tabellen 
ligger nå med samme 
mål dårligere
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Skilbrecl, banens svakeste aktør, 
straffespark for Pors. Avgjørel-' 
sen var et direkte skole-eksem- 
pel. På at straffespark ikke skal 
idømmes, — En ball som spret
ter opp i en arm som er «låst» 
inn til kroppen og som spilleren 
ikke kan komme bort fra, altså 
ufrivillig i aller høyeste grad, er 
intet straffespark. Rolf Gunne- 
rud skjøt til side for mål.

Et kvarter før slutt fastsatte

>v.v.
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Her er Rolf Nilsen iferd med a sende overlegget som Aage 
Lund ordnet Pors ledelse 1—0 på. Backen Bjorn Moen, Østsiden 

er forsent ute.

minuttene kom det en ny scoring. 
Det var en av Østsidens forsva- 

pairere som under el forsøk på å 
få ballen bort, istcdel Deuita oeu 
i eget nett. Han kan trøste seg 
med at det sikkert ville blitt sco
ring allikevel.

Porserne var energiske hva 
spillet ute pa banen angikk, 
men dessverre holdt ikke fin
ishen mal. Lagets og banens 
beste spiller var s.back Rolf 
Askedalen. Han var en sikker 
og sto stopper. Junioren Kjell 

Gundersen tror vi at Pors vil
glede av. Arnold Johannes-
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. hvor ballen ble slåttI v 
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ang var det en del 
fra begge sider, selv 
ølende ballkontroll 
rkerhet og sviktende 
os begge lag Ballen 
meget i høyden og 
insspillet fløt ikke 
, vesentlig fordi spil- 
ikke hadde ballen 
en bevegelse. I 2. om- 
’ors sterkest og

tvunget på defensi- 
get avslørte imidler- 
nde skuddferdjghet og 
p a r k e t mer enn de

KSF.-; <•• •! <•. -.o

• r

Porserne har ikke hatt holdet 
med seg i vårkampenc, men i gar 
var det ingen tvil om at 2-0 sei-l lig å få ballen over streken - 
ren over lederlaget Østsiden fra Pa den annen side hadde Pors 
«plankebyen» var, vel fortjent, også sine muligheter til a øke. 
Noen god kamp ble det ikke, Under et raskt angrep i de siste" 
men det skyldes gjestene i før
ste rekke. Det sviktet betenkelig 
i forsvaret og avslutningen p;i' 
angrepsspillet. Noen hovedserie- 
aspirant er Østfold-laget 
etter det' inntrykket en 
går. Ja, det kan endog 
det 
sikre 
landsserien 
minst var 
sen og 
re enn 1-0.

Tidlig j kampen hadde Karl 
Skifjeld en stor sjanse, men fra 
kort hold skjøt han rett pa kee
per. Like etter fikk Pors frispark 
ved Østsidens 16-meter, men 
skuddet ble dessverre satt rett 
i forsvarsmuren. Hvorfor ikke 
forsøke med en lobbeball i neste 
omgang? Midt i omgangen' lyk
tes det for Pors å få ledelsen. 
Rolf Nilsens innlegg havnet for-: 
an Østsidens bur hvor Aage Lund 

1 dundret ballen i nettet. Vertene 
var avgjort nærmere 2-0 enn 
gjestene 1-1 . Riktignok overså 
dommeren en ulovlig stopping 
av Østsidens raske ytre-løper in-’ 
ne i. Pors-feltet.

I annen omgang var det jev
nere og da hadde begge lag sine, 

[ sjanser. Ved et par høve ble det f

ikke, 
fikk i 
hende 

vil få store vansker med å 
seg en plass i den 

(2. divisjon).
perserne best for pau- 

ledelsen burde vært stor-

g ■ ':s rw

■fe

FORSVAR 
gs forsvar virket noe 
innarbeidet med kee- 
jr og fremspillene går 
i hytt og vær isteden- 
angrep.^IH^på ho;y- (Q) \V/ 
ler ikke midtbanespil- J
ikke riktig fikk dem- 

.. Angriperne glimtet 
i del likse trekk, men 
ballteknikk umulig- 

mange trekk, 
c ledelsen etter 7 mi- 
a Åge Lund meget

Pors fikk en fortjent 2-0-scier over lederlaget Østsiden på 
Vestsiden i går. Det måtte være oppløftende for treneren Karl 

«ringside» å se at hans arbeide gir uucn(ic 
betød det at Pors gikk forbi Moss og 

poeng-antall som Fram, 
enn Larviks-klubben.

•V. '?*/>;• •?.:

hver omgang — Del sviktet
Østsfold-klubben

«rdinær treningskamp på Pors stadion og med en generende vind, vant Pors i går for- 
1 over Urædd. 1. omgang var jevnspilt og stillingen ved pause var 1—1.
Hiigang hadde Pors overtaket og selv om spillet lå noe tilbake å onske, hadde vertene 
• n, «Hk at resultatet gir ct godt bilde av hva som hendte.

kaldblodig rundet keeper og net
tet. — En annen sak er at sco
ringen burde vært annulert for 
off-side, men dommeren befant 
seg langt ute på banen og over
så linjemannens vifting. Det ble 
1—1 etter 10 minutters spill. 
Svein Troøyen forserte til død- 
linjen, la en pasning perfekt 
bakover til Steinar Hansen som 
dundret ballen i nettet. Etter en 
halv times spill dømte Helge

men to minus-

I 
1få

sen er ogsa i framgang. Det bor 
avgjort være muligheter for ny' 
poenghost for Pors i de neste 
seriekampene.
Østsiden har et ungt og 

nisk lag.
kvikt fra mann til mann ute på 
banen, men løperne var forbau
sende tamme når de nådde fram 
til Pors l(>-meter. Forsvaret vir-

- , ■ — 

Két usikkert og tregt. Ikke minst 
så det ut til at den tidligere sen- 
terbacken fra Fredrikstad FK. 
Helge Sveberg hadde vansker 
med å fylle sin plass. Høyre half 
Willy Robert Nilsen var sammen 

jmed den energiske indreløperen 
Jan Johnsen de som kom best •

fra det. Den raske ytrelpper Egil 
Olsen var vanskelig å stoppe., 
men han overdrev driblingene. ; 
Lagets venstre back Bjørn Moen 
gikk ut på grunn av en skade, 
men vi syntes reserven var vel 

f så god.
Dommeren Kåre 0. Hansen, 

Bragerøen, hadde ingen vanske- -1 
lig oppgave. Han ble assistert av 
Trygve Dahlgren, Urædd, og 
Bjørn Hanes, Gulset (tidligere ; 
Herkules).
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Kvikk og fartsfylt kamp med fortjent 
Rolf Askedalen var kampens beste spiller

ill PORS 2 - ØSTSIDEN 0. . _ I
fei Pors innkasserte full pott i kampen mot en^i ^ar I

mKL..i »1U. ... MM. «

I p teknisk gode Østsiden-laget.

I . særlig ^^rsvaret ‘^E »et lett bytte for et godt | ?ra hver eneste 

■>.. og kontant, men også løperne og 
■l? viste prøver på hurtighet og
■ fikst kombinasjons-spill. Allere-

’> r minnttor svntes det
| duket for 1—

■ *. fekt innlegg fra høyresiden hav-
■ senEåttfSdlen-Taklosshold|spill hadde Østei^en

— i keepers armer. Straks etter I sjanse, men
■ var det igjen fare foran Østsi- , k en Sjanse
■ denmalet, men etter en del re hadde; de; . k en^ J
■ klabb og babb kom ballen bort score, men også denn
■ fra faresonen Etter-11 minutter de' peric
H I fikle Pors frispark fra 16-mete-.1 godt taibud. or
■ ren. Østsiden-laget stilte øye- glimtet ^tsiden lag
^^Jblikkelig mur, og straks fløyta | ste tekniske ,.lr.eeo 1

*, lød, sprang det mot ballen, som
ble satt i muren. En detalj som | Puslæg^n g 
vel Grenlands-lagene bør være 

■kl oppmerksom på!
I det 22. minutt fikk Skifjeld 

i sjansen til å rehabilitere seg, og 
I denne gang lot den gode Kalle I Pors 
l seg ikke overraske. Kaldt og ro-1' 
{lig satte han Rolf Nilsens skred- I 
■ dersydde pasning bak Østsiden-1; 
b keeperen, og laget en helt for- I 
i tjent i—0 ledelse for Pors. Res-1
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■iSBasfa mol 

spilles
Skien med Arne
ens-Grane, som . Gralie i

Kampen EikySkiens 
Tønsberg skal dprn™e «v 

, Larvik Tuin. 
Halvorsen, Odd’Jndekampen Kunai^ 

søndag 24. juni. .

1 
Vuc3>*gl setter ’ 

så. løpe i ny posisjon i 2B 0S 
det tydebg å se atJ tp^«3 

trening og de hu 
opp- ubønnhørlig hengende etter fu 

re en man kan få fullgod attest 
— nemlig centerbacken Rolf 
Askedalen som ikke bare 
var Pors’, men også banens bes
te spiller. Arnold Johan
nessen viste enkelte takter i 
første omgang, men falt senere

Annen av lasset, og hele angrepsrek-j 
derimot brukbar ken haltet. Pors brukte i gårl 

i fikk da også se to meget denne lagoppstillingen: Ludvig-1 
ved henholds- sen (Wickmann), 0. Wige, A. 

Karl Stenquist, Leo ’ Weber (Kjell 
Gundersen), Rolf Askedalen, 

: var Arnold .Johannessen, Morten 
■ porsguttene] Røed. Roy Elseth (R. Reiersen), 

bare

Enda om Pors er ett av de la-1 glimt av det vi 
ga i Grenland 
flest treningskamper hittil, er 
det ikke blitt riktig sveis 
på laget. Treneren Panagl dri- nes- manglet 
ver guttene etter beste ' 
skrift og det kan gi resulta
ter, men foreløpig halter det 
på flere plasser. 1 trenings
kampen mot Runar på San- 
dars gressbane i går ble det 
ikke på noen måte levert spill 
av klasse og særlig var kam
pens fbrste del svak, 
omgang var u 
og vi _ 
pene scoringer 
vis Rolf Nilsen og 
Skifjeld. 
De første 

uhyre famlende av 
senere så vi b-i

wrø
RS■■ ■ *■??. I 
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Drammens 
onsdag 27. i, 

Skjævum, Ski- ■ 
dommer.

Eik—Skiens 
skal dømmes

IpBorgersen 
I Sverre 
;l -dømme 
i 'Østsiden
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ti minuttene

enkelte Rolf Nilsen Karl Skifjeld 
_____Åge. Lund.

Runar imponerte ikke 
, noen måte og det kan kanskje, 
| være en trøst for Urædd sont 
i skal møte Vestfoldlaget i første

■ kvalifiserende runde. Løperrek- 
ken var fullstendig uten målteft

- og det var bare centerbacken 
som framhevet seg. Endel 

mdekampen fra spn-1 urædd-ledere overvar kampen. 
Hansdag) W en bver-

f neste uke. Antagelig blid = —
97 hvis Forbunde ,

; det. Som dommer er, 
Arnt Sauvik, Arendals |

Ballklubb.
Odds kamp 

^Ballklubb L
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Pors-målet

’ j til slutt 
utenfor faresonen, 
ter er u_ 
Porsangrep 
ende nær 
østsidenlagøts

divisjon gikk Porse™e 
etter kjempeinnsats

_• > mann.
En noler ikke med å karaktt- 

risere Pors’ senterback Ro» * 
kcdalen, som banens^ °g mcd 
avieveringer av dét beste merke. 
H“n er °Xagod kritikk. Forsva- 

I ret som helhet spilte
I , jkinio Y*i n fX fT 0 en

teTsTto^GTnVMs-puolikumeJ 

selv o» det til tider viste atjet 
er i besittelse av 
spillere. For mye-jassr«Y- RSESBSS*; ilng sirattet seg mol kontante heldigste dsg. matw det S| 

motspillere. ‘ det gjorde. Best var nøy (
| Fem minutter før slutt hadde I og indre hoyr FhmaJ

-laget god assistanse av Fru |

EÆ a“ kropp, og tal siuu et_
deTklart for 2—0 Et godt 

som endte taretni 
målet, satte en av 

, backer kontant i 
i '^ovoiv‘K'v:*"v<«/q 9_ n over leder-også eget nett. Med^^over 

- ' laget i 2.
sidenlagets sporadiske angrep aV banen

omgangenso-1 ten

; kontant spill i Pors1 forsvar.

jevnt fordelt. Etter et kvarters I puås 
j . .. gj-i kjempe-1

----- ballen ble satt over I fra" kloss hold 3 minutter sene-1 
___ 2'--------------a | • 

også’ denne gang ble 
” ’ ' — ' J et I 
I-korte perioder gode

kombi- l|piUere. For mye driblinger og 
god klasse, jmen I tvers_over-Spill preget. laget ^og- 

mot • kontante ^1^^ da^ m.tte det gå som

og indre høyre.
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[Serietabellene j

av 
hjemmebane. Kjapp satte Aren
dal Ballklubb utenfor etter om
kamp i den kvalifiserende run
den, men klubben fra Sauherad 
må nok bite i gresset i kampen 
mot Geithus.

i hard kost for Gren
da i fotballmesterska- 
rste runde som spilles 

1 6.—10. juni. Norges 
har satt opp

Svakt spill og bare 4-1 over Heddal
Det hele åpnet igrunnen gan- j Dagens 

ske lovende fra Pors’ side 
Karl Skifjeld ordnet tidlig

Til kampen i ettermiddag, som skal ledes av 
Rolf Hansen, Skiens/Grane, vil vi fornuftigvis 
ikke stemple noen som favoritt selv om Pors 
utvilsomt ligger best an til seier Sist lagene 
spilte ifjor høst var porserne freidige nok til a 
banke inn 5—0 i heddølburet på Notodden.

For publikums skyld er det uheldig at kam- | 
pen stevnekolliderer med Beha-stevnet på Øst
siden, men fotballen har vel kanskje sitt «faste» 
publikum. Likevel burde man her funnet en 
smidigere løsning til beste for fotballarrangøren 
Pors, friidrettsarrangøren Urædd, — og publi
kum. 1-------------------------------- ---------------- I

Likest på laget var faktisk erstat 
teren Gullbring, en ganske loven 1 
de junior på indre venstre Ellers 
et par pluss til Kjetil Hardang. '

God dommer var Rolf Hansen, 
bkiens/Grane. Tilskuerantallet 
kom bare opp i ca. 500.

blir ren Telemarks-cfinale» i 2. divisjon 
>rs Stadion i ettermiddag. Hjemmelaget 
eddal IL på besøk. Selv om ikke kampen 
noen betydning i øyeblikket — begge lag 

• svakt an på nederste tabelldel — så bør 
amle bra med publikum. Folk setter gjerne 
på slike «innbyrdes oppgjør — denne gang 
)m Øvre Telemark og Grenland.
ddal har oppet seg noe i de siste kampene, 
liker spesielt på det meget hederlige resul- 
i sist mot topplaget Rapid (2—2). Pors pa 
side avga to poeng til Sparta på hjemme- 
2. og selv om porserne nok burde hatt uav- 
t eller seier, så er tross alt tap et tap.

Mon trass
press
ger. I annen omgang bød gjes
tene på bedre motstand samti
dig som

wn i

i fotballcupen
Borg og Herkules mot hovedse rielag. Bare Odd 

- — - ■ - -

Med en smule innsats og iver 
burde Pors ha pyntet betydelig 

I på målkvoten i lørdagens kamp 
Men praktisk talt alle elleve 
skuffet, ikke minst ungguttene 

| Morten Røed og Kjell Gunder
sen. Begge har kardinalfeilen 
at de somler for lenge før bal
len avleveres til nærmeste udek
kede medspiller. Heller ikke 
Bjørn Gulbrandsen var i slag 
fikk lite utrettet mot et en
kelt forsvar. I løperrekken var 
det bare Åge Lund og tildels 
Karl Skifjeld som viste glimtvis 
riktig fotball. I det indre for
svaret begynte Askcdalen prima 
men falt senere av lasset.

Til Pors’ unnskyldning skal 
sies at Heddal-spillet ikke inn
bød til det store spillet. Hvor
ledes dette laget greide uav
gjort mot Rapid er en gåte. — 
Heddal hadde eks-snøggeren 
John Tvieten som høyre half og 
han er den eneste som kan få 
biukbar attest.

Bare 2—300 mennesker så 
kampen som ble utmerket ledet 
av Rolf Hansen, Skiens'Grane.

> —

Øvre Telemark har tre lag 
igjen, nemlig Heddal, Ulefoss og 
Kjapp. De to første er parret 
sammen med Agderlag, henholds 
vis Vindbjart og Nedenes. Beg
ge Sørlandslaga ligger på bun
nen av tabellen og det skulle j 
derfor ikke forundre oss om 
både Ulefoss og Heddal vinner 
sine kamper. Ulefoss må spille | 
ute, men Heddal har fordel

V uorg ug neriwies moi novease rielag. Bare Odd 
Pors til 2. runde med Skiens/Grane som outsider?

'som Telemarks-«finale» i 2. div. idag:

---------- , ...

nasjonalteater, 
j gjøre noe .,c<

' _ ’øre «En folkefi 

90.000
sommer 

9 mllll 
minst >

ulykker, og 20 
r oppsøke 
r* ■

n ■ ■ IJcke

o enkle P så kunhc7 
bedre ehh \ 

lende» h'A 

mennesker! 
■* " ved ulykke’ 

må ligge t, 
som følg 

ner mi 
sam-

flotteste prestasjon 
og I sørget Rolf Askedalen for da

i I han smelte av er herlig suger 
kampen 1—0. Da så Bjørn Gul- I fra 25—30 meter og det 
brandsen midt i første omgang klart for 4—0. Enda et straffe- 
øket til 2—0 ventet vi målkalas. I spark burde gitt 5—0 men trass 

i et ensidig Pors- I i at både Arnold Johannessen 
ble det ikke flere scorin- | og Duås fikk anledningen, lyk

tes det ikke å score. Først skjøt 
Arnold utenfor og det måtte 

hjemmelaget slappet «omskudd» til. Duås satte bal-1 
kraftig av. Et straffespark skaf- len rett på målmannen og retu- 
fet Pors 3—0 og Arnold Johan- ren smelte Gulbrandsen langt 

satte det løse skuddet utenfor. Dette ga Heddal blod 
på tann og ikke lenge etter re
duserte ytre venstre til 4—1.

EFJORD—STORM 
IK TURN—BORG 
—VIGØR 
(ULES—ODD 
NS-GRANE—JERV
a, Borg og Herkules har 
hovedserielag som mot- 

lere og ingen av disse 
bar store muligheter for 

verleve runden. Men det 
skjedd overraskelser føl

let kan skje igjen. Når det 
der lokaloppgjøret Herku- 

—Odd kan det tenkes at

.1 KKe ei
Heddal lå

PORS 4 — HEDDAL 1 *----
“'“T" dennC Sang overbevisle pors om at formen er rundt 

nuUehete t u la‘iVt SVak mots‘ander som Heddal hadde laget 
""1 “ * <kj0re frcm mcd varierte, effektive angrepsbolger.
1 stedet ble det for «trangt» rundt heddolenes forsvarsfelt, det ble 
overdreven dribling og tversoverspill og Ute direkte pasningsspiU.

Pors-seiren på 4—1 var naturligvis helt fortjent. Heddal lå under 
stort sett under hele kampen, som kom i gang en halv time forsin
ket på grunn av en mindre togavsporing fra Notodden.

Pors tok ledelsen’ 1—0 ved 
Karl Skifjeld som avsluttet en 
ganske fiks 4-trekkskombinasjon 
etter 10 minutters spill. Etter 16 
minutter skjøt Bjørn Gulbrand
sen via et ben og i nettet. 2—0 ble 
også omgangsresultatet, og i 2. 
omgang øket så Pors til 3—0 på 
straffespark — satt inn av Arnold 
Johannessen. Dagens peneste sco
ring besørget centerhalf Rolf 
Askedalen som forserte frem i 
Heddals banehalvdel, og på 20 
meters hold dundret i mål. Hed
dals ene redusering kom omtrent 
midt i omgangen ved centerløper 
Arne Bruserud. Noe senere ble 
Pors tildelt nok et straffespark, 
men Arnold Johannessen feilet 
denne gang og skjøt utenfor. 
Sparket ble diktert om igjen for-

1 di keeper hadde beveget benene 
på streken, men da skjøt Bjørn 
Gulbrandsen direkte på Ørvella 
— og dermed ble det med 4—1. i 

Kampen ble spillemessig svak. ;
Heller ikke Pors greide tross den I 
relativt store seiren å ta frem sitt 
beste. Best på laget var wlng- 
halfene, særlig Arnold Johannes-1 
sen, samt centerhalf Rolf Aske
dalen. Angriperne Røed, Duås, 
Gulbrandsen, Skifjeld og Lund 
var stort sett jevne, men de får 
alle trekk for unødige driblinger.

Heddal stilte uten Kjell Blen- 
dum og Kjell Bruserud. I 2. om
gang ble også reserven Olav Sol
berg byttet ut med Arne Bakka 

j !•— tidligere back, nå angriper. |

^andsdelsseriekampen på 
Vestsiden lørdag kveld mel- 
,om Pors og Heddal ble en 
temmelig kjedelig affære. Mot 
en uhyre svak og enkel mot- 
stauder vant Pors 4—1 etter

0 ved pause. Kampen — 
soni ble utsatt en halv time 
På grunn av toguhell ved i 
Nordagutu — var en av de I 
tammeste vi har sett på lenge I 
Wet svakt tempo og upresise 
Pasninger preget hele opp- j 

gjøret.

Herkules tar eksempel av 
Urædd fra i fjor da Pors- 
grunnslaget satte Odd uten
for i den samme runden! 
Ellers regner vi med at både 
Pors og Skiens-Grane har 
sjanser til 2. runde ikke minst 
fordi begge spiller hjemme. 
Motstanderne hører begge til 
Agder landsdelsserie og pr. 
i dag ligger Jerv på toppen 
av tabellen sammen med 
Start, mens Pors-motstanderen 
ligger midt i «køen». Normalt 
mener vi at Odd bør greie 
Herkules selv om det kan bli 
vanskelig nok. Dermed reg

ner vl med al Grenland får — 
i beste fall — tre lag igjen 

til 2. runde, men det kan kom
me overraskelser —.

r'
Ul
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Pors manglet gå
i-i i

! r
vat til Varden.

Aur sko f 
skutt til 
juni), 
som en 
damene

Dommer 
Skiens-G

. ¥

Det 
‘V sterkt 
Wke 

Asker, 

1

kules i'1. 
Pors stiller 
igang, er 
(utsatt til

Vertene tok initiativet fra av
spark og det virket som om Hei
berg og co mestret det såpeglat- 
te underlag bedre enn Vestside- 
guttene. Etter få minutter skaf
fet Fram seg en fin scorings- 
sjanse som ble satt utenfor, men 

til det hur-1 ellers ble det ikke så forferde
lige småspill som begynte å 
ta form sist, og angrepene 
manglet fullstendig brodd den-

I ne gang.
Fram-laget overrasket oss posi
tivt, og porserne hadde nok å 
gjøre med å berge det ene po
enget, selv om Fram-laget fikk det. 

i sin utlikning på straffespark. _

hamle opp med | Bjørn Gulbrandsen som 
kunne stille fullt

Etter forrige helgs friske inn
sats mot Østsiden hadde nok 
de fleste av Pors-tilhengerne 
regnet med atskillig friskere 
Pors-spill enn det de ble vitne 
ti! mot Fram i Larvik i går. 
Bare i korte perioder så vi 
noe av tendensene _

JiS 
L H & d 

& k■

Ved gårsdagens kamper i 
ålleputtserien sikret Bamble, 
Icrkules og Pors seg retten til 
emifinalene. Det fjerde laget 
:ommer fra Øvre Telemark, 
len her er stillingen ikke helt 
vklart ennå.

lig mange prekære situasjoner 
for Wickmann i Porsburet. Pors
erne spilte seg etterhvert endel 
opp og vi så forsøk på kombina- 
sjonsspill som fikk det til å vak
le i Fram-forsvaret, men det ble 
ikke så mange målsjansene av

Seksten baklengs mål på 
lagets tre første kamper

i
II h

■ d 

j f 
) i 
i! <

I <

trass mangelfull trening , 
vi nok at Rolf . 

Askedalen senterbackspili
i første omgang gir grunn til 
forhåpninger om at denne vik
tige plass skal kunne dekkes.

Arnold Johannessen, som for 
• kaptein over- 

| rakte før kampen tok til blom 
til Asker-kapteinen Arn* 

Ekeberg-pris.
Finn Halvorsen, Fram var gO' 

dommer og grusbanen var tøi 
og fin denne gang.

f 

Fm ®’©refe
inntrykk 

2-0 over Runar
Sandefjord tirsdag. Prl.

— Landsdelsscriela- gc Pors gjorde et meget sterkt 
og godt inntrykk i privatkampen 
mot Runar som ble spilt pa San- 
dars fine gressteppe i kveld. 

(Porsgrunnslaget som spilte i et 
meget høyt oppdrevet tempo var 
uhyre kondisjonssterkt og klart 
det beste laget. Seiren som lød 
på 2—0, etter 0—0 i pause, var 
fullt fortjent. Scorere for Pors 

; var Karl Skiljeld og Rolf Nilsen.
På et jevnt besatt Pors-lag var 

c.h. Rolf Askedalen beste for
svarer, mens «gamle» Karl Ski- 
fjcld var den farligste angriperen. 1 S.B.

på- humøret
t 

kamp hvor hjemmelaget Fram
: en rekke målsjanser

Thoresen apen sjanse, men sky
ter over Så etter 16—17 min. er 
to av Frams løpere alene med 
keeper, men skuddet fanges 
godt av fremstormende Wick- 
man i Porsburet. Etter en halv 
times spill har Fram nok en 
kjempesjanse til scoring, men 
indre venstre skyter hardt til 
side for mål. Minuttet etter su
ser en kanon fra 25 meter i 
tverrliggeren, så her får en si 
det var plenty muligheter for 
scoringer

Etter 35 min. spill har Pors 
angrep, og da Age Lund får bal
len et øyeblikk sender han en 
hard markkryper i nettet. 1—0 
til Pors om vel noe ufortjent le
delse.

Forste omgang var dominert 
av Fram. En savnet helt den 
vanlige fhigting spirit hos pors
erne.

Annen omgang ble ogsa en, 
trist affære
uten mange kommentarer. Det. - ... 
bør vel sies at porserne jevnet

allikevel | Videre syntes 
bedre

lagets tre tørste Kamper er 
! drøy kost, selv om målene ik-

Pors-Aurskog er 
framskutt til lørdag
Tippekampen mellom Pors— 

g Søndag 1. juli er fram- 
;1 dagen før (lørdag 30.

Romerikslaget tar det 
weekend-tripp og har 

med på ferden.
_• blir Ame Skjærum, 
rane.

spillet mere ut, og hadde flere 
farlige oppløp som lett kunne 
gitt tellende resultater. En no
terte seg et godt skudd av Gun- 
nerød, Wiges redning på måU 
streken og Frams straffespark 
som ble satt kontant inn av 
Thoresen 5. min før slutt hadde 
Fram nok en kjempesjanse da 
ytre venstre for tomt mål skjøt 
utenfor.

Hos Fram 
best.

Hos Pors er Jeisen nevnt. For
svaret kom alt i alt bedre fra 
kampen enn løperrekken som 
en ikke kan huske å ha sett så 
humørlos, så her vil det vel bli 
gjort forandringer til neste 
kamp.

Dommer: Qyvind Wille, Kvik, 
Halden.

a

Bamle, Herkules og Pors 
til lilleputtenes semifinale

2—1.

Bamble lilleputters 3. seir
Ved gårsdagens kamp på 

A-laget denne RiiS SleUa Vant Bamble 
pen sin tredJe seir Pa rad °S der- 

med er laget avdelingsvinner.
‘1 går ble Langesund I.F. slått

Pors A-lag til Herre 
i morgen

Porserne stiller med sitt A- 
til kampen i Grenlands- 

runde mot Herre I.F. 
torsdag 21. Vertene 

vant som kjent 1—0 over Her- 
runde. Årsaken til at 

med .* ’ 
at rundekampt 

neste uke.

positive fra Pors syns- 
nok • militæristen 

. lot å 
holde ganske godt kondisjons-

i Larvik i går. Men | méssig
vi tror nok Porserne
hadde håpet på et noe 

fr resultat denne gang.

Det var triste saker de 400 til
skuerne på Torstrand stadion 
ble vidne til i oppgjøret Fram— 

' Pors. Pors hadde lite eller in
genting igjen av innsatsviljen 
og gå-på-humøret fra kampen 
mot Østsiden. Hederlig unnta
gelse var Kjell (Jeisen) Gunder
sen Ikke bore sto han i for to 
mann men leverte også prøver 

I pd riktig fotball. Det er tydelig 
at unge Jeisen går inn for opp
gaven en flott type som Pors 
får glede av i mange år frem
over.

At kaninen får karakteristik
ken dårlig kan nok vanskelige 
baneforhold ta noe av skylden 
for, men sannelig får de 22 ak
tørene finne seg i dårlig kritikk. 
Det er heldigvis ikke så ofte å 
se en kamp med så mange åpne 
scoringssjanser og med så lite 
utbytte Allerede etter fem min. 
hadde en av Frams løpere en 
kjempesjanse fra 6—7 meter,

senere har Frams senterløpei

tjent da laget tok ledelsen 1-0 
etter 35 minutters spill. Aage 
Lund avsluttet en fin tretrekks- 
kombinasjon i senter, med en pen 
scoring. Fram spilte seg til en 
del sjanser straks i 2. omgang, 
men Pors-forsvaret red allikevel’ 
det hele pent av. Etter 20 minut
ter ble imidlertid en takling for 
hård og senterløper Einar Olav- 
sen utliknet på det korrekt idøm
te straffespark. Trekket før bur
de det imidlertid vært blåst for 
offside.

Det var porserne som var de 
beste etter utlikningen, men 
Fram hadde vel allikevel de far
ligste målsjansene og begge lag ' 
var i grunnen fornøyd med po-1 '■ 
engdelingen.

Porsforsvaret er det ikke mye 
å klandre for denne gang. Sen- 
terback Rolf Askedalen var som 
tidligere krumtappen og halfen 
Kjell Gundersen viser fortsatt 
fin framgang med stor aksjons
radius

Angrepet haltet, og her bør vel 
,ytre venstre Åge. Lund få best 
karakter. Reidar Duås som var 
uttatt til Forslaget fikk ikke per
misjon denne helg og i hans sted 
spilte Rolf Gunnerød.

Fram hadde sin beste i venstre 
half John Heiberg. ,

Dommeren Kjell Brun, Tøns 
berg Turn, måtte tåle endel mis- 
hagsytringer.

var ventelig at Pors mest 
reservespekkede lag ik- punkt 

kunne hamle opp 
som 

mannskap i

Stillingen var 1—1 ved 
pausen etterat LIF hadde hatt 
ledelsen 1—0 en tid. Det var 
indre venstre Henrik Olsen 
som scoret seiersmåleet 
Bamble i 2. omgang.

Pors er ubeseiret 
gårsdagens kamp

Pors stadion vant vertene 1—0 
over Herøya og dermed er det 
klart for semifinalen for Pors
erne. De har vunnet 4 kamper 
og spilte uavgjort mot 
nes.

Herkules — Skiens BK 1—0
Ved kampen på Banej ordet 

fikk Skiens Ballklubb sitt før
ste nederlag idet Herkules vant 
1—0. Dermed er Gimsøy-gut- 
tene klar for semifinalen.

I

i | men skjøt løst til side. 5 min 
I 

lb

[Pors-reservene 
Iholdt ikke mål

Asker scoret ferø gMgsr ^8®^ 
reduserte

og skal forbigås i
fe M

Ml i'-

keer det avgjørende i disse I anledningen vai 
tidlige vårkampene. Porsla- I: 
get kom ganske hederlig fralstei 
førsteomgangen som gikk ut (Bakker for sin 
med 2-0 til Asker etter sco
ringer i 10. og 45. minutt, j 
mens det påny ble nokså I 
åpent i Vestsideforsvaret i I 
annen omgang da gjestene la' 
3 nye baller i Porsburet. Sen-I 
terløperen Willy Fossli viste 
også denne helg Larviks-pu- 
blikumet sin gode vårform o( 
han sto for 3 av scoringene. I 
Porsløpeme var ikke uteri lag

• _ sjanser til scoringer, men opp cupens 2 
il. løpene ble alt for tilfeldige. De|på Herre 

1 <' |.u
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j ken Per Otto Olsen var ikke 
ueffen som stopper, men det svik 
tet på avleveringenes adresse. — 
Ellers lot det til at ytre venstre 
Einar Talgø var en rask og god 
spiller. Også midtløperen Frode 
Jacobsen viste friske takter inn
til han ble skadet.

K

Hos Pors tok forsvaret enWt 
ganger sjanser som lett kur 
straffet seg. H.b. Øistein W: 
hadde i begynnelsen vanskel .. 
heter med sin wing, men spf ti 
seg godt opp. Kjell «Jehek- 
Gundersen slet tappert og lagrø 
en typisk arbeidskamp. Aske^a | 
len hadde vanskeligheter rb.ee)' ,

U haddeenkelte fikse | Hansen kunne gitt utligning for 
raske kombinasjoner, men
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Igod for. Stenkvist 
men forsvarets beste var 
Arnold Johannessen, som 
siden av stor innsats, forsø 
spille riktig fotball. I 1 
ken var Duas jevnest. Han str:.' 
godt, men falt noe av etter hv\k 
Age Lund viste også enkelte 
de glimt, men overdrev drib 
lingene.

Hos Sparta var «kjempe 
mål dagens mann. Sin tyngde 
tross var han lettvint og hur'-s 
Av forsvaret likte vi vest centfji 
back Otto Olsen og v.h. Cy- 
Sprensen. Av løperne var Frn- 
Jacobsen best, begge winglup i 
ne var raske og effektive. H
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også etter hvert skrudd ned.Pors. 
angriperne

glimrende burvokter Bjørn Lorentzen

i a * u < 14 v r - Pors burde i alle fall hatt log raske kombinasjoner, men i __ aogiepet betraktelig. •— I gar poengdeiing mot Sparta på Vest-| hadde tydelig stor respekt for keeperen var igjen 
siden søndag. 900 tilskuere had .............................. * ------
de innfunnet seg i ideelt spille 
vær, og aktørene sa også ut til 
å trives — noe som ga seg ut
slag i et høyt oppdrevet tempo 
allerede fra starten av.

Etter 6 min. hadde Pors sco- 
ringssjanse, idet Karl Skifjeld 
skjøt hardt og godt, men den 
gode og lettbente mastodonten 
i Sparta-buret, Bjørn Olsen, red
det mesterlig til corner. En

Dommeren Sverre Halvorsen, i, men stort sette slapp han bra 
Odd, hadde enkelte avgjørelser | fra oppgaven, 
som vi ikke var enig med ham

----------- -------------- ------------------------ M
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I Pors ga fra seg begge poeng 
|Ftfe|c start, mens annen omgang ,ar forbausende lam i kampen 
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! sviktet det betenkelig på nær 
j sagt alle fem plassene. Reidar 
Duaas viste gode tilløp ute på 

| banen i første omgang, men hvor 
ble det av skuddene? Flere av 

i de øvrige var svake og det klik
ket betenkelig på de mest ele
mentære ting i samspillet og av
slutningen. Spillerne må lære 
seg til å slå ballen hurtigere frajdet _____ _
seg og så må all unødig dribling llang periode skjedde det lite —• 
UrvXi a c i ♦ lan hadde sine mulifiheterbelyses. Av forsvarerne var det ^gge Wg avs-
som så ofte før senterbacken preget angrepene.--------
Rolf Askedalen som stakk seg _____
fram. Han stopper godt og har 
en mening med ballen når han 
smeller den fra seg. 0. Wige var 
svært energisk, men temmelig 
hard. Junioren Kjell (Jeisen)

I Gundersen hadde et stort opera- 
| sjonsfelt før pausen, men seinere

I
I Det er forståelig at de fleste 

av de 1000 tilskuerne gikk skuf
fet bort fra Pors stadion da det 
helt ordinære gjestelaget Sparta 
dro avsted med begge poenga. —- 
En slik tingenes tilstand hadde 
ikke vært nødvendig hvis pors- 
erne hadde vist noe nier av den 
samme kampgløden som en var 
vitne til da Østsiden ble slått. 
Riktignok vant Sarpsborg-laget 
bare 1-0 men det hjelper så lite. 
I begynnelsen av kampen hadde 
Pors flere store tilbud, men den 
glimrende burvokteren, kjempen 
Bjørn Lorentzen lot seg ikke 
overliste. Også seinere i kampen 
fikk han anledning til å vise 
sine ferdigheter. Pors saknet 
Bjørn Gulbrandsen og han ble 
erstattet av Knut Jacob Hansen.

I den første halvtimen var 
porserne friske og pågående og 
da vaklet det betenkelig i Spar
tas backtrio. Med litt tur burde 
Pors sikret seg 2-0 ledelse i den
ne perioden. Det lot til at spil
lerne ikke tålte motgangen, og 
allerede i de. siste minuttene før 
pausen var det tydelig at flere 
av spillerne gikk «sure».

1 annen omgang hendte det 
svært lite, men omlag midt i om
gangen var det klart for 1-0 le
delse for gjestene. Pors-forsva- 
rerne var ikke oppmerksomme 
nok ved det høve og det straffet 
seg. Det harde skuddet fra ven
stresiden var ikke til å avverge. 
Seinere hadde begge lagene en
kelte- sjanser, men det lyktes ik
ke å endre stillingen.

Spartas og banens beste spil
ler var målmannen Bjørn Lo
rentzen som var både høyt og 
lavt når det knep som verst. — 
Han var også forbausende sik
ker i klypa, men at hellet var 
med ham mer enn en gang skal 

‘ det ikke nektes for. Senterbac- 
i ken Per Otto Olsen

i frempå. På 
den annen side naaae gjestene 

.. det 17. mi- 
centeren Frode Jacob-

Pors-buret, der bare
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Bjørn Olsen i motstanderburet.
* ••• _____

Pors-rekken så skuddredd.Inutt, men centeren rrouevauuu- 
jsen skjøt løst til side for det 

hadde Pors to kjempe- ensomme Pors-baret, der bare

Pors-løperne hadde sine go
de sjanser i denne kampen, men 

skulle liksom parout helt 
inn på 5-meteren. Småsplllet 
ute på banen gikk til sine ti
der ganske bra, men ballen 
gikk for mye tvers over, og da 
det ved siden av dette overdrev 
driblingene, klarte Spartafm 
svarerne som oftest å få ballen vekk fra faresonen. J
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m . .. - o T den raske og vandrende cenJ^iynar Talgø. Et skudd fra Knut. J. kom ikke opp det han e,
' i ® _ _ — . « • r t __ — - J » 4 .• _. \

Pors straks etter, men Sparta- 
i : 

ojpxxi viotn x ——- . — i side hadde
Det er heldigvis ikke ofte man sjansen til å øke i 
ser . ...................... “ ----------

I de siste 5 minutter av om
gangen 1------

'sjanser — den ene spolerte Åge 
Lund, den andre var en ay por
serne nær ved å heade inn et 
corneroverlegg.

SPARTA SCORER
2. omgang var ikke mer enn

2 minutter gammel da Spartas 
muligheter | scoring var et faktum. Etter et 

ilutning pent overlegg nette sarpingenes
7 Tempoet ble1 gode og raske ytre venstre, Ei-
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Bjørn Reinholt bokser ut en nærgående ball. I bakgrunnen Ove Austad og Vidar Kristiansen.
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Lederlaget Østsiden for sterkt for Pors 
¥ ___ 2*51-1- «II.

Fredrikstadlaget viste godt teknisk spill
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SPARTA 0 — PORS 3
Ikke mange hadde ventet at 

Pors skulle bite s å godt fra 
seg som tilfellet var mot Spar-
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' ta i Sarpsborg søndag. Pors- 

grunnslaget var en positiv 
overraskelse denne gang, og 
det var intet å innvende mot 
gjestenes 3—0 seier til slutt 
selv om den kanskje var i stør
ste laget spill og sjanser tatt i 
betraktning.
K .mpen ble aldri god, dertil 

ble den skjemmet av for man
ge frispark og et vel hardt og 

; kontant spill enkelte ganger. 
Dommeren Alf Sundahl, Lille- 

|strøm/Fram var dessuten ikke 
, på høyde og kjørte nok spillerne 
li for slappe tøyler.

Pors åpnet best og var freidi
ge nok til å sjokkåpne med 1—0 
allerede etter 2'-minutters spill. 
Indre venstre Erland Enge- 
brethsen skjøt via stangen og i 
mål. Minuttet etter hadde Spar- 
ta sin sjanse til utligning, men 

' en mesterlig manøver av keeper 
Kai Wickmann avverget scor
ing. Wickmann var reddende 
engel også i det 40. minutt da 
centerløper Frode Jacobsen var 

. igjennom uten å klare og over
liste ham. i omgangens siste 
minutt øket Rolf Askedalen til
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2—0. Den var en forsvarstabbe 
som porseren kvikt utnyttet.

I 2. omgang satset Sparta på 
redusering, men et kontantspil- 
lende Porsforsvar awiste alle 
forsøk og anført av en sikker 
Arnold Johannessen på centen 
half pl ass red guttene alle stor
mer av. Sparta ble midt i om
gangen tildelt straffespark, men 
Frode Jacobsen skjøt tilside for 
mål. Fem minutter før full tid

O:

t

Fortjent gevinst i Sarpsborg
fastsatte så Erland Engebreth- 
sen Pors-seiren til 3—0.

Pors har ingen «stjernespille
re» på laget, men mannskapet 
var denne gang jevnt og tildels 
hardt. Best foruten Arnold Jo
hannessen, var keeper Wick
mann selv om han i enkelte 
situasjoner virket slipphendt.

Spartalaget skuffet en smule 
og hadde en lite oppfinnsom] 
løperrekke.
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Lørdag fikk Porserne en ny 
baksmell idet nykomlingen Øst
siden fra Fredrikstad vant 3—1. 
Gjestene var et teknisk godt lag 
som la an på å holde ballen langs 
bakken. Heller ikke lørdag fikk 
Pors til noe lagspill og ikke 
minst sviktet det på skuddret- 
ningen. Forsvaret var som mot 
Sarpsborg forrige uke ikke ba
stant nok. Østsiden hadde 1—0 
ledelse ved pausen. Det var 800 
—900 tilskuere.

Porserne forsøkte seg litt i 
begynnelsen, men etterhvert kom 
Østfold-laget bedre i gang. I 
det 15 min. var det klart for 1—0 
til Østsiden. Det var indre ven
stre Jan Johnsen som scoret på 
et overlegg ette ret friskt angrep 
på høyresiden. Porserne hadde 
endel cornere, men alle ble re
sultatløse.

Etter pausen var Fredrikstad
laget ovenpå. Det ble 2—0 ledel
se på et straffespark ved Molte- 
berg. 10 min. seinere reduserte 
Arnold Johannessen til 2—1 på 
et straffespark for Fors. Det lot 
til at Østsiden trakk noe i for
svar etter dette. I kampens siste 
minutter avsluttet Egil Olsen 
med et soloraid der han passerte 
flere Pors-forsvarere innen han 
pirket ballen i nettet.

Skal en dømme ut fra det en 
så lørdag tyder meget på at 
Fredrikstad-laget blir en hard 
konkurrent til tetplassen. Alle 
mann kanskje bortsett fra ytre 
høyre, kjempet energisk hele 
tiden og de la også an på å slå 
ballen kvikt fra seg. Forsvaret 
er muligens sårbart mot en ster
kere angrepsrekke. Målmannen 
ble aldri satt på noen prøve. 
Senterbacken Sveberg var noe 
treg, men stoppet godt. Høyre 
halfen Finn Andersen var en god 
tekniker med sikre avleveringer. 
Venstre halfen Kai Johnsen var 
en energisk sliter med stort ope- 
rasjonsfelt. Den spurtsterke 
midtløperen Egil Olsen var van
skelig å stoppe. Indreløperne 
Molteberg og Jan Johnsen får 
også honnør.

På Pors-laget klikket det på 
mange plasser og særlig var det 
for dårlig kontakt mellom rek
kene. Halfen Ove Austad spilte 
tilbaketrukket det meste av kam
pen, men likevel var ikke for
svaret tett nok. Det spilles fort
satt for mye på linje. Løper-1 
rekken er ineffektiv og flere 
av spillerne for trege. Bjørn 
Reinholt i buret kunne ikke gjø
re noe fra eller til. Arnold Jo- ‘ 
hannessen var energisk, men 
han får ikke de øvrige med seg.

Dommeren, Edgar Larsen, 
Skeid, hadde en grei oppgave. 
Han ble assistert av linjedom- 
merne Birger Jansen> ToUnes Qg 
Bjørn Hanes, Herkules.

Corner.

.............

fe:?S

■■

K

fe

IhiaEF»

■

•<:>>>< ' <

•: Z: <•> x
-.9, >>-■

...... 4.

fefefe:?i
li!

wæ



Dramatisk og spennende:
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Aurskog spilte pen fotball
og kunne vunnet mer på Vestsiden

Pors-lag uten stil

I det fine spilleværet ga gjes
tene faktisk Pors en leksjon i 
fotball. Her var teknikk og be
vegelse i rekkene, og laget var 
Vestside-guttene overlegne i alt. 
Da det hele var over, sto det he
le 5—1 til gjestene, og det gir et 
ganske godt bilde av kampen. 
Ja. etter sjansene og spillefor- 
detingen, kunne sifrene gjerne 
vært større. Hvor godt det gjes
tende lag virkelig var, er det i 

| grunnen, etter denne ene kam- 
[pen vi har sett av laget selvføl
gelig vanskelig å bedømme. Lør
dagens Pors-lag var ihvertfall 
ingen motstander som kunne 
avsløre svakhetene som måtte 
være ved Aurskog-laget.

I første omgang holdt Vest- 
sideguttene ikke så verst følge 
med gjestene, selv om det var

mål for munnbruk, og det be
tydde mye for Borg, som måt
te sette en utespiller i mål.
Pors presset nå sterkt periode

vis og hadde flere farlige gjen
nombrudd, men det meste av 
spillet foregikk midt på banen. 
Åge Lund scoret 4—4 og like før 
slutt kom det avgjørende mål; 
Bjørn Gulbrandsen dribler seg 
fri og netter på en fin mark- 
kryper.

Det ble 5—4 til Pors, men vi 
tør si at Borg burde hatt uav
gjort etter sin sterke 1. omgang 
og sin gode begynnelse av annen. 

mål kampen ut, ville neppe de to 
siste målene forekommet. Han 
var sitt lags bestemann tett fulgt 
av backen Helge Johansen.

Borg hadde en god stopper i 
c.h. Øiv. Hammer. I rekken var 
Kåre Hovland den farligste.

Pors’ beste var Arnold Johan
nessen samt Bjørn Gulbrandsen.

Dommeren, Ivar Kristiansen £

Grenlands-cupen 
med Odd - Grane 
og Pors - Tollnes
Grenlandscupens kvartfinaler 

er nå trukket slik;
Odd—Grane torsdag
Pors—Tollnes tirsdag.

Som kjent spilles omkampen 
Brevik—Skidar på Furulund i 
kveld med Sverre Halvorsen, 
Odd, som dommer.

I semifinalen skal så vinneren 
av Brevik—Skidar møte etter 
loddtrekning enten vmn®JeiJ aV 
Odd—Grane eller Pors—Tollnes. 
Et lag går direkte til finalen, 
som man håper å kunne få av
viklet i løpet av neste uke. , sier 
kretsformannen Rolf Gullikse 
på vår henvendselse.

BORG LEDET 4-1
på Borgestad, Pors vant 5-4

Treningskampen mellom Borg 
og Pors på Borgs gamle trenings- 
bane i går ble en høyst dramatisk 
kamp — spennende også. Begge 
lag stilte for anledningen med 
2—3 reserver, banen var noe 
glatt etter regnværet, men spil
lerne klarte seg tålelig bra.

Pors hadde avgjort de farlig
ste sjansene i begynnelsen av 
kampen men Borg hadde de 
fleste. Pors åpnet scoringene ved 

. Svein Larth etter ca. 20 min. 
spill. Pors hadde i denne del av 
kampen endel uhyre farlige og 
sjanseskapende oppløp som had
de fortjent en bedre skjebne. Hgdde bArne Halvorsen stått i 
Det ble imidlertid Borg som ut
lignet, fortjent nok, ved i.h. Kåre 
Hovland. Han fikk et innlegg på 
5-meter’n og med et halvhardt 
vri-skudd på direkten var det 
1—1. Etter 35 min. var igjen 
Hovland frempå, forøvrig etter 
godt forarbeid av Alf Olsen. Om- 

i gangen gikk ut med ett måls le
delse til Borg.

: Pors satset avgjort sterkest i 
2. omgang, men Arne Halvorsen 
i Borg-buret ryddet opp i gam- -- 
mel kjent stU. Etter 12 min. var 
•Reidar A. Olsen alene med kee
per, satte ham ut av spill og net
tet helt nede i hjørnet. 6 min. 

. senere lyktes atter Reidar A. 
' Olsen og vippet baUen elegant 

over keeper. Nå var imidlertid 
Pors iferd med å overta spillet, 
og det var bare et tidsspørsmål 
når keeper Halvorsen må resig- 
nere for de raske Pors-angnper- 
ne. Age Lund fikk hull på byllen 
etter 28 min.Så ble det dramatisk foran 

Borg-målet: Først dømte dom
meren straffe idet en Pors- 
spiller ble ulovlig felt. Otten 
Nilsen satte baUen kontant mn. 
Dommeren fant det så nOd^n: 
dig å vise ut Arne Halvorsen i

adskillig mere plan i det Aur
skog foretok seg. Indre venstre, 
Arve Solberg, ga Aurskog ledel
sen på et fint opptrukket an
grep etter 15 minutter, men Ro
ald Reiersen utlignet bare 2 
minutter senere. Etter en halv 
times spill, tok gjestene atter 
ledelsen, og igjen var det i. v. 
Solberg som nettet på et hardt 
skudd fra ganske spiss vinkel.

T annen omgang laget gjeste
ne rene sjokkåpningen og alle
rede etter 3 minutter var 2—1- 
ledelsen øket , til 4—1. Begge 
scoringer ble besørget av cen
ter forward Kai Kville. Resten 
av omgangen dominerte Aur
skog helt, men det ble bare med 
en scoring til, ved i. v. Solberg 
på slutten av kampen, og det ble 
altså mål nummer tre på den 
gode indrevingen.

På det seirende lag er det 
nesten ikke godt å fremheve 
ncen. Hele laget virket meget 
solid og teknisk godt. I forsva
ret ruvet nok centerbacken i 
Hans Holt et stykke over de an
dre. Sterk i taklingene, rask på 
foten og som regel god adresse 
på fremspillene. Løperrekken 
var bevegelig og skuddvillig, og 
de fleste i rekken hadde et fint 
blikk for lukespillet.

Lørdagens Poi‘s-lag, som sig
naturen så for første gang i år, 
var en sørgelig besvikelse. Laget 
manglet riktignok Duås og 
Bjørn Gulbrandsen, og etter en 
halv times spill ble ytre venstre 
Ågp Lund remplasert av Morten 
Rød. men det undskylder langt
fra det svake inntrykket laget 
sa. Glestene manglet ogsa et 
nar mann av det ordinære 
mannskapet, fortalte lagets.opp
mann oss i pausen, så for den 
Saporsguttene løp og maset 
voldsomt, og innsatsen jar det 
forsåvidt ingen ting a si pa, 
men laget var helt uten stil og 
fremdrift. Disponeringen av 
mannskapet er vel heller ikke 
dpn rette Stenkvist er ikke 
winghalf. like lite, som Rolft As- 
kedalen er centerback. Sist 
nevnte er teknisk og fysisk skik
ket, men alt for treg.

Odd eller Pors 
Grenlandsmester?

I kveld spilles finalen i 
Grenlandscupen og det er de 
gamle kjenningene Odd og 
Pors som skal avgjøre hvem 
som er Grenlandsmester. Odd 
har gjennom alle cupkampe
ne stilt med reservelaget og 
senest onsdag ble Brevik slått 
i semifinalen med 4—0, mens 
Pors A-lag satte Tollnes 
utenfor med 7—1. Også i 
kveld stiller Skiensklubben 
med reservelaget og det er 
lite trolig at det blir noen 
endringer på laget som spilte 
på Furulund onsdag.

Pors, som hittil i år ikke 
har funnet fram til en bruk
bar slagorden vil trolig og
så eksperimentere med lag
oppstillingen foran 
kampen. -

og sammenheng
«Tippekampen» på Vestsiden lørdag mellom Pors og Aurskoa 

som var berammet til klokken 19 kom først i gang 25 minutter 
senere, da gjestene ble endel forsinket underveis Publikum 
ventet imidlertid tålmodig i den deilige sommerkvelden og da 
kampen var over, var den lille ergrelsen som oppsto på grunn 
av ventetiden glemt, og det skyldtes i høyeste grad den behage
lige overraskelsen som det sympatiske Aurskog-laget beredte 
oss.

Vi vil ikke legge skjul på at 
bane valget til denne slutt- 
kampen kunne vært anne^le" 
des. Såvidt vi vet har Odd 
spilt ikke mindre enn fire 
kamper på utebane, mens Pors 
bare har spilt en (på Herre). 
Det ville . derfor vært naturlig 
om kampen hadde vært hen
lagt til Skien.

I
I 
s

Med en bedre disponering av 
mannskapet, og når laget fin
ne- frem til en spillestil, kan det 
umulig stå så dårlig til med 
landsdelserie-laget fra Vestsi
den. Vi tror bestemt på adskillig 
bedre saker ved neste korsvei.

Kampens dommer — Arne 
Skjærum Skiens/Grane — så 
vi i grunnen ikke stort til. Det 
må bety at han dømte godt.

Hais
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Sørfjells '

I ten Rød. 
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Pors med Rolf 
Nilsen i senter

Rolf: 
Nilsen 

til 
3-4

1

så 
en 

og selv-

særlig imponerfe 
Stplefjell og '•i

Det begynte katastrofalt for 
Pors mot Sørfjell i Eydehavn 
i går og før kvarteret var gått 
ledet vertene 2-0 etter gnist
rende spill som rente Pors to
talt i senk. Nå, porserne kom 
da til hektene i siste del av 
kampen og scoret med jevne 
mellomrom fire ganger uten 
at Sørfjell maktet noen mål 
i denne del av kampen. At 
Pors etter sin gode annenom- 
gang vant 4-2 var fortjent nok, 
men kampens åpningsminutter 
var hard kost.

. ilutningene og 
det ikke må nye

men Pors 
ig vant 4-2

i for-j 
i center-M 

venstre

NIDE
f

- ' " - i

; ora 
etter en 

Lund [ur
an-:]! 
av- å 

to minut-l 
spillerne 

lettelsens i

Pors tok i går ut laget som 
kal møte Sørfjell i 2. runde, j 
Campen spilles i Eydehavn i 
norgen kveld. UK har foretatt 
mdel endringer og bl. a. er Rolf 
Nilsen plasert som senterforward 
igjen etter en tids fravær:

Roy Ludvigseh, 0. Wige, A. 
Stenquist, Karl Skifjeld, R. As- 
kedalcn, A, Johannessen, Roy El- 
seth, Bj. Gulbrandsen, Rolf Nil
sen, Roald Reicrsen og Age Lund i

I

i Reserver: Thore Kristiansen,
1 Leo Weber, Reidar Duås og Mor-

i 
i

Mens Odd trekker fordel av 
hjemmegresset borte på Fal- 
kum, drar Vestsidens porsere til 
Eydehavn for å gjøre opp med 
Sørfjell. Normalt burde de to 
Grenlands-lagene sikre seg ret
ten til 3. runde, som skal spilles 
etter ferien - søndag 12. august.

Odd har en høne å plukke med 
Drammens Ballklubb. Som kjent 
satte drammenserne hvitskjor- 
tene utenfor i 3. runde på Ma
rienlyst i 1958. Drammens-laget 
var av en langt bedre støpning 
dengang enn nå, forteller vår 
Drammens-kontakt, som ikke er 
villig til å satse så svært meget 
på sine bysbarn i kveldens run- 
deoppgjør.

I forrige runde satte Dram
mens Ball. Sagene utenfor med 
3—0 — mens Odd som man vil 
huske måtte ty til ekstraom
ganger for å gjøre det av med 
Herkules.

Pors motstander — Sørfjell — 
har ikke laget noen stor sesong 
i vår. Laget har bare Vindbjart 
og Nedenes bak på Agderseriens

I tabell. I 1. runde vant Sør. 
fjell riktignok over Grane i 
Arendal med 2—1, men det sier 
vel ikke så svært meget.

Vårt tipps for kveldens kam- 
| per er klare seire til såvel Odd 

som Pors. ' SIXTEN.

pausen for det var som 
et nytt lag kom på banen 
ville guttene noe, 
spilt hurtigere og __ 
ble det tacklet mer 
enn i ... _ 
sultatet lot ikke vente lenge på 
seg for i det 4. minuttet sco
ret Karl Skifjeld på et korrekt; 
idømt straffespark og ti mi-l 
natter senere var utligningen: 
et faktum da Age Lund satte 
ballen i nettet via en Sdrfjell- 
forsvarer. 

4»

PORS OVERTAR
Etter dette overtok Pors mer 

og mer av spillet og det var helt I 
fortjent da Åge Lund scoret le- 
dermåiet etter 30 minutter på 
et pent gjennomspill fra 
Niisen. Samme Rolf 
fastsatte så sluttresultatet 
4—2 ved en fiks scoring 
minutter før slutt.

Det cr absolutt fotballkultur 
over årets PorJag, men du ver
den for en ineffektiv spillestil 
laget er kommet inn i. Vi tror 
klubben kan være meget glad 
for at man ikke motte et hjem
melag av vanlig klasse, for med 
er. noe bedre loperrekke kun
ne det lett blitt tiere baklengs
mål for Porsgrunnslaget. Back
enes spill bor helst forbigås i 
taushet. Av winghalfene var 
Kalle Skifjeld den beste og vel 
også lagets .ener. Arnold Jo
hannessen fightet energisk og 
viste pene detaljer, men det er 
vel neppe det samme driv over 
hans spill som tidligere. Lø- 
perrekken var jevn, men en 
mann med skudd og gjennom- 
bruddsevne savnes sterkt.

Sørfjell hadde sine beste i den |

> lildels meget 
rioden og " ' 
ørget Age 
etter et prima 
' Rolf Nilsen 
4-2 bare

• slutt kunne 
ledere trekke et

evnt lite til i IS 
senere ble1. ■ 
i var uten i
i og han 

>m gjennom- • 
Også Arnold.' 
d på notene, !;' 

sett ham bedre. —W 
var ikke alltid hel-?

Arendal i går:
Hjemmepublikummet på Ey- 
dehamn hadde ikke levnet 
sine gutter mange sjansene i 
2. rundekampen mot Pors her 
i kveld. Laget måtte nemlig 
stille opp uten fire av sine be
ste spillere, derav tre i løper- 
rekken.
Optimismen og stemningen 
steg imidlertid betraktelig da 
Sørfjell tok ledelsen allerede løperrekken

Fra Vardcns spesielle medar
beider, Kristian Zachariassen

I et strålende sommervær 
den deilige sørlandsbyen lå alt I som 
til rette for en god kamp, men 
det var i grunnen bare vertene 
som var inspirert av forholdene. 
Nå satt vel bussreisen i krop
pen på Pors-spillerne og de ble 
ubehjelpelig hengende etter i 
kamp om ballen. Allerede etter 
ett minutts spill var det klart 
for Sørfjell-ledelse 1-0 idet in
dre høyre Bjørn Sørensen net
tet. Pors-forsvaret måtte kjempe 
som løver, men det nyttet ikke 
og i det 14. minutt var det klart

Pors spilte 
i denne per' 
halv time s 
3-2 ledelse ( 
grep. Da så 
sluttet med 
ter før l‘ 
og L. 
sukk.

i Pors fikk som nc,.. 
] første omgang, men s 
[det bra. Karl Skifjeld 
tvil lagets beste mann 
var en av de fu som 
førte hele kampen. 
Johannesen var me 
men vi har

**• Akken

Tydeligvis hadde Pors-spilL 
erne fått «innsprøytninger» i 
pausen for det var som om

* - ~i. Nå
det ble

framfor alt 
* kontant

i kampens første del. Re-

Ineffektivt Porslag klar for
etter 40 sekunders spill. Det 
var Bjørn Anker Tønnesen 
som løp fint igjennom på en 
lang pasning og scoret uten 
sjanser for keeper. Scoringen 
kunne kanskje smake av hår
fin offside. Da imidlertid sam
me mann øket til 2—0 etter 
en halv times spill, ble det 
rent sydlandsk nede på den 
idyllisk beliggende, men sma
le og vanskelige Eydehamn- 
banen.
Porserne hadde nok hatt 

brorparten av løperspillet. men 
var utrolig inef-

Sørfjell rente Pors i senk i første omgang
Ledet Z—0 etter et kvarters spill

F S

Fra vår utsendte medarbeider
i | for 2-0 og det var samme spiller 

. scoret etter fikst angreps
spill. Ledelsen var fortjent og 
senere i omgangen kunne det 
lett blitt 3-0, men hellet fulgte 
porserne. Det vaf hard kost og 
vi imøteså annen omgang med 
gru.

3. runde \ 
fektiv og forsvaret spilte åpent 
som en låvedør. Det skulle 
derfor svært lite til før hjem
melaget skulle greid å plusse påj 
nok en goal på et par kjempe-' 
sjanser like før pause.

I 2. omgang fikk Pors vist seg 
ira en langt bedre side. Et pari 
ommøbleringer i angrepet viste\ 
seg fordelaktige, og winghalfene] 
Karl Skifjeld og Arnold Johan- • 
nessen tok seg mer av sine de
fensive oppgaver. Det ble kom
binert fikst og hurtig — spesi
elt i ii.d* etrioen — men scoring 
ble det ikke for Kalle Skifjeld 
reduserte på et noe hardt domt 
straffespark i det 7 minutt. Et- 

: ter ct kvarters spill hjalp 
I Sør fjells høyre back Ul på 
corner fra Åge Lund, 
målet var et faktum.Odd og Pors

"©fen feddfr
i

>

dig med aysluinui&c*4v det
spørs om det ikke må nye end
ringer til neste gang. Og mot et 
bastant forsvar som ; 
nyttet det ikke med pirkeri.

Sørfjell hadde et prima for
svar og l ’ -
halfen i
Østniann.

half I
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Nå, det ble 

videre deltakelse i 
Det betyr jo 
— selv for en 
siv trener som Pannagl. 
sto forøvrig 1—1 ved r 
etter en forholdsvis jevn 
omgang.

%

pg

mest ■

Det ble «bare» 3—1 
pause på Vestsiden i i
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Pannagl 
gitt på hodet 
ren over Vigør 
1. pinsedag i 
NM. « 
så

il-

det gjensto
oPPgjøret — 

kanon-skudd. Vigør hadde 
denne omgangen bare få, 
•slett ikke ufarlige angrep, 
det ikke ble noe av.

’ østerrikske trener Karl 
I ristet bare opp

etter 3—1 seie- 
på Vestsiden 

1. runde av 
Hadde det blitt 10—1 

ville jeg vært litt for
nøyd, men våre lopere er så 
inneffektive foran mal. at 
dette var triste saker», sa 
han til vår medarbeider. Den 
samme Panna»*-» for-

av Pors-spil- 
u nder

Porskeeperen Kai Wickmann hadde en meget stille og rolig 
2. omgang i kampen mot Vigor pa Vestsiden. Her demon
strerer han tydelig for vår fotograf —flor— hvorledes opp- 

gjoret artet seg de siste 45 minutter.
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Vigør hadde 
back i den robuste Oddvar 
Tønnesen, mens keeperen var 
både god og heldig ved flere 
høve når Pors satte inn med re
ne bombardementet etter side-. 
byttet. I gjestenes angrep var! 
rekke-lederen Roy Haslerud 
eneste «svale». ‘Haslerud er 
kanskje best kjent som leng-1 
de-hopper, der han ble 
tær

( 7,17

• o
' .Z < •

■ I 
AR

et stykke 
igjen til god form. Backene 
hadde en lett oppgave og 
keeper Wickmann likeså.

Dommeren Sverre Halvor
sen, Odd, kan ikke få ka- 

| rakteren god — da han had
de mange «bommer» og som 
sagt snøt Vigør på et, — om 
ikke to straffc-spark.

—flor—

runde 
blitt 

jeg vært litt 
våre lopere 

mal, 
saker», 

medarbeider. 
Pannagl hadde 

øvrig tatt hver i 
leme i «skole» under pausen 
og sikkert sagt dem et alvors 

Vi hørte tydelig han sa 
man Karl 

omgang. — 
jo ikke spilt fot- 
enn i 10 minut- 

.Jo, vi kan så! 
være enige, selv om I 

på Pors stadion ikke * 
til 100 

seier 
cupen 

allikevel 
meget eksplo-1 

Det; 
I pausen

1. 
I

I 
se f <Vi har litt sent ute til a se 

at Pors tok 1—0 ledelsen alle- i 
rede etter 4 minutters spill ved' 
Bjørn Gulbrandsen, men da del | 
var gått om lag 20 
utliknet Vigør til 1—1. 
spark fra 16-meteren 
vrient for Pors-keeperen 
Wickmann og han fikk 
slått ballen den gale 
inn 
set 
straffe-feltet. 
Sverre Halvorsen, 
ikke plassert og 
Vigør snytt for 
straffe, som kunne skaffet dem 
en ledelse etter V2-timen. Om
gangen gikk ut med 1—1, 
tross for at begge lagene 
de sine gode sjanser.
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Etter pausen kom Pors til å 
dominere hele tiden og det ble 
et ensidig press mol Vigør- 
buret. Bare ineffektivitet og 
mangel på konsentrasjon i 
skuddøyeblikket gjorde at det 
ikke ble et tosifret Sørlands- 
nederlag. Pors nøyde 
2—1 ved Karl Skifjeld 
10 minutter og Roald
sen avsluttet det hele med 3—1
da det gjensto 10 minutter
av onnfrirfrAi — på et hardt

1 
men 
som

han ble mili-1 
i fjor med | 

meter. Ellers virket laget 
! lite sammen-sveiset og vi fikk 

bekreftet at det står meget dår
lig til med Sørlandsfotballen.

Hos Pors er det vanskelig j 
å trekke fram noen spesielt. 
Dog syntes vi at (JK-vrién

• med Reiersen i senter ikke | 
var noe å si på. Han greide | 
seg stort sett bra ved siden 
av Bjørn Gulbrandsen og! 
Karl Skifjeld, mens ytrevin-. 
gene Morten Røed og Aage; 
Lund ikke helt var med på 
«notene» denne gangen. Av 
halfene likte vi best Duaas, 
selv om han i store perioder 
var nærmest anonym. Arnold 
Johannesen er vel mye pus-f
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Fors-Harkules
i på Bakken i kveld
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ligger et 
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som hel
sa mmen-
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Borg og Pors topper

1 r 
r 
c|fra kort hold svie r

— på

kedalen og
var de likeste i

angrepsrekke.
, Mjøndalen,

j var

g da Ra- 
Pedersen 
mester-

oppmerksomhet 
klubbene kan 
opp med velspillende 
ke lag. Som : 
spillerne det rette 
spillets finesser — 
som av en eller r.n___

( lig grunn ofte forsvinner 
9

enkelte ; 
friskheten 
takter ved 
lag.

OSS 
sammenheng

jørn Larsen
grep. Mot slutten av kampen len best, men rekken 
hadde Pors endel sjanser og het var svak og uten 
en gang måtte Rapids kpenpr
" " ' ‘ Hos Rapid likte vi

Bjørn Pedersen < „ ouu
Karlsen og Paul Olaussen.

Kampen ble' dømt av Alf 
i Svendsrud, Mjøndalen og bare 
700 tilskuere overvar oppgjø
ret.

R. L.

juniorseriene
Juniorfotballen er et felt som i. 
kretsens fotballedere vier storl 

og mange avl. 
da også varte’.

j og stor- , 
regel har junior-.

blikket for , 
en lærdom, 

annen merkc-
_______ v*’ med 

årene. Men vi ser da også at 
av -spillerne beholder 

og viser glimrende 
opprykking på A-

Av klubbene som i vårseson
gen har gjort seg særlig bemer
ket i juniorfotballen nevner vi 
Borg og Storm. Vi vet at begge 
setter mye inn på fornyelser av 
første-laget og det er fra junior
enes rekker spillerne skal 

i krutteres. I seriens avdeling 1 
ligger disse lagene i teten sam
men med Herkules som i flere 

I år har hatt meget gode lag. —

Askedalen
poeng og Noe senere utnyttet

på MeJløs SUdion Porsforsvaret 
ble 3-1, r

Rapid klart bedr 
i RAPID 3—PORS 1 
i Rapid sikret seg to i 
en fortjent seier mot Pors 
seriekampen ] 

[søndag. Sluttsifrene I 
men den kunne gjerne vært | ^ngen brente forøvri 
storre selv r— ” 
de sinc gode perioder. Som hel
het var Forslaget usammen
hengende og med flere i 
punkter. Laget stilte uten Karl I sjanser. 
Skifjekl og Ame Stenkivst.

Forslaget åpnet best, . 
første minuttene var --------- .
ikke ballen over på porsernes | sen punktum 
banehalvdel. Etterhvert tok så 
mossingene seg opp, og et hvasst _-o —
skudd av Odd Karlsen reddet I mot. slutten, og laget var også 
Porskeeperen mesterlig, Ifo”1,;~ - 
lertid var det Pors som tok le- pidkeeperen 
deisen ved centerforward Rolf reddet et hardt skudd 
-------------------- -—---------------------hg.

På Forslaget var centerback 
Arnold Johannessen best, men 
forsvaret som helhet spilte me
get usikkert. Av winghalfene 
var Reidar Duå-s best mens As-

— - • • —•- • — -• ■ ------------ ------ — —

Horssappbi ig med 1-3 iM 
Forsvaret spilte svakt - løperrekken uten sammonh. 

Fra vår spesielle medarbeider 
reise hjem uten 

‘ går. Ra- 
- etter 

_ L var 
laget og sei- 

_ ; større.

Urædd vant 10-1, men som ar
rangøren Urædd hadde forsømt 
varsel til dommer. — Hvorvidt 
Bamble her blir tildelt poengene 
blir en forbundssak.

Etter den oppsatte terminliste 
tar høstkampene til 6. august 
med full runde i avdeling I, 
mens avdeling II begynner 14. 
august. I alt skal avdelingenes 
klubber spille henholdsvis 16 og 
14 kamper.

ogar
Bjørn Guldbrandsen 

1 en usammenhengende angrepsrekke.
Alf Svendsrud, 7 \ __

dømte og ca. 800 tilskuere 
tilstede.

Borg ligger på toppen av tabel
len, men Herkules og Storm er 
hakk i hæl, alle med 13 poeng 
etter 9 kamper. Deretter følger 
Odd med 11 poeng (8 kamper), 
Skidar 9, Skiens Ballklubb 7, 
Skiens-Grane 4, Skotfoss 3 og 
Gjerpen 3 poeng. De siste fire 
lagene har også bare 8 kamper.

I avdeling II er Pors og Bre
vik de ledende lag, begge med 
13 poeng etter 7 kamper. Junior
fotballen har tradisjoner i Pors 
og Brevik. Sundjordet 
godt stykke bak med 8 
mens Langesund har 5 
begge med 7 kamper spilt. —

Avdelingens øvrige tre lag — 
Urædd, Kragerø og Bamble, har 
henholdsvis 4, 2 og 1 poeng, alle

. ------- udinpen ten best, rhadde Pors endel sjanser og het var svak 
en gang måtte Rapids keeper heng, 
foreta det reneste tigersprang Ho< 
for å rydde opp.

Centerhalfen Arnold Johan 
nessen var best i et usikkert 
~ ‘ svar. Ellers var høyre

Duås ganske god. I 
var Rolf Askeda-

I kveld fortsetter Skiens/Gra-, 
nes jubiieumskaniper, som måt
te avbrytes siste høst. Det er

i Pors og Herkules som skal måle.
■ krefter ute på Grane-banen,■ 
og vinneren av dette oppgjøret 
skal så møte jubilanten i fina
len.

Det er jo like før klubbene 
gjenopptar det harde seriejaget 
og kampen om poengene. Mann
skapene skal trimmes og sup
porterne vil vite hvordan formen 
er. Vestsidelaget og Herkules 
burde stå godt til hverandre, og

I burde også ha alle betingelser' 
| for å lage en morsom forestil-1 
i Ung.

Skiens/Grane var som kjent 
50 års jubilant i fjor, og sikret 
seg da retten til finalen ved å 
beseire Urædd (resultatet ble1 
1—1, men jubilanten var best i 
straffesparkkonkurransen). Nå 
spørs det da hvem som møter 
Bakke-guttene i finalen — Poi*s 
eller Herkules.

Vi får svaret i kveld
I Bakken.

i Herkules stiller med dette laget: 
[0. Halvorsen, Jan Johannes
sen, Helge Larsen, Jan Erik 
Rasmussen, Tore Johannessen, 
Kai Reinholt, Per Johannessen, 
Torbjørn Gravklev, Alf Hansen, 
Bent Olsson, Basse Hansen. Re- 

| server: Bjørn R. Lø vås, Bjørn 
| Thomassen, Ivar Forsberg, Gun
nar Kjeldsen.

Pors måtte : .
poeng fra Melløs i ^7 
pid vant nemlig 3—1 
1—1 ved pause. Rapid 
klart det beste 
ren burde vært langt 
Laget hadde bl. a. et straffe
spark som ble satt håpløst 
høyt over mål. Pors-laget, som Pors-fors. 
manglet flere av sine ordinæ- half Reidar 
re spillere — bl. a. Karl Ski- løperrekken 
fjeld og Arne Stenquist, gikk 
dårlig sammen og hadde fle
re svake punkter.

PORS BEST I 
APNINGSMIN UTTENE

Pors åpnet best og de første 
" minuttene var ballen uteluk

kende på Rapids banehalvdel.
« Etterhvert fikk Rapid samlet seg 

og spilte seg fram til en rekke 
hy per f årlige sjanser. Ytre høyre 
Odd Karlsen hadde en suser 
som Pors-keeperen Thore Kris
tiansen i'eddet mesterlig.

Men som det så ofte skjer i 
fotballen ble det Pors som tok 
ledelsen ved senterløper Rolf 
Askedalen. Han scoret sikkert 
_ .-.««A v AAWXVL etter et pent an
grep. Litt senere ble Pors idømt 

• straffe etter hands — et straf
fe som ble sendt høyt over mål.

. Rapid kom imidlertid sterkt til
bake og Odd Karlsen sørget for 
utligningen etter rot i Pors- 
forsvaret. Med 1—1 gikk lagene

' til pause, men Rapid burde nok 
ha ledet med et par mål.

BARE RAPID
I ANNEN OMGANG

I annen omgang var det ba
re Rapid. Sidehalvene drev 
spillet fint framover på midt
banen og løperrekken spilte 
seg fram til mange flotte 
sjanser. Etter endel klabb og 
babb foran Pors-målet havnet 
ballen igjen hos Odd Karl
sen som kaldt og rolig lobbet 
ballen via stolpen og i net
tet. Kampens siste scoring be
sørget indre venstre Erling 
Engebrethsen etter et fint an-

og løperne Odd
rampen ble' dømt 

Svendsrud, Mjøndalen 
nnn overvar

*> 

Avdelingens øvrige

henholdsvis 4, 2 i ' ___
med 6 kamper. I denne avdelin
gen har vi sett bort fra kampen 
Urædd—Bamble, en kamp som

____________________________________________________

e i Melløs-kampen i 
som scoret sikkert. |keda.Jen og

Rapids ytre i | høyre Odd Karlsen en tabbe i
- og scoret .1—1 som 

ble pauseresultatet. I denne om- 
' ’ ’______ ig Rapid et

om Pors også had- | straffespark.
Etter pause var det Rapid' 

om førte an, og løperne spilte i 
ømme | seg frem til en rekke fin-fine 

. Odd Karlsen på ytre 
høyre scoret 2—1 for hjemme- 

og i de laget på skudd via stolpen, og 
faktisk tilslutt satte Erling Engebreth- 

----------- sen punktum med 3—1 etter 
pen scoring på pent opptrukket i 
angrep. Pors tok seg noe opp i

imid- | farlig nær re^u.søe™
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/akt Pors-spill ga 7-1 over Tollnes

må vel hans dager på Porslaget 
snart være talte.

I løperrekken var Bjørn Gul
brandsen den beste, men over-

vinnerlaget > 
under av hva man kan vente 
av et lag som deltar i 2. divi
sjon. Det er kort og godt elen
dig med fotball på Vestsiden. 
Tollnes kjempet energisk 
lenge kondisjonen holdt

Feriesvakt på Vestsiden, 
Pors til Grenlandsfinale 
Tollnes ledet, men tapte klart til slutt

PORS 7 — TOLLNES 1
Semifinaleoppgjøret i Grcn- 

landscupen mellom Pors og 
Tollnes på Pors Stadion i går 
kveld ble en lite oppløftende 
forestilling. Det må være dårlig 
bevendt med grenlandsfotbal- 
len når seier i et slikt oppgjør 
skal kvalifisere til noen finale
kamp.

Porslaget må være for hardt 
kjørt inne i en blindgate etter 
det som ble vist i går. Tollnes 
boldt dem fra livet nesten hele 
første omgang, og til og med 
med ledelse inntil kondisjonen 
sviktet.

Pors vant fortjent 7—1 med 
2—1 ledelse ved pause, men det 
hele minnet stekt om et middel
mådig 4. divisjonsoppgjør.

Tollnes åpnet friskt og opti
mistisk, og etter 20 minutter 
scoret Ragnar Numme på et ny
delig skudd helt ved stolpen. 
Dette ga laget en stimulans og 
de bet fortsatt godt fra seg. Det 
hadde ikke vært noe å si pa 
Pors-utligning straks etter, men 
ballen ville likesom ikke i net
tet, og det ble somlet utilgivelig 
foran mål mange ganger. 5 mi
nutter før pause lyktes det for 
Roy Elseth å pirke inn 1—1 og 
noen minutter senere var det 
klart for 2—1 ved Askeualen.

Annen omgang var bare 2 
minutter gammel da Askedalen 
la på til 3—1 og straks etter 
øket til 4—1. Pors hadde nå ' 
klart tak på det hele, men de 
få Tollnesangrepene avslørte et 
totalt åpent og famlende Pors- 
forsvar. Det ble mye rot og fly
ing resten av kampen. 10 mi
nutter før slutt la Bjørn Guld- 
brandsen på til 5, og Rolf Nilsen 
avsluttet med to scoringer i de 
siste minuttene.

Porslaget virker helt ute av 
slag og har mistet sin gamle 
spillestil. En del av de unge er 
litt for gla i ballen, og forsvaret 
glemmer helt sikringsspillet. 
Evigunge Karl Skifjell var atter 
en gan den som gjorde mest 
positivt. Hos Tollnes var Jack 
Knudsen både heldig og god i 
mål tross alle scoringene, og 
Ragnar Numme viste pene til
løp ute.

Dommer: Bjørn Hanes, 
set.

ikke tvil om at sei- 
var fortjent, men spillet

junioræri&n mot avslzitning:

Pors ubeseiret 
vinner i vd.
Fantastisk spennende spurtrunde i 1. avd.

Juniorseriens 2. avdeling ble avsluttet i går kveld til tross 
for at et par hengekamper gjenstår. Pors spilte sin 12. kamp i 
serien og vant også denne, og dermed er porserne klar for KM- 
finale som ubeseiret vinner av andre avdeling. Brevik som nær
meste opponent, tapte i går for Urædd — og dermed er saken 
avgjort. Pors har så fin-fin målkvote som 31—9 og fortjener alt 
mulig honnør.I 1. avdeling bærer det mot en fantastisk spennende slutt- 
runde. Etter kampene i går har fremdeles tre lag muligheter til 
å knipe avdelingsseiren — og da må man si innspurten blir uut
holdelig. Odd som ikke spilte i går, leder fortsatt og skal møte 
seriens toer — Herkules — i neste og siste kamp. Forskjellen er 
1 poeng. Borg på tredjeplass ligger kanskje gunstigst an fordi 
laget opererer med en glimrendde målkvote — og har to kamper 
igjen: mot Skidar og Grane, Klubben ligger i øyeblikket 3 poeng 
etter Odd som imidlertid er vinner med seier over Herkules.

\ .. _ .._______

Granes jubileumscup:

Solid og fortjent PORS-se:
5—2 over Herkules på Bakken 

drevne driblinger går ikke når 
større lag står for tur. Age Lund 
laget mye fikst på wingen, og 
hans scoring i første omgang 
var av godt merke.

Pors manglet Stenkvist, Aske
dalen og Duås.

Herkules bet ganske godt fra 
seg før sidebyttet, men falt 
svært av i annen omgang. Øi
vind Halvorsen leverte igjen en 
god kamp mellom stengene — de 
fem målene tiltross, og Tore Jo
hannessen var god som center- 
back. Løperrekken glimtet litt 
ved de to raske scoringene, men 
fikk ellers ikke så meget til. Her
kules manglet Bent Olsson og 
Tore Sjåberg.
Kampens dommer, Arne Skjæ- 

rum, Skiens/Grane dømte solid 
og sikkert.

Tilslutt et hipp til arrangøren: 
Hvorfor benyttet man ikke det 
store stadionuret i går? Det 
smakte av slurv.  Hais.

Det ble Pors som ble den andre finalisten i Skiens/Granes 50 
års jubileumscup. I kampen mot Herkules ute på Bakken i går 
kveld ble det en solid og fortjent 5—2 seier etter 2—0 ledelse 
ved pause. Herkules-guttene klarte allikevel, det klare nederlaget 
tiltross å lage litt farve over kampen ved frekt å gå opp til 2-2 
etter bare 4 minutters spill etter sidebyttet, men var litt senere 
uheldig og fikk den ene winghalfen Jan-Erik Rasmussen ska
det og måtte spille resten av omgangen med 10 mann, men vi 
tror allikevel bestemt at det var blitt Pors allikevel.

Roy Elseth ordnet 1—0 til 
Pors etter 20 minutter og etter 
en halv times spill fastsatte Age 
Lund pauseresultatet til 2—0.

I annen omgang kom så de 
tidligere nevnte Herkulesscorin- 
ger i det 3. og 4. minutt som sat
te litt farve på kampen. Det før
ste scoret P. Johannessenog det 
andre var Gravklev mannen for i 
°g så begynte man liksom å være 
en overraskelse.

Porsguttene lot seg allikevel 
dupere av kalddusjen og 

kjørte hardt opp, og da Herkules 
iJKk en mann skadet og måtte 
spille med 10 mann resten av 
Kampen var laget knekket.

Gulbrandsen laget en 
jn raid og avsluttet med en like 

hn scoring etter 15 minutter. 10 
senere la samme mann 

På et pent opptruk- 
Ket angrep og bare 2 minutter 
senere fastsatte Roy Elseth 
sluttresultatet til 5—2. 
ivu n særlig god kamp ble det 
ti men Porsguttene var at- 
skillig friskere enn da vi sist så 
laget i aksjon selv om det var 
forskjell på motstanderen da og 

-(Aurskog).
i forsvaret var Arnold Johan- 

nessen en klar ener og han er 
Vel den eneste Pors har som me- 
strer centerbackjobben i We~ 
,bikket. Karl Skifjeld spilte 
^nghalf i første omgang, mens 
Jjan i annen spilte vekselvis half 

back. Han har vært en nn 
spiller den gode «Kalle», men nå

presterte, lå langt særlig måtte forsvaret 
dagens byrde. Ellers var 
grått også her.

Kampens dommer, Bjørn Ha
nes, kan bare få karakteren 
«middels».

Tollnes led et R, men (e
Den ene av semifinalene il wmision
■enlandscupen ble spilt i 
j på Vestsiden og vi fikk 

el meget svaktspillende >rs-lag vinne 7—1 over Toll-1 

js etter 1—1 véd pause. — 
illnes åpnet optimistisk og 
tr ikke snauere eim at la- 
jt tok ledelsen 1—0 midt- 
jis i første omgang. Det var nteren Yngvar Numme som I 
ettet uten sjanse for Wen-I 
erød i Pors-buret. Få mi-| 
atter før pause greide Roy ;
Iseth å utlikne til 1—1. 
annen omgang var all luft 
;fut av Tollnes-guttene og 
1 jevne mellomrom måtte’ 

ellers så gode burvokteren; 
k Knutsen plukke fram av 
Imaskene seks baller. Rolf 
:?dalen ordnet tre scorin- 
, Rolf Nilsen to og Bjørn Ibrandsen en scoring. Hertil | 

n én rekke målsjanser som 
•sløperne fikk gratis, ogutal- 
J ganger havnet ballen i 
ager og tverrligger, 
let er ikke tvil om at sei-
I

5

7



BORG LEDET 4-1
men Pors vant 5—4

0-0 i underholdende kamp i >

i

•>

Pors og Skades lille-

fr

1 
f

De siste målene ble scoret etter det var blitt 
mørkt

*

ti

I

i

lers ikke noe særlig å stille med. 
Senterhalfen Ragnar Alvenius- 
sen var sikker og god. Venstre 
half Knut Ludahl og indre ven
stre John Hellberg var også go
de.

Dommer var Yngvar Ulriksen, 
Lisleby. Rff.

i II

t

i

i

I

lifr

Poengdeling mellom Pors og Fram

putter i finalekamp
I
- Det er i .
i
$ jordets og

Pors med Askedalen 
mot Grane i dag

Til jubileums-kampen mot 
Grane på Bakken i ettermid
dag har Pors UK foretatt noen 
forandringer på laget. Rolf 
Askedalen er på plass igjen 
etter skaden og mannskapet 
ser slik ut: Kai Wiekmann, 0. 
Wige, Ame Stenquist, Leo We- 
ber, Arnold Johannesen, Reidar 
Duaas, Einar Bergby, Rolf As
kedalen, Rolf Nilsen, Rolf Gun- ] 
nerød og Aage Lund. |

• ■■ ■■■!■■

terhalf-plasson Løperne spilte 
for meget hver for seg og fikk 
lite til. Roy Elseth bør kunne 
bli en habil spiller.

Fram hadde meget småpent, 
men avleveringene hadde ofte 
dårlig adresse. Keeper hadde 
som nevnt en flott redning. El-

Det ble poengdeling i serie
kampen på Vestsiden i går mel
lom Pors og Fram. Ingen av la
gene maktet å score trass gode 
.tilbud på bege sider. De 8—900 
menneskene som var møtt fram 
fikk ikke se noen god kamp, men 
på grunn av de mange sjanser 
ble den ganske underholdende 
allikevel. Tempoet var det hel
ler intet å si på.

Allerede i kampens første mi
nutter hadde Fram et farlig opp-’ 
løp og straks etter var det Pors’’ 

•tur, og her endte det med cor
ner. I slutten av omgangen opp
sto det en farlig situasjon for
an Fram-målet som venstre back 
Egil Hansen fikk avverget på 
jmålstreken. ‘

I annen omgangs begynnelse 
var Frams ytre høyre Kjell Tho
resen helt alene med Reinholdt. 
:Pors-keeperen reddet begge gan
der ved å kaste seg i bena på . 
TThoresen. Senere i omgangen 
hadde Rolf Nilsen et meget godt 
skudd, men Frams keeper red
det i stor stil.

Hos Pors, som spilte uten Ar-, 
nold Johannesen og Ove Austad, i 
var det først og fremst Bjørn! 
Reinholdt som har æren av kam-> 

• pen. Han arbeidet godt både i;
feltet og mellom stengene. Øi-1 
stein Wige var energisk og på-1 
gående, men spiller på grensen > 
av det tillatte. Rolf Askedalen 
greidde seg ganske godt på sen-

Pors vant
i «Lillepislt-seiien»
Det ble Pors som til slutt trakk 
det lengste strå i Sundjordets 
og T.A.’s Lilleputtserie. I en 
hard, spennende og ganske jevn 
finalekamp på Urædd Stadion i 
går kveld med selveste Birger 
Jansen som dommer, sikret små
guttene fra Pors seg Danmarks
turen kommende helg ved å slå 
Skades smågutter med 1—0. Alt 
tatt i betraktning var det et 
rettferdig resultat.

Pors-guttene spilte en tanke 
bedre sammen og hadde de fle
ste direkte målsjansene. Men 
sannelig bet Skade-gurtene godt 
fra seg og hadde sine sjanser til 
seier, de også.-

dommerens avblåsing. Imidlertid 
greide Aage Lund og siden Bjørn 
Gulbrandsen å berge 5-4 seier 
til Pors innen tida var ute.

Noen kritikk vil vi ikke gi den
ne gang. Dommeren var Ivar 
Kristiansen, Gjerpen.

—flor—

Uavgjort kamp for 
Pors B-Iag

Larvik Turns pokalserie for 
Vestfold og Grenlands hoved
serie og landsdelsserieklubbers 

’B-lag fortsatte i går. På Vest- 
! siden spilte Pors og Larvik T. 
‘uavgjort 2—2 ette* at gjestene 
hadde ledet 2—0. Det var midt- 
løperen Arild Johannesen som 
.scoret for Pors. Vertene lå klart 
over og burde vunnet kampen. 
-Pors har hittil vunnet over Odd 
og Eik, mens det ble tap mot 
Fram. Det gjenstår en kamp 
mot Sandefjord og den vil en 
søke å få avviklet en lørdag i 
Porsgrunn. Alle laga har et tap 
hver hittil.

Helge Andersen, Sund jordet, 
dømte. Kampen ble spilt over 
2x40 minutter uten pause.

Treningskampen mellom Borg 
og Pors på Bbrgestad-klubbens 
gamle grassmatte i går kveld 
ble ganske underholdende, med 
hele ni scoringer. Gjestene vant 
5-4 etter at Borg hadde ledet 
4-2 til det gjensto 5 minutter 
av oppgjøret. Da syntes vi dom
meren Ivar Kristiansen, Gjer
pen, burde ha blåst av på grunn 
av tussmørket. Pors seiersmål ble 
endog scoret uten at vi kunne se 
ballen i nettet. Under en privat 
kamp som denne hadde ingen 
sagt noe til at siste omgang 
bare var blitt spilt en halv time. 
På slutten ble det også temme
lig hardt og et straffespark som 
Pors ble tildelt fikk det til å 
«koke» over for Borgs keeper 
Arne Halvorsen. — Han brukte 
skjeldsord mot dommeren og 
måtte forlate banen helt kor
rekt. Derimot var det vel ikke 
riktig at Borg fikk lov til å set
te inn ny burvokter, selv i en 
treningskamp?

Det var Pors indre høyre Svein 
Barth som åpnet scoringene et
ter et kvarters spill i 1. omgang, 
men innen pause var Borg foran 
med 2-1 helt fortjent. Målscorere 
begge ganger var Kaare Hov
land. Alf Olsens tverrligger- 
skudd hadde fortjent bedre skjeb 
ne. Borg økte til 3-1 ved Reidar 
A. Olsens markkryper og samme 
mann var frampå med en pen 
heading som ga 4-1 20 minutter 
ut i annen omgang.

Dette holdt til Aage Lund tok 
skjeen i sin egen hånd og redu
serte til 2-4 midt i omgangen. ; 
Så 5 minutter før full tid ble 
Pors helt allright tildelt straffe
spark. Dette satte Rolf Nilsen 
inn med fynn og klem forbi Ar
ne Halvorsen, som brukte munn 
og ble utvist. Så var det blitt 
mørkt og vi ventet forgjeves på

i dag
i kveld finalen i Sund- 

’ T.A.s lilleputtserie 
Ji fotball avvikles i Porsgrunn. 
Begge laga har levert en sterk 
innsats. Mon ikke Porsgnums- 

I guttene, som nesten er på hjem- 
Imebane, sikrer seg seieren og 
I turen til Danmark.
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Pors forsterkede B-lag etter 3-2 -seiren over r ’
stre: Erland Ingebrigtsen, Rolf Myrmoen, Thore Kristiansen 
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i og Rolf Nilsen.
ball greide ikke Pors-keepe- (dominere, 
ren å holde og ytre venstre 
Cato Bakke var kvikt frampå 
og nettet. Så kom det to raske 
Pors-scoringer innen pause. — 
Først løp Øystein Wige cfrekt» 
forbi Magne Helland og via 
stolpen ordnet 1—2. Bare se
kunder etterpå utliknet Rolf 
Nilsen til 2—2 etter at hele 
Odds forsvar var utspilt etter 
alle kunstens regler av Pors- 
løperne.

Etter pausen var det likesom 
Odd aldri kom ordentlig i gang 
og det ble Pors som kom til å

*- • '

«r

Både på midtbanen 
og foran gjestenes burvokter 
Per Tollefsen — var Wige & 
Co. best og flittigst med 
skuddene for en gangs skyld! 
Vi noterte at Elseth hadde et 
hardt langskudd som Tollefsen 
fikk slått til corner. Da det 
gjenstod 7—8 minutter av fi- 
nale-oppgjøret var Arild Johan
nesen frampå og fikk fistet til 
seg en ball som Odd-keeperen 
ikke holdt. Dermed kunne 
Pors gå av banen med 3—2 
seier og vinner av årets Gren- 
lands-cup.

||Pors forsterket B-laget og 
vant Grenlands-cupen 
Odd ledet 2-0, men tapte 3-2 i en 

• 3 • osiden i gar

s forsterket sitt B-lag I 
e liten med Arnold J o- 
tiesen og
til finalen i Grenlands- • 

i mot Odd på Vestsiden ( 
r. Skiens-klubben har i! 
cupen stilt med sitt re- 
-mannskap og’ gjorde det ■ 
denne match også. En i 

«else var det at så vik- 
«brikker» som Per Jacob- 
Leif Jensen og Odd Jo- 
esen manglet. Det helt 
ge skulle da være å si 
t mixed Pors-lag (keeper 
Ludvigsen kom også inn 

laget i 1. omgang) vant 
et «reservespekket» Odd 

g med 3—2. Det hele ble 
niddelmådig oppgjør, som 
pe vil komme til å bli hus- 
særlig lenge. Pors-guttene 

ss innsats-glød da de lå 
er 0—2 og snudde faktisk 
ipen på under 1 minutt 

slutten av 1. omgang.
. pausen stod det 2—2 og 
rsmålet kom 7 minutter 
full tid ved Arild Johan-' 

en da Odd-keepeern Per 
lefsen var svært slipp-, 
idt. i
i ’de første 45 minutter er 
å fortelle at Odd tok 1—0 
>en etter 10 minutter ved 
: venstre Ivar Skau. Et 
angrep av «hvit-skjortene».
hadde sjansen til utlik- 

da Roy Elseths skudd gikk 
•Ipen, men like etterpå red- 
vertenes Tore Kristiansen 
bena et Skau-skrå-skudd. 
la på til 2—0 da y2 time 

spilt av 1. omgang. En løs Odd B-mannskap i Grenlands-cupen. Foran fra ven- 
, Vidar Kristiansen og Svein Barth.

Arild Johannesen, Roy Elseth 
(Foto: —ERH—)

Vi skal ikke gå de to lag 
noe nærmere etter i sømmene 
ved dette høvet. Bare slå fast 
at for Pors vedkommende 
spørs det ikke om A-Iagets 
rekkeleder ble funnet i går. 
Øystein Wige «avslørte» nem
lig forward-typen med sin 
hurtighet, påpasselig som han 
var og ikke minst meget 
skuddfarlig herremann. Har 
Pors noen bedre angreps-le- 
der? Vi tror det neppe.... 
Dommer: Trygve Dahlgren, 

Urædd.

greide 
holde

var
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Pors endrer laget 
mot Sarpsborg

Pors UK har faktisk greid å 
ta ut et helt «nytt» lag til 
morgendagens dyst mot Sarps
borg på Vestsiden. Slik stiles 
opp: Thore Kristiansen, Øystein 
Vige, Arne Stenquist, Karl 
Skifjeld, Kjell Gundersen, Ar
nold Johannessen, Rolf Nilsen, 
Roy Elseth, Aage Lund, Reidar 
Duaas og Roald Reiersen. Re
server: Roy Ludvigsen, Vidar 
Kristiansen, Bjørn Gulbrand
sen og Morten Røed.
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på ballen. Elter en tids forløp 
sendte Duans et langt framlegg 
mot Sarpe-feltet. Roald • Reier
sen var påpasselig framme og 
skjøt hardt i nettet via nevene 
på Sarpsborgs burvokter. Innen 
sluttsignalet lød var Kure fram
på påny med en scoring. Vi er 
ikke overbevist om at annulle- 
ringen av Martin Kjørholts sco
ring for offside i 2. omgang var 
riktig.

Pa det seirende laget viste 
Harry Kure at han fortsatt er 
hyperfarlig og at forsvaret aldri 
kunne være trygg når ballen 
var i nærheten av ham. Ytre

• Kjørholt viste også bra 
takter. Leif Haugen på indre 
venstre var en god tekniker, 
mens midtløperen Harald Erik- 
sens styrke lå i at han alltid var 
i bevegelse og villig til å kjem-

1

?&/■

Harry Kure, Sarpsborgs rutiner
te ytre venstre, som scoret tre 

ganger og var delaktig i 
ennå et mål.

dolf Lunde var best av de øv
rige.

Bestemann hos Pors var Kjell 
Gundersen. Burvokteren Tore 
Kristiansen reagerte fint ved fle
re høve, men ellers var forsvaret 
noe for åpent. Ingen av løperne 
imponerte. Det ble ikke noe bed
re selv om en byttet noe på 
spillernes plasser under kam
pen. At Pors minst hadde for
tjent en-scoring til. er del ingen 
tvil om, idet skuddet traff mål- 
slolpen etter at hele forsvaret 
med målmannen i spissen var 
satt ut av spill.

2. mål etter corner.
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Her headder Martin Kjørholt inn Sarpsborgs
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Sarpsborg Fotballklubb had
de ingen vansker med å sikre 
seg poenga i seriekampen mot 
Pors på Vestsiden i går. Gras- 
måtta sa lekker ut og en trod
de den ville inspirere til sterk 
innsats fra de to laga, men så 
ble ikke tilfelle. Riktignok 
var det ingen tvil om hvem 
som var best av disse to, men 
en sitter igjen med en bismak 
om at Sarpingene nok må pre
stere friskere saker hvis klub
ben skal gjør seg noen forhåp
ninger om eventuelt å hevde 
seg i elite-serien. Gjestene sik
ret seg 3—0 ledelse for pausen. 
Del var ikke noe å si på at de 
var foran, men sannelig had
de Pors to kjempesjanser i de 
siste minuttene, som hadde 
fortjent en bedre skjebne. An
nen omgang var tam og det 
var svært lite a bli begeistret 
for.
Omlag 600 tilskuere kranset 

banen da Einar Røed, Tønsberg 
Turn, blåste kapteinene sammen 
ved midten. Han hadde Reidar 
Wold, Skiens-Grane, og Bjørn 
Hanes. Gulset, som linjedomme
re. Pors saknet sårt sin gode 
spiller Rolf Askedalen, som på
dro seg en lettere hjernerystelse 
i kampen mot Rapid. Han er ut
skrevet av sykehuset etler et 
kortere opphold, men det ser ik
ke ut til at han er spilleklar til 
helgens 3. rundekamp mot Fred
rikstad i Porsgrunn. 17-åringen 
Kjell Gundersen (Jeisen jr.) som 
hadde overtatt senterbackplas- 
sen. var en iherdig sliter og han 
ga aldri opp i nærkampene. Kan 
han fortsette i samme stil, får 
han antagelig beholde denne 
plassen.

Sarpingene startet best og det 
var ikke gått så svært mange 
minuttene før Harry Kure på yt
re venstre scoret det første må
let med et skråskudd fra siden. 
Mon ikke Tore Kristiansen i 
Pors-buret reagerte for seint ved I høyre 
det høve? Like etter måtte Sar- • ’ ■ 
pe-keeperen bokse ut en nær
gående ball. Ytre høyre head- 
det inn Sarpsborg 2. mål etter 
corner fra venstre. Minuttet før

■

Sarps|jOr?

1 Wickmann ø
j Kjell Jefapn A.

x RoIf Askedalen Ar?^der" 
-;-iessen, Rolf Nnico old Jo- 

°uås, Kar] Skifieid Sr>n\ Reidar
Åge Lund ’ RoIf 

brandsen. ’ RJøfn Gul-

Pors lag
Pors har tatt ut dette laget til 

landsdelsseriekampen mot Spar- 
ta på Sorpsborg Stadion søndag 
ettermiddag:

Kai Wickmann, Øistein Wi- 
ge, Arne Stenkvist, Svein 
Barth, Arnold Johannessen, 
ICeidar Duås, Bjørn Gulbrand
sen, Rolf Askedalen, Rolf Nil
sen, Erland Ingebritsen og 
Karl Skifjeld. ,

Reserver: Tore Kristiansen, 
Kjell Gundersen, Roy Elseth og 
Einar Berbye.

16 12 1
16 10 2

8 4
8 3
6 3
4 4 .8
4 4 8 i
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Sarpsborg«Iag — på riktig vei mot gamle høyder.

I

Gåa&teg&ns gode 
\

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

Sarpsborg avfeide Pors med 
5—1 i seriekamp i Porsgrunn i 
går og seiren var det ingenting 
å si på. Matchen avslørte grelt 
to spilleoppfatningcr: Sarpsborg 
slo ballen hurtig, vekslet, og løp 
i luker, Pors på sin side kjempet 
minst like hardt, men spillerne 
løp med ballen, truet seg frem 
i trange posisjoner og hadde få 
eller ingen å levere den til. Her
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Den gamle gode Sarpe-stilen 
til heder og verdighet igjen 
Sarpsborg—Pors 5—1 i underholdende kamp 

har man i et nøtteskall forskjel- I ken er oppfinnsom i sine skift- 
len og naturlig^ nok ble da Sarps-1 ninger og med Harry Kpre og 

Martin Kjolholt som arbeidsvil
lige og teknisk sett gode ytrevin- 
ger kommer man lett frem. 
Strategen i løperrekken er Leif 
Haugen, en spiller med blikk for 
lukene og fiks i sin teknikk. Sen- 
terløperen Harald Eriksen er 
også teknisk god, flink til å dem
pe ballen og skjerme den. Ving- 
halfene er jevnt gode og Rucjolf 
Lunde en bra stopper, men ikke 
helt pålitelig i prekære situasjo
ner. Kolbjørn Nilsen i mål ble 
denne gang ikke satt på særlig 
alvorlige prøver. Lagets svakhet 
er nok vingbackene og mot et 
lag med større tempo enn Pors 
vil forsvaret trolig komme på 
tynn is flere ganger.

Felles for laget er den gode 
alle-for-en og .en-for-alle innsats 
som preger det. Kanskje laget 
kan virke noe lett mot en robust 
motstander med hurtig spill, 
men en fin eksponent for Øst
fold er laget utvilsomt i øye
blikket.

Sommerferien har neppe vært 
særlig heldig for Porslaget. Den
ne gang tapte det for en bedre 
motstander, men en del av skjø- 
desyndene bør dog kunne ryd
des bort. Laget spiller nesten i 
to avdelinger, en i forsvar og en 
i angrep. Løperrekken får liten 
eller ingen understøttelse bakfra 
og stanger og stanger mot en 
forsvarsmur. Angriperne på sin 
side er også for bundet til sine 
plasser, søker sjelden bakover 
eller til sidene og når dertil en
kelte spillere partout skal for
søke å gjøre jobben alene, kan 
det umulig bli sammenheng og 
posisjonsspill. Denne gang arbei
det Reidar Duås forøvrig langt 
tilbake på banen, men i de øye
blikk han kom frem var det 40 
meter til en porser bak ham.

Forts, side (6)
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borg en solid triumfaktor. Laget 
har funnet frem til mye av den 
gamle, gode Sarpsstilen med lø
perrekken som den beste del av 
laget. Pors prøvet til dels iher
dig å gjøre god motstand, men 
krefter er ikke nok i fotball.

Første omgang ble ganske vel
spilt. Det er ikke så ofte man i 
Grenland får se så enkle, riktige 
kombinasjoner som Sarpsborg 
da demonstrerte. Gamle, gode 
Harry Kure sørget for Sarpc- 
ledelse etter 12 minutters spill, 
Martin Kjølholt øket til 2 på en 
pen heading fra corner og få se
kunder før pause la Leif Haugen 
på til 3—0. Minuttet før fikk 
Rolf Nilsen en gratis sjanse av 
Sarpeforsvaret og ble plutselig 
alene med keeper, men skjøt i 
stangen og ut.

Harry Kure har bevart sin 
goalteft og to minutter ut i an- 
nen omgang sørget han for 4—0. 
Så fulgte ot av de positive Fors
trekkene som kanskje kunne åp
net Sarpsborgs forsvar oftere. 
En Porsangriper trakk Rudolf 
Lunde vekk fra senterbackplas- 
sen, et langt fremspill ble slått i 
luken der Roald Reiersen stor
met inn og scoret med et dun
drende skudd.

Etterhvert som tiden gikk i 2. 
omgang falt tempoet og konsen
trasjonen noe av, selv om Sarps
borg fremdeles spilte seg til di
verse målsjanser. Det var likevel 
bare 3 minutter før full tid at 
Harry Kure fastsatte det ende
lige resultat til 5—1, der han 
stormet frem mellom to Pors- 
forsvarere og skjøt utagbart i 
nettet.

Det var en hyggelig og under
holdende kamp, i første rekke 
takket være Sarpsborgs lette og 
bevegelige spill. Det er godt snitt 
over dagens Sarpelag. Løperek-
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i kampen mot Østsiden
var

(l

I

Fredrikstad-laget v ant 7-1 men flere a v scoringene 
lettkjøpte

Og 
av'

l
l

sxåt
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I
ledelse i halvtid, etter

Age Lund ble «hovedmannen» 
ved samtlige tre POR

V. 9
Det var ikke mye igjen av 

Pors-innsatsen denne helg. Laget 
startet friskt mot Østsiden, men 
etter at vertene tok 1-0 ledelse

nettet, men det var Lund som 
inne i feltet ble vippet overen
de og «fikk» straffesparket. 
Frams fortjente redusering kom 
ved lagets ytre høyre Kjell W. 
Thorsen.

Noen stor kamp ble det alt- 
sa ikke og den var/helt fri for 
morsomme, farverikc situasjo
ner og enkeltmannsprestasjo- 
ner. Pors var bedre og lå over 
med hurtige skiftninger og 
større hell i avslutningene, 
men vi kan styre vår begeist
ring for det rent spillemessige 
Laget manglet Arnold Johan
nessen og Reidar Duås — i de
res fravær spilte Rolf Askeda- 
len centerback, Leo Weber 
(winghalf) og Roald Reiersen 
(indrewing). Best på laget var 
Askedalen, Age Lund og Rolf 
Gunnerud (på hans plusside 
kommer de mange «kloke» 
pasninger og fremspill).
Fram hadde et for svakt tem

po og skuffet noe. Best var cen- 
terløper Alf Johansen og ytre 
høyre Kjell W. Thorsen.

Sverre Kristiansen, FFK døm-

V

fra det i forsvaret ellers, mens 
Rolf Nilsen var den som ville 
mest i angrepet.

Dommer var Knut Fossum, 
Hauerseter, og han sammen med 
kolleger på sidelinjen var ikke 
alltid på høyde med situasjonene.

—sen.

Pors log mot Østsiden j
Til landsdelseriekampen mot 

Østsiden i «Plankebyen» søndag 
har Pors U.K. endret litt på la
get: Tore Kristiansen, 0. Wige, 
A. Stenquist, Kjell Gundersen, 
A. Johannessen, R. Duaas, R. 
Reiersen, R. Elseth, R. Nilsen, B. 
Gulbrandsen og Å. Lund. — Re
server A. Wennerød, L. Weber 
og E. Bergby.

Karl Skifjeld har ytret ønske 
om å få stå over denne gang, 
men U.K. presser på da en gjer
ne ser at Kjell Gundersen blir] 
med på juniorenes rundelag mot 
Odd. Av den grunn har en valgt 
å la Roy Ludviksen være hjem- 
me, så han skal spille på juni
orlaget. I

det ikke noe > 
grå-hvit bikkjes trang til C. 
mentene ble vi også foruten.
Pors vant kampen 3—1. Det 

var heller ikke noe oppsiktsvek
kende, men Fram hadde sine 
sjanser som kunne gitt resultat. 
Helt fortjent Pors-seier forøvrig 

1. omgang endte 0—0 etter 
jevnt spill.

ord med i laget når det blir 
snakk om førsteplassen i serien.

På Pors-laget må vel Tore 
Kristiansen i mål være med å 
ta skylda for et par av scorin
gene, men han kunne ellers ik
ke gjøre fra eller til bak et 
vaklende forsvar. Arnold Johan
nesen og Karl Skifjeld slapp best

ors under båten 
på Østøiden-ba 
ØSTSIDEN 7 - PORS 1.

Pors hadde en av sine svarte 
dager i kampen pd Østsiden på 
den trange Østsiden-banen i 
Fredrikstad, og laget var ikke til 
d kjenne fra den friske runde
kampen mot Fredrikstad hjem
me pd Vestsiden nylig. Nederla
get ble sd stort som 1—7, men 
sd mye svakere enn sine mot
standere som sifrene kan tyde 
pd, var porserne dog ikke.

Østsiden sikret seg en 2-0- 
ledelse i halvtid, etter scoringer 
i det 10. og 30. minutt. I 2. om
gang så Pors ut til å ta kampen 
opp, men så scoret i stedet Øst
siden 3—0 på en klar offside- 
goal, og dermed var mye av 
humøret straks borte. Det lyktes 
Roy Elseth å redusere til 3—1, 
men så raknet det liksom helt i 
forsvarsrekkene, og Østsiden 
øket etterhvert til hele 7-—1. 
Mannen bak 5 av målene var 
centeren Egil Olsen, som nok

I 2< omgang ble på mange må
ter Porswingen Age Lund ho
vedmannen og for sitt lag ble 
han matchvinner.
Age Lund var ved første Pors- 

scoringen etter 5 minutters spill 
fremme og kranglet ballen inn. 
En uoverstemmelse mellom kee
per og centerback i Fram var 
den direkte årsak.

Så noe senere delte Frams 
venstre back ut mål nr. 2 ved 
en direkte pasning inn foran 
eget mål der Age Lund spratt 
frem og scoret påny. Den sam
me Lund var også «hovedman
nen» ved tredje Pors-mål som

var sitt lags klart bestemann 
denne gang.

På et grått Porslag var bare 
Arnold Johannessen og angripe
ren Rolf Nilsen i pari. Disse to 
kjempet tappert kampen gjen
nom. Keeperen Tore Kristian
sen var også bra, selv om han 
måtte la 7 baller passere i løpet 
av 90 minutter. Laget som hel
het var meget svakt.

Men ellers skjedde det lite på V est sid en —
PORS 3 — FRAM 1
Denne kampen for 400 tilskuere i grøssig sensommerluft 

på Pors Stadion var antagelig glemt i samme nuet som dommer 
Sverre Kristiansen, Fredrikstad blåste den av. To jevnbyrdige 
lag spilte en pen og pyntelig kamp om to poeng uten at den 
gnistrende innsatsen fikk slå ut. Heller ingen greide å lage en 
enkeltmanns-prestasjon som vil bli husket. I grunnen skjedde 
det ikke noe ekstraordinært i de 90 minuttene bortsett fra en 
grå-hvit bikkjes trang til å ville ta del i leken. Spenningsmo
mentene ble vl

1 ved indre høyre etter 10 minut
ters spill, ble det snart mer og 
mer klart at Pors-forsvaret ville 
få nok å gjøre.

Banen var meget sleip og van
skelig og dette tror vi nok ver
tene ikke hadde noe imot, for 
det var tydelig å se hvor mye 
bedre de behersket forholdene

Etter tildels meget godt spill 
sikret laget seg 2-0 ledelse ved 
pause og dette var heller snaut 
etter sjansene.

Porserne leverte en ganske 
brukelig periode straks etter 
pause og fikk det somme tider 
til å vakle i Østsiden-forsvaret. 
men det ble allikevel vertene 
som påny scoret. Denne tredje 
scoringen var imidlertid fra klar 

. offsideposisjon og burde vært 
annullert.

Roy Elseth reduserte til 3-1 
ved en pen scoring, men så be
gynte det for alvor å rakne for 
porserne og med jevne mellom
rom øket vertene til 7-1, før 
dommeren kunne blåse for full 
tid. !

I
Vertenes senterløper Egil Ol

sen var klart banens beste 
Ihan noterte seg for hele 5 
[scoringene. Ellers viste laget at 
det fremdeles sikkert vil ha etl
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Svakt oppgjør der Fram forærte bort to scoringer
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Fram hadde en god senterhalf 
i Ragnar Alviniussen og det sam
me kan sies om rekkelederen Alf 
Johansen, som var meget ener
gisk. Høyresiden Thorsen—Helle- 
berg spilte mange ganger fikst 
ute på banen, men ble stoppet 
av Pors-fors varet ved 16-meteren

Dommer Reidar Kristiansen, 
Fredrikstad, var ikke helt heldig 
med sine avgjørelser. Vi syntes 
han snøt Fram for et straffe i 
slutten av kampen da en Larvik® 
spiller faktisk ble trøkt overen
de foran Pors-buret i kamp om 
ballen.

opp. Stedfortredere var Leo We- 
ber og Roald Reiersen. Det ble 
endel om-møbelering på laget 
som stilte opp slik : Wickmann, 
Wige, Stenquist, Svein Barth, 
Askedalen, Leo Weber, Bjørn 
Gulbrandsen, Reiersen, Rolf Nil
sen, Gunnerød og Aage Lund. I 
2. omgang byttet Weber og Aske
dalen plasser og det så ut til å 
gå bedre. Helhetsinntrykket var 
at forsvaret arbeidet jevnt godt. 
Keeper Wickmann var både god 
og heldig. Halfene ikke helt, tak 
på midtbanen mens angrepet hal
tet betraktelig og var svært inn- 
effektive foran mål.

Heldig Pors-seier 3-1 
over Fram på Vestsid

Pors vant en noe heldig 3—1 
seier over Fram på Vestsiden 
i går. Stillingen ved pause var 
0—0 etter at Fram hadde vært 
de toneangivende 1 1. omgang 
og burde hatt en fortjent le
delse. Pors hadde sogar ikke ct 
eneste skikkelig skudd mot mål 
de første 45 minutter av opp
gjøret. Det ble bedre etter 
sidebyttet, men de to målene 
som Pors fikk før kvarteret 
var gått, var rene foræringer 
av Fram-forsvarct, Det ble 
således to «billige» poeng til 
Vestslden-guttene denne gan
gen i serien.
1. omgang var direkte kjedelig. 

Straks etter pause kom Pors for
an med 1—0 da Aage Lund fikk 
pirket ballen ut av Fram-kee- 
perens armer og nettet. Litt sei
nere sendte en av gjestenes back 
ballen direkte i Lunds ben og 
derme takket med 2—0. Så 25 
minutter ut i omgangen blir Pors 

1 tildelt straffespark som Rolf 
’ «Stubben» Gunnerød ekspederte 

dit det skulle. Frams redusering 
til 1—3 kom 10 minutter før full 
tid da ytre høyre Jon Helleberg 
forserte hele Pors-forsvaret og 
endog fintet ut keeper Wick
mann. Pent levert Helleberg 1

Hos Pors stilte ikke Arnold 
Johannessen og Reidar Duaas

v
j.
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God dommer Reid 
ens-Grane.

w. Herkules 
spilt 6 kam-

- -

I
Odd

Herkules 1—0>

I 
-

i

1ÅV/X ------ ----------

__i? likevel ut til en spennende 
strid i teten i begge avdelinger.

Resultatene i de to avdelin
gene i går ble:

1. avd-

ar Wold, Ski

A

vxiures di , keeperen Svein Johnsen meldt) 
forfall, og lagets gode half Beng 
Jørgensen steppet inn på plasse] 
og holdt buret rent.

@rh ■ ®(o]®D’

til å klare å holde Brevik fra livet i deres tet- 
strid. Brevik har spilt en kamp mindre (mot 
Sundjordet) og ligger pr. i dag 3 poeng etter.

I 1. avdeling er spenningen til å ta og fole
". TI------ ---------- .1-1 -i. •-------------i •

12. avd.:
I Juniorlagene var i ilden på våte, vanskelige 

baner i Grenland i går kveld. Det ble ialt spilt 
G kamper — tre i hver avdeling — og pussig 
nok forekom ingen overraskelser på det regn
tunge underlaget:
• Lavd.: Gjerpen—Skidar 4—1, Storm— 

Odd 1—2, Borg—Sk. B. 7—1 (kampen Skotfoss 
Grane ble avlyst på grunn av’baneforholdene 
på Skotfoss).

• 2. avd.: Langesund—Urædd 1—1, Kra
ger»—Brevik 2—5, Sundjordet—Pors 0—3.

Den neste serierunden spilles mandag.
I seriene cr det mest spennende i 1. avdel-

fire reserver, burde hatt en nier 
markant ledelse enn 1—0 i halv
tid. I annen omgang, som ble 
mer jevnspilt, scoret Gjerpen 
tre ganger, mens Skidar kvitter
te for en av scoringene. Sluttre
sultatet ble således 4—1 til ver
tene.

Scorere: For Gjerpen, Svein 
Hansen(2), Ronald Berberg og 
Bjørn Westli. For Skidar, Tom 
Johansen.

SVÆR BORG-SEIER
S Borg-junior ene var helt over
legne i hjemmekampen mot 
Skiens Ballklubb, og vant en 
udiskutabel 7—1 seier etter å ha 
ledet 5—1 i pause. Banen var 
også her meget vanskelig å mes
tre etter regnværet.

Scorere: Tommy Løberg 3, 
Reidar Arne Olsen 3 og Einar 
Jørn Fredriksen 1. For SB scoret 
indre venstre. Det beste spill ble 
levert i 1. omgang. Vinnerlaget 
var jevnt godt.

Det er også en annen «serie
finale» i ettermiddag. I 2. re- 
servelagsserie har Skotfoss og 
Langesund stoppet på nøyaktig 
samme poengtall, målaverasje 
og antall spilte kamper. De to 
skal avgjøre førsteplassen på, 
Pors Stadion.

slo Skiensguttene igår 
fortsetter ’ -deling: Gjerpen-

6 4 1 1 26—2 9
6 4 11 19—9 9
5 4 0 1 16—1 8 i
4 3 0 1 10—3 6 I

5 5 0 0 18—3 10
4 4 0 0 11—5 8

på. Her er det et rivende kappløp mellom Odd, 
Herkules og Borg (som vår tabell viser), og 
trolig vil den siste kampen 23. september være , 
helt avgjørende. Da møtes Odd og Herkules 
innbyrdes på Gimsøy. Man skal heller ikke 
helt se bort fra Borg som har spilt t o kam
per mindre enn lederlaget Odd, og neste gang 
møter Herkules. I

pa vate baner: _■ ■ <
Mot avgjørende tetfinaie 4_. . °

PORS SLO SIF
0 Banen på Sundjordet lå 

praktisk talt under vann i går. 
Både SIF og Pors ble derfor 
enige om å spille kampen på 
Pors Stadion, og dommer Trygve 
Dahlgren var mer enn villig til 
å følge med til Vestsiden.

Kampen endte med fortjent 
Porsseier 3—0 etter 2—0 i pause. 
Målene ble scoret av Svein Hal
vorsen (straffespark), Tor Mik- 
kelsen og Geir Sivertsen. Best 
på Porslaget var v. b. Øist. I 
Kjellevold. SIF spilte seg bra1 
opp i 2. omgang og hadde sine, 
meget gode målsjanser uten at i 
det ble resultater av det. 1
O Brevik var klart det beste la
get i oppgjøret med Kragerø på 
bortebane, og gjestenes seir som 
lød på 5—2 etter 2—1 ledelse i 
pause var fullt ut fortjent.

MORSOM KLEIVA-KAMP
• Det var gammelt sus over 

oppgjøret på Bratsberg Idretts
plass mellom Storm og Odd. 
Begge lag ga det de hadde, og 
laget en morsom, sjanserik og 
underholdende kamp på den 
sleipe banen. Seiren gikk til 
Odd med 2—1 etter 2—0 ledelse 
i pause. Odd vant fortjent nok, 
men det hadde heller ikke vært 
noe å sl på poengdeling. Storm 
hadde vel så store måltilbud
isom Odd.

Scorere: For Odd Knut Zin- 
ke. For Storm Yngve Løberg.

Dommer Bjørn Hanes, Gulset.
UAVGJORT I LANGESUND

• © Lungesundguttene hadde for
tjent å vinne sin hjemmekamp 
mot Urædd Banen var meget 
glatt og vanskelig, men kampen 
ble allikevel god. Urædd ledet i 
1. omgang etter scoring av Øi
stein Davidsen, men i 2. omgang 
gjorde i. v. Inge J. Johannessen 
LIF’s fortjente utligning.

Banens beste var LIF’s Inge 
: J. Johannessen. Gode var ellers 
I h. h. Steinar Kristoffersen, c. h.
Nils J. Pedersen, Urædds keeper 
Terje Wendelborg og gjestenes

I angriper Davidsen.
I GJERPEN BEDRE
€ Gjerpen fikk fortjent seir 

| over Skidar på en tung hjem
mebane. Vertene, som stilte med

Apen juniorfinale 
Pors-Odd i dag

Odd og Pors har møtt hver- og vi håper at flest mulig be- 
andre adskillige ganger til fi- nytter anledningen til å av- 
nale om kretsmesterskapet i 
juniorklassen. I ettermiddag 
møtes klubbene igjen på 
Urædds Stadion, og en liten 
forhåndsvurdering tilsier nye 
jevne oppgjør. Vi husker det 
året disse klubbene måtte ha 
tre-fire oppgjør før KM-tite- 

len var avgjort.
Finalen i ettermiddag er 

høyst uviss. Vi vokter oss vel 
for å stemple en av kombat
tantene som favoritter. Vi tror 
altså på en ny jevn affære —

retten i juniorklassen. Etter gårs
dagens kamper øket Odd sin le- : 
derstilling i 1. avdeling, mens 
de to nærmeste rivalene Herku
les og Borg delte poeng. Hvis 
en regner med at Herkules og 
Borg vinner sine hengekamper, 
ligger de pr. i dag bare ett po
eng etter Odd.

I den andre avdelingen spil
te Pors og Brevik påny uav
gjort og dermed må en regne 
med at Pors blir finalist. Klub
ben har hjemmekamp i siste run
de mot Bamble. Stillingen er nå: 
Odd er i teten med 15 k. — 25 
poeng (51—16), Herkules 14—22 
(49—8), Borg 13—20 (54—11), 
Storm 13—17, Gjerpen 14—10, 
Skiens B.K. 14—10, Skidar 13—9, 
Grane 13—6 og Skotfoss 13—3. 
Hvert lag skal ha 18 kamper. Bl. 
de kampene som gjenstår er 
Herkules—Odd i siste runde 
23/9. I

Pors har spilt 11 kamper, 20 
pts. (28—7). Laget har bare av
gitt to poeng i de to uavgjorte 
kampene mot Brevik. Brevik 
10—17 (26—9), Langesund 12— 
11, Sundjordet 10—10, Bamble 8, 
Urædd 5 og Kragerø 2 pts. La
gene skal ha 12 kamper hver.

- wen målløs kamp 1 
går kveldBrevik og Pors. En spennende oi 

god kamp må bli karakteren, da 
det var full innsats fra avspark 
og til dommerens fløyte lød f01 
full tid. Etter sjansene så burdt 
Brevik hatt begge poengene, merl 
Pors-guttenes framragende kee 
per Roy Ludvigsen reddet de 
utroligste. Han spilte en glim 
rende kamp, godt hjulpet æ forsvaret ellers.

Brevikslaget var jevnt besatt 
men det spørs vel om ikke hai i 
fen Magne Eriksen spilte su' 
beste kamp for året, med driven ; 
de spill- Det ma innskytes a 
Brevikslaget matte endres

Men Borg
— Juniorspillerne 

poengjakten, og ennå gjenstår 10—5, Borg 
tre omganger før de unge tar 
sommerferie. En rekke kamper 
er utsatt slik at bare noen få lag 
har likt antall kamper, men det 
ser 1__ - n •------- --

nytter anledningen til å 
legge Urædds Stadion et be
søk. De unge rekrutter bør få 
et tallrikt publikum til sin ! 
kretsmesterskapsfinale.

1. avdeling:

Skotfoss — Sk. B. 2—4, Storm 
Skiens/Grane 2—0.

2. avdeling: Urædd — Lange
sund 5—3, Brevik — Kragerø 
4—3, Pors — Sundjordet 1—0. 
(Herøya har trukket sitt lag).

II. avdeling leder Herkules 
foran Odd og Borg. Herkules 
og Odd har begge spilt 6 kam
per mens Borg har spilt 5. Borg 
har egentlig 5 seire på sine 5 
kamper, men på grunn av en 
formell feil ble protest fra Ski
dar tatt til følge — og Borg 
har derfor mistet 2 poeng. Men 
Borg ligger likevel ganske pent 
an — bare 1 poeng etter topp
lagene og en kamp mindre 
spilt lyder bra.
I 2. avdeling leder etter våre 

notater Pors foran Brevik. For 
tetens vedkommende, er stillin
gen foreløbig slik i de to junior
avdelingene :

11. avdeling:
Herkules
Odd
Borg
Storm

2. avd.:
Pors

I Brevik

Porserne trues av Brevik Un,°r ’ jnaleh* 
den på våte, vanskelige ing der teten er ganske jevn mens Pors ser ut s^ennen^e innspurt om finale- DffiVlk — Pøfj Qm

■ kveld. Det ble ialt snilt til å klare å holde Brevik fra livot i rWc ietten i juniorklassen. Etter gårs-1 Det ble en målløs v. ** !
Furulund i e5r j

i*
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spredte oppløp som ga resulta
ter. Odds senter, Zinke, var 
mester for 3 av målene og indre 
nøyre ett. Ett mål var nærmest 
selvmål fra Herkules side.

Bjørn Tomassen scoret beg
ge målene for Herkules. Her
med er Odd avdelingsvinner og 
møter Pors i finalen i Skien 
lørdag.

På Borgestad var Borg-juni-1 
orne totalt overlegne mot Ski- 
ens'Grane. Sluttresultatene ble 
8—0.

I de øvrige kampene vant 
Skicns BK 2—1 over Storm og 
Skidar 3—0 over Skotfoss.

Pors-juniorene vant 5—2 over 
Kongsberg på Vestsiden i går. 
Smågutt-lagene spilte uavgjort 
0—0. i

. . . *

i juniorklassen.
i... i 'g®, -‘X »

fotball og fortjener honnør for 
utmerket innsats.

God dommer

_------

finalen tippet som en jevn match
— hvilket den ikke ble — denne 
gang. Pors, som leverte godt 
spill, var alltid først på ballen
— og hadde dertil et meget godt 
forsvar som ikke slapp det noe 
uinspirerte Odd-laget til. 4-0 ble 
det — etter 2-0 ved pause — 
rettferdig nok, selvom Odd had
de fortjent ett goal på farlige 
sjanser foran åpent mål. Bl.a, 
hadde Knut Zinke en hedding i 
stangen fra kort hold.

Pors åpnet sterkest og det var 
ikke noe å si på 1-0-ledelse alle
rede etter 10 min. spill ved Er
land Ingebretsen på et flott 
skudd tett oppunder treverket.

avgjørende seriekam- 
i vant Odd 

Herkules på Gims- 
etter en jevn dyst, 
var noe i overkant 

Odd hadde endel

var Hauggård,

irert Pors-lag bedre
I

Roy Ludvigsen og backen Svein 
Halvorsen som de beste. Også 
«Jeisen» Gundersen kjempet I 
godt — med effektivt hodespill. I 
I rekken var den raske Per M. 
Rød og Erland Ingebretsen de 
toneangivende.

Odds lag var jevnt — med » 
keeper og centerhalf som de 
beste.

-----  __ God dommer var Bjørn Ha- 
Pors leverte hele forsvaret en | næs, Gulset.

B

I går ble det spilt en rekke’av Erland Ingebrethsen.. Selv 
seriekamper i juniorklassen. seieren satt langt inne vant 
Odd, som : 
i går, leder fortsatt i 1. avde
ling, men her følger Herkules 
hakk i hel et poeng etter, 
mens Borg som har spilt en 
kamp mindre, er tre poeng 
etter Odd. Neste søndag mø
tes de to førstnevnte til se
riekamp på Gimsøy, mens i 
Borg har Skicns/Granc og en 
hengekamp mot Skidar igjen.
I den andre avdelingen er 
Pors klar vinner med 10 sei- • 
re og to uavgjorte kamper, 
og Brevik som har spilt en 
kamp mindre er nærmest i 
med 17 pts.

T. Kolle for 2-0 etter bra forar
beide av Tor Michelsen.

Odd startet friskt opp i 2. om
gang, men det kontante Pors- 
forsvaret ryddet opp i stor stil 
— og snart var atter Pors det 
toneangivende lag. Etter noen 
minutters spill blir det 3-0 etter 
møljespill. Tor Michelsen var 
sistemann på ballen. Like før 
slutt gjør Per T. Kolle 4-0. Hos 
Pors leverte hele forsvaret en 
utmerket kamp — med keeper

>

i
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: Geir Sivertsen, Øystein Kjellevold, Roy Ludvigsen, Svein Halvorsen, Svein Brede Amundsen. !
•

På Odds lag kom ingen opp 
til vanlig nivå og de kunne 
bare innrømme at Pors vant et 
fortjent mesterskap.

Dommeren Bjørn Hanes, Gul- 
set, var ikke alltid like heldig 
med sine avgjørelser.

fremskutt
Etter hva formannen i Pors 

fotballgruppe, Helge Madsen, 
forteller til Varden, er lands- 
delsseriekampen mellom Pors og 
M6ss fremskutt til søndag 23. 
september. Kampen var opprin
nelig bestemt til 14. oktober, 
som er siste spilledag i serien.

Årsaken til at denne kampen | 
er fremskutt, er at Pors som 
kjent har planer om å ta opp 
banedekket på Vestsiden i høst.

På spørsmål svarer Pors-for- 
mannen at det neppe blir noen 
grenings-eller ckstrakamper for 
porseme i høstsesongen.

?ors raoi Moss 
på Vestsiden

Søndag spiller Pors sin siste 
hjemmekamp i landsdelsserien

Vestsldel*get møter Moss 
PK pa Pors Stadion. Etter pro- 
gi ammet skulle kampen vært 
spilt 14. oktober — i seriens av
si utningsrunde — men er altså 
blitt fremskutt til søndag.

På tabellen ligger Moss bare 
et lite hakk foran Pors. Lagene 
har henholdsvis 15 og 14 poeng. 
Det er med andre ord to jevne 
motstandere som skal knive om 
poengene. Vi skulle tro at Pors 
setter alle kluter til for om 
mulig å krype enda lenger opp 
på stigen foran sine to gjen
stående utekamper, mot Sparta 
og Heddal.

Klubbene hadde slagordenen 
klar i går kveld, og stiller opp 
slik:

Pors: Kai Wickmann, Øistein 
Wige, Ame Stenkvist, Rolf 
Askedalen, Arnold Johannessen, 
Reidar Duås, Bjørn Gulbrand
sen, Svein Barth, Rolf Nilsen, 
Rolf Gunnerød og Åge Lund.

Moss: Egil Eriksen, Birger 
Jensen, Kurt Ødegård, Jens 
Dahlbom, Inge Asheim, Per 
Fløgstad, Bjørn Hansen, Hans 
J. Enæs, Odd Berger, Per Enæs 
og Gunnar Listerud.

Som dommer er satt opp Hen
ry Jensen, Heddal.

k 7“

Moss-laget: E. Eriksen, B. Jen
K. Ødegaard, J. Dahlbom. 

. Aasheim, P. Fløkstad, B. Han
H. J. Enæs, O. Berger, P. 

| Enæs og G, Listerud. r ., 
Kampens dommer blir Hemj 

Jensen, Heddal. Han får assistan
se av A. Skjærum, Skiens-Grane. 
og A. Hefte, Urædd.

Pors-juniorene overrasket og vant K M
FORTJENT 4-0 ETTER GODT SPILL

minutt var det klart for 2—0 
idet centerforward Per T. Kolle 
elegant rundet sin senterback 
og satte ballen i nettet.

Vi trodde Odd skulle komme 
sterkere tilbake i annen omgang, 
men det var likesom ikke det 
rette driv over laget. Pors spil
te fortsatt energisk og godt og 
da indre høyre Thor Mikkel - 
sen økte til 3—0 etter ti minut
ters spill var saken klar. Få 
minutter før slutt kunne så 
igjen Per T. Kolle fastsette 
«gevinsten» til 4—0 etter at 
Erland Ingebrethesen først had
de skutt i et Odd-bein.

Det var et mnsatsfylt Pors- 
lag som spilte lørdag og samt
lige på laget ga det de hadde 
for å vinne. Skal j det hele tatt 
noen trekkes fram må det være 
Roy Ludvigsen i mål som ikke 
bare var Pors’ beste, men også

Pors lag mol 
Moss søndag

Pors og Moss FK møtes spndag 
til en framskutt landsdelsserie- 
kamp på Vestsiden. Kampen 
skulle egentlig vært holdt søn
dag 14. oktober, men da Pors 
har planer om å gå igang med 
omleggingen av banen har en 
fått Forbundets og Moss FKs 
tilsagn om å spille søndag 
det. Kampen har ingen reell be 
tydning for noen av laga men 
Pors er selvsagt interessert i a 
få best mulig plass på tabellen. 
Pors UK har tatt ut dette laget: 
K. Wickmann, 0. Wige, A. Sten- 
quist, R. Askedalen, A. Johan
nessen, R. Duaas. B. Gulbrandsen 
Svein Barth, R. Nilsen, R. Gun
nerød og Å. Lund.

Moss-laget: E. Eriksen, B. Jen 
sen, 
L 

i sen,'

* II
Verdensmesteren i Welter- 

vekt, Emile Griffith, vant lett 
på poeng over Don Fu 11 mer i 
en 10-runders boksekamp i går. 
Kampen var den første Grif
fith har bokset i Madison Squ- 
are Garden etter at han vant 
sin V.M.-titel i kampen mot 
Benny Kid Paret i mars. Det; 
var som kjent i denne kampen 
Paret ble påført de ko.-slagene 
som kostet ham livet.

Bakerst fra venstre: Morten 
Rød, Tor Mikkelsen, Kjell Gundersen, Thorstein Kolle, Erland Ingebretsen, Jan Arvesen. For- 

lan:
Finalen i kretsmesterskapet 
for juniors mellom Odd og 
Pors på Urædds stadion lør
dag ettermiddag ble overras
kende vunnet av guttene fra 
Vestsiden med hele 4—0 etter 
2—0 ved pause. Uten tvil stil
te Odd opp som favoritt den
ne gang. Odd-guttene har da 
også gått seierrikt ut av fina- 
leoppgjørene de siste 

j Men lørdag fikk altså
«full klaff» og mesterskapet 
gikk til det beste laget.
Pors tilrev seg spillet straks 

etter avspark og før fem minut
ter var gått lå den første bal
len bak Odd-keeperen. Det var 
indre venstre Erland Inge 
brethesen som scoret etter godt 
forarbeide av Morten Rød. Et
terhvert jevnet det hele seg ut 
og spillet vekslet med fine sjan
ser på begge sider. 1 det 25.
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Grenlands-cupens B-finale:
Pors snudde 0-21 I

sPors og Odd møtes i morgen 
finalen i Grenlands-cupen

£

gen spesielt som fremhevet seg. 
Venstre back 
bør imidlertid nevnes 
var lL_ . " ‘
I rekken kom Rolf 
som i 2. omgang.gikk opp som 
i.h.» og Rolf Gunnerød best fra 
det. Keeper Wickmann var god 
i feltet, men var uheldig med 
mål nr- 3. Hos Moss var venstre 
trioen Odd Berger, Gunnar Li- 
sterud og Per Enæs de beste.

Dommer Henry Jensen, Hed
dal, hadde en lett oppgave. Ca. 
500 tilskuere. A.

114

øyv. G. Abrahamsen, Kragerø 
ledet kampen meget bra.

Wep.

I en fartsfylt og tildels spen
nende Grenlands-finale på 
Vestsiden i går kveld seiret Pors 
(forsterket B-lag) over Odd B 
med 3—2. Porserne kom sterkt 
etter Odds 2—0 ledelse, rakk å 
utligne for pause og greide også 
helt fortjent i slutten av 2. om
gang å score vinnermålet. Hjem
melaget hadde et markant over
tak i hele 2. omgang og seiren 
var det ingenting å si på.

Begge lag stilte altså med re
duserte mannskaper — Odd som 
nevnt med rent B-lag, Pors med 
dette mixede B-laget: Tore 
Kristiansen (Ludviksen i 2. om
gang), Myrmoen. Widar Kristi
ansen, Erland Engebrethsen, 
Arnold Johannessen, Svein 
Barth, Morten Rod, Arild Jo
hannessen, Øistein Wige (i cen
ter), Roy Elseth og Rolf Nilsen. 
Odd stilte uten den gamle høy
residen Per Jacobsen—Odd Jo
hannessen.

Odd åpnet avgjort friskere 
enn Pors og drev frem med sta
dige angrep. Ivar Skau var 
straks frempå med 1—0 ledelse 
og noe senere ga høyrevingen 
Cato Bakke 2—0 for Odd. Det så 
ut til at Odd hadde godt grep 
om tingene, men så meldte en 
slapphetsperiode seg i Oddfor- 
svaret — og i løpet av et par 
minutter lyktes det porserne å 
bringe balanse i stillingen. Øi
stein Wige i center gjorde 1—2 
og Rolf Nilsen 2—2 fra venstre
vingen. Så i 2. omgang kom 
seiersmålet ved Arild Johannes-

omgangén hadde fortjent en be
dre skjebne og at Brevik også 
var nære på et par ganger.

Meget god dommer var Tryg
ve Dahlgren, Urædd.

Hjemmelaget har nok et me- i 
get svakt indre-forsvar som lett. 
lar seg utspille. Best på laget, 
var nok senterhalfen Tore Fosse 
særlig i 1. omgamg hadde han 
mange pene ting. Angrepet 
mangler brodd; det går bra ute 
på banen og frem til 16-meter- 
en. Da er det jamt slutt og det 

.! blir ikke noe sus over skuddene 
som skal gi tellende resultater.

Odd sikret seg igår 
plass i Grenlandscupen 
slå Brevik 4—0 
Det stod 1—0 etter en 
omgang, men det store Odd 
overtaket etter pause gjorde 
seiren helt fortjent. Dette var 
årets mest besøkte fotball
kamp i Brevik, som ble spilt på 
et alldeles flott gressteppe. Vi 
kan ikke huske å ha sett maken 
i Grenland i vårens oppgjør.

2 - MOSS 3
e et temmelig jevnt opp- 

Vestsiden i går, men 
*eiren ovei Pors var li- 
ortjent. 3—2 ble det en- 
resultatet, etter at vin- 
et hadde ledet 2—0 ved 

Spillet var forøvrig 
)rdinært,
Pnet best. Allerede et- 
hutter klarte sen teri ø- 
,?.e^er & score på et 
ldd fra kloss hold. Pors- 
u meget lite til i den- 
gen» løperne var inef-

I kampens siste 
Wsatte Per SkUbred 
tetet til 5—2 etter en 
scoring.
Var fortjent — men 

ftor. Urædd kombinerte 
fa 1 rekkene, men Bre- 
ku gav dern da også 
f tis-sjanser».

Steinar Hansen var 
?arligste. Meget beve- 
ieod niålteft. Riktig •" 
Pe- Ivar Strigen var 
Fsvai^t. Brevik fikR

Kampen spilles på Vestsiden
finalé- 
ved å 

på Furulund, 
jevn 1.

Hos Odd har vi alt nevnt Per 
Jacobsen. Her ska] også Ivar 
Skau og Ivar Varden plusses for. 
Ellers jevnt godt lag som Pors 
A-lag sikkert får vanskelighet
er med i.-, finalen, som spilles 
fredag på Vestsiden.

Om kampen er å fortelle at 
Odd tok 1—0 ledelse midt i 1. 
omgang da Carl F. Bertelsen 
headet inn et overlegg under et 
mølje-spill. Etter pause kom tre 
nye Odd-scoringer uten at Bre
vik greide å redusere. Det ble 
2—0 ved Per Jacobsen som for
fulgte en «lang-ball» og «spas- 
serte» i mål. Så la Ivar Skau på 
til 3—0 etter ¥2 time før Per Ja-1 
cobsen satte punktum med et ■ 
straff-spark som ga 4—0. La oss 
også ta med at Vardens kjempe- 
skudd i, tverliggeren tidlig i i

Da det var gått 15 minutter, 
og Pors-guttene øynet vinner
sjanse. Det gjorde i midlertid 
Moss også, de presset på og lå 
over i resten av omgangen. 3—2 
ble det da Mossingen Per Hends 
på ytre venstre tok et innlegg 
fra Gunnar Listerud (i.v.) på 
direkten i det 29. minutt. Samme 
Hends hadde forøvrig et hardt 
skudd i stolpen først i omgan
gen.

Med 3—2 resultatet ebbet 
kampen ut. Hos Pors var det in-

Arne Stenquist 
_ han 

både sikker og arbeidssom.
Askedalen,

Det ble en pen og forsiktig 
match med gjestenes gode B- 
mannskap som de toneangiven
de anført av en opplagt Per Ja
cobsen. Spillet gikk fikst og 
hurtig og Brevik hadde lite å 
stille opp med. Det ble for dårli-1 
ge avslutninger hos Samuelsen 
& Co.

B \ ' f, f

)vnx

sen som kvikt utnyttet en slipp- 
ball fra keeper Per Tollefsen. 
Dermed var slaget avgjort.

Porslagct seiret som nevnt 
helt fortjent og var pigge og 
scicrsbevisste i innspurten. Selv 
om det holdt til seier over Odd- 
laget, er vi fremdeles av den 
mening at Pors burde ha stilt 
sitt A-Iag som jo har deltatt i 
denne cupen siden begynnelsen. 
Det nærmer seg parodien når 
to B-lag spiller Grenlands-fina
le og det tar bort mye av glan
sen. Vi sitter tilbake med inn
trykk av at denne cupen må ha 
utspilt sin rolle når slikt skjer.; 
At Odd har monstret B-lag fra| 
begynnelsen, skydtes jo det tetter 
serieprogram Odds A-gutter 
har hatt.

fektive, og forsvaret åpent. I 
det 39. minutt lyktes da også 
Moss igjen. Indre høyre Bjørn 
Hansen sendte et høyt innlegg 
inn mot mål. Porsbacken Øistein 
Wige sto i trengt posisjon på 
målstreken og ballen gikk via 
hans hode og i nettet.

Pors-løperne åpnet avgjort 
bedre i annen omgang. I det 10. 
min. ble Bjørn Gulbrandsen 
hektet, og dommeren dømte 
straffe (tvilsomt etter vår me
ning). Rolf Gunnerød satte bal
len kontant i nettet.

Mål nr. 2 for Pors — og ut
ligning — var litt av en perle. 
Rolf Askedalen headet et fri
spark fra Age Lunde fint ned 
i hjørnet fra 15—20 meters hold, 

lite til i denne kampen og had
de vanskeligheter med å følge 
med i kampens tempo. Wing- 
halfen Magne Eriksen var best 
sammen mer senterback Tore 
Fosse.

et
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Vi tipper at Pors ble bleker. 
enn Odd. Fredrikstad er alltid: 
Norges mest fryktede motstan
der, men det faktum at kam
pen går på Vestsiden, gir jo fot- 
ballstyret i Pors anledning til 
å‘gni seg lykkelig i hendene. 
Slike kamper er publikums- 
treffere av rang og det bør bli 
årets storkamp i Porsgrunn. 
Pors har møtt Fredrikstad flere 
ganger tidligere i cupen. En 
gang ble det seier 3—2, en an- 
nen gang nederlag 5—3 etter 
en forrykende innsats og spen
ning til tusen innenfor planke- 
byens plankegjerder. Fredrik

stad slo i 2. runde Slemmestad 
med knepne 2—1, Slemmestad 
ledet sogar 1—0! Naturligvis 
vil FFK møte som skyhøye fa
voritter, men hvis Pors finner 
igjen formen og FFK fortsatt 
er på jakt etter den, kan hva 
som helst skje.

Odd må sies å ha fått en mer 
takknemlig oppgave selv om 
Østsiden hjemme i Fredrikstad 

aldri er å spøke med. L-serie- 
laget vant 2. runde 2—0 mot 
Runar. Normalt bør dette ligge 
an til 4. runde hjemme på Fal- 
kum 2. september.

Så er det cupsond^g igjen — 
og folk gleder seg. Noe mer 
fascinerende i fotball enn run- 
dedansen finnes neppe, den 
river folk med seg, engasjerer 
sinåklubbene til de grader og 
gir storklubbene den reneste 
sjekkbehandling —..ikke så 
ganske sjelden.

Morgendagens storkamp og 
publikumsgodbit er naturligvis 
Pors — Fredrikstad på Pors 
Stadion. Hvor mye publikum 
som vil samles bak portene er 

. uråd å tippe, men vi skulle tro 
i fint vær omkring 3500—1000. 
Fredrikstad er jo forsåvidt vel
kjent for Pors fra «forna da’r» 
— det er blitt mang en ufor
glemmelig batalje både her og 
i plankebyen, én gang husker 
vi Pors vant 3—2, en annen 
gang falt porsgrunnsguttene 
med heder og verdighet etter 
en forrykende fight som endte 
3—5. Men dengang var det 
kraft og tæl under Porsdrak- 
tene.

Oppgaven blir for stor imor
gen. Fredrikstad har ikke do
kumentert «maskin-formr i 
det siste og har liksom ikke 
funnet balansen fra tidligere,;

Sånt 
For- 

tilsier 
ikke noe annet enn Fredrik- 
stad-seier. Alt annet ville spre 
glede lenger enn til broen i syd 
og Klyve Samvirkelag i nord! 

Hva med Odd? Blir Østsi
den av sitt entusiastiske hjem
mepublikum på østsiden av 
Fredrikstad 
å spille over evne — og 
en innsats som kan bli 
elleve til håpløst bry? 
ikke håpe .Odd slipper 
motstandere så langt i leken. 
Med..normalt spill og jevnt 
sterk innsats all over bor ikke 
Østsiden få sjanser til å lage 
bråk i egen hule. Laget er ikke 
inne i sin beste periode, 
kan imidlertid fort slå til 
man bør for all del være 
vakt.

Om det blir FFK på Vestsi
den. så håper vi da på Odd 
på Østsiden. Det ville være 
rent for galt å ryke ut for 
begge Fredrikstad-lagene.

JOHNO.

*

Per Mosgaard — 
får lian noe å henge fingrene 

i imorgen?

Odd på Østsiden
men det ville bli en veritabel 
oddsbombe om meldingene fra 
Vestsiden imorgen gikk ut på 
at Pors helt sensasjonelt had
de banket «rodbuksenc». 
er nærmest onskedrøm. 
nuftige kalkulasjoner 
ikke noe annet enn _ _

Odd møter 
Østsiden i 
3. cuprunde'

I går kom 3. cuprunde i 
Norgesmesterskapet i Fotball. 
Norges Fotballforbund har gitt 
våre to gjenværende klubber 
— Odd og Pors — disse nøt
tene :

© Østsiden—Odd
Pors—Fredrikstad

Runden forøvrig er satt opp 
slik: . i
Sarpsborg—Ørn, Lisleby—Fram 
Vålerengen—Rapid, Lillestrøm ■ 
—Greåker, Gjøvik/Lyn—Lan- 
gevåg, Raufoss—Lyn (spilles 
11/8), Drafn—Skeid, Eik—Sta
vanger I.F., Ulf—Brann (spil
les 11/8), Viking—Bryne, Djerv 
—Vard, Ålesund—Nidelv, Ro
senborg—Brått og Steinkjer—, 
Brumunddal.

Cupen skal spilles søndag 12. 
august.

Age Lund
Rolf Gunnerød
Karl Skifjeld Arnold Johannessen

Arne Stenkvist
Kai Wickmann• • • •

Pors

Klart f©

Arne Pedersen
Bjørn Borgen Terje Høili

O Dommer: Henry Johnsen, Fram O 
Rolf Nilsen Bj. Gulbrandsen

Reidar Duås '
Kjell Gundersen 

Øist. Wige
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Fredrikstad med sitt
Dramatisk

Porser ne har endret på laget sitt I

Andreassen,

I

1

/

I

absolutt

V
fe

>

>

%r

■

. . a

<

3.
V//

$

.<>**<• •

<

. ''*x

s X*' ‘

* ?<
f?

*

s'/i 'A

02

0&.<£?■<&

*

s
£

>

f

SSS

p
b-

1 
(

1
1 
I

Pors-scoring
i 3 faser

■>

1

fe

I 
i

I

i
f»
I

? X»

I 

<

I

Æ *

< •

f: r

. .■ A?

y..
i >•>'

Hi

•te.—
OB •

t&fe.

-

•Vz; ■

i

/ 4 #

s
w fe

■x-

■ B !,',.■

■•■>■ fe

\£

. •

•å*• • • •

■w

fe.*.

H.
x . ' VA

■«

••• 2* 
’. fe-/. fet a

. V ••_•• -•

. ••••■.•: 

y w* •<; > • • : ••• •••

'■

9

•■y ■

•1 <>- f 
f-'
>.x .

X* <•

fe*

- ■ ’' fe

*v

1 I 
b?;>b;

fei
<■**

sy

‘ • fe •

-•.fe. 
•. v ' X ■ 
’ :;v- •

Wføsv

■

sterkeste lag mot Pors
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Mosgaard, Kjell
Tom Johannessen, Roar Johan
nessen, Hans Jacob Mathiesen, 
Reidar Kristansen, Bjørn Bor
gen, Arne Pedersen, Terje Høi- 
li, Per Kristoffersen og Jan 
Aas.
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noen sjanse søndag. 
Klubben stiller med sitt f. t. 

sterkeste mannskap. 
Det er fra mål og høyre: Per

Vi har herved fornøyelsen av 
å presentere Pors’ første og me
get dramatiske scoring mot Fre
drikstad på Vestsiden søndag. 
Målet som kom allerede etter 
18 minutters spill, bidro sterkt 
til å sette farve på kampen og 
gjorde den til en publikums- 
fulltreffer av de sjeldne.

Hele tre situasjoner fra den
ne første scoringen har foto
graf Stenstadvolden fanget inn 
på sin film. På det første bilde 
angriper Aage Lund, men Mos- 
gård halvklarer og ballen spret
ter ut til Skifjeld (helt skjult 
bak FFK-senterbacken på bil
det i midten) som dundrer bal
len inn i nettet hvor en Fre- 
drikstad-spiller må gå den tun
ge vandring for å hente den 
(siste bilde).

Ved en beklagelig forbytning 
av to negativer i mørkerum- 
met, brakte vi feil bilde av den
ne situasjonen mandag.
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Pors UK har endret på run- 
delaget mot Fredrikstad på 
.Vestsiden søndag. Arnold Jo
hansen skal være senterback, 
mens Rolf Gunnerød som har 
spilt på B-laget i det siste med 
atskillig heder, igjen er rykket 
inn som indreløper på A-laget. 
Endelig har man foretrukket 
Kai Wickmann av keeper-tri- 
oen.

Laget blir fra mål og høyre: 
Kai Wickmann, Øystein Wi- 
ge, Arne Stenquist, Kjell Gun
dersen, Arnold Johannessen, 
Karl Skifjeld, Bjørn Gulbrand
sen, Reidar Duaas, Rolf Nilsen, 
Rolf Gunnerød (Stubben) og 
Åge Lund.

Reserver: Roy Ludviksen,
Roald Reiersen og Roy Elseth.

Fredrikstads sterkeste lag
Heller ikke Østfold-lagets UK 

har tatt
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Ledet 2-0 inntil det gjensto 13 R

men sa km det 5 Fredrikstad mål
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Fredrikstad-forsvaret hadde Mathiesen (5) sammen
ser etter at alt
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mens Fredrikstads Kjell Andreassen og 
Jacob Mothiesen forsøker å rydde opp.
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3. runde 0

Situasjonen da Pors øket sin ledelse til 9
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I 2. omgang var gjestene noe 
bedre, men heller ikke nå lot. det 
til at de satset så svært- på å ta 
igjen forspranget. Allerede i det 
1. minuttet skjøt Aage Lund i 
Fredrikstad-stolpen. Kai Wick- 
mann som hadde hatt lite å be
stille hittil reddet pent ved fle
re høve. Noen endring på resul
tatet så det ikke ut til å bli, men 
da det gjensto omlag 13 min. av 
kampen ble det kjempet drabe
lig om ballen ved Pors-buret 
Terje Lund headet den inn. Bare 
2 min. etter havnet et Fred- 
rikstad-skudd fra Jan Aas i stol 
pen og under forsøket på å av
klare situasjonen var burvokte- 
ren så uheldig å bli truffet av 
leturballen som rullet i nettet. 
Nå ble det en ganske annen fart i
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2—0. Scorcren, Karl Skifjeld er ikke med på bildet.

re
sultatet endret til 2—0 for Pors. 
Age Lunds innlegg skrudde inn 
mot Fredrikstads målstrek og 
Rolf (Stubben) Gunnerød var ik
ke sein om å stusse den videre i 
nettet. Det. gikk mer enn y2 
time før en fikk se et skudd mot 
buråpningen av gjestene. Før det 
skjedde måtte lagets unge midt- 
løper Terje Høili forlate banen 
på grunn av en skade. Han ble 
erstattet av junioren Per Lund. 
Fredrikstads senterback Hans J. 
Mathiesen hadde store vansker 
med de lange og høye Pors-bal- 
lene og på et av tilbake-spillene 
sine var han nær ved å putte bal
len i eget nett, men den havnet 
like over tverrstangen. Mot slm 
(en av omgangen gjorde Fred- 
rikstad-løperne noe spede for
søk på å endre resultatet. Reser
ven Per Lund gled pent forbi 
flere Porsere, men skuddet gikk 
i stolpen. Rolf Gunnerød. Pors 
gikk også ut på grunn av skade 
Han ble erstattet av Roald Reier 
sen som rykket inn på høyresi
den, mens Bjørn Gulbrandsen 
ble indreløper. Like før pausen 
var det bråket foran Pors-buret 
men ytre venstre Jan Aas skjøt 
høyt over. Per Mosgaard hadde 
en fin redning av Roald Reier 
sens harde skudd.

■

r<
1
1

I

i

Cupens
0

Østsiden—Odd 3—1 
Pors—Fredrikstad 2—5 
Lillestrøm—Greåker 4—3 e. o 
Raufoss—Lyn 1—3 
Ulf—Brann 0—1 
Sarpsborg—Ørn 3—1 
Lisleby—Fram 4—1 
Vålerengen—Rapid 2—1 
Gjøvik/Lyn—Langevåg 6—1 
Drafn—Skeid 2—1 
Eik—Stavanger IF 1—0 
Viking—Bryne 2—2 e. o. 
Djerv—Vard 0—6 
Ålesund—Nidelv 1—0 
Rosenborg—Brått 4—0 
Steinkjer—Brumunddal 3—1

Fredrikstad-laget. Per Kristol-i 
mersen var raskt framme på el I 
høyt innlegg som gikk oyer Pors- 
forsvarerne og hans skudd var 
det virkelig futt i. Under et nytt 
angrep satte Pors-backen Wige 
hendene foran ansiktet på et 
hardt skudd. Dommeren fløytet 
for straffespark og det satte Ar- 
nc Pedersen sikkert i hjørnet. I. 
kampens nest siste minutt var 
det Bjørn Borgen som avsluttet 
med Fredrikstads 5. scoring.

Favoritten vant fighten, men 
sandelig fikk man erfare at det 
ikke nytter å undervurdere noe 
lag. Skal klubben gjøre seg for
håpninger om å sikre seg Norges
mesterskapet må lagspillet be
dres betraktelig. I forsvaret rned 
de mange kjente navn haltet det 
betenkelig og det er forståelig at 
klubbens UK har gjort forsøk i 
det siste å finne fram til en be
dre oppstilling. Særlig lot sen- 
terbacken og tildels vingbacke- 
ne til å være usikre og «tafat
te» når det knep som værst. Ro
ar Johansen, høyre halfen, for
søkte å trekke kameratene med 
seg, men han hadde ikke sær- . 
lig held i så måte. Også i angre
pet var det nærmest «.grått.? det 
hele. De fleste av aktørene ga alt 
for lett opp i nærkampene og 
skudd var det svært lite av, enda 
vinden innbød spillerne til å' 
ta sjansen. Ingen av dem gjor 
de seg fortjent til å bli nevnt.

Porserne har hatt en svak se
song hittil, men det lot til at 
alle hadde fått en kraftig inn- 
sprøyting. En ble vitne ti! en 
innsatsvilje og en aldri «gien 
opp» som kunne ha gitt store tri
umfer. Forsvaret med kapteinen 
og senterbacken Arnold Johan
nessen, som en solid og sikker 
krumtapp, fortjener stor honnør 
for sin store innsats, at det .gikk 
sa galt det siste kvarteret skyl
des ikke minst flere uheldige 
omstendigheter og det førte des
sverre til at gjestene fikk flere 
lettkjøpte scoringer. Et par av 
dem burde vært avverget ved 
litt mere resolutt spill. Karl Ski
fjeld som var banens eldste spil
ler leverte en helhjertet inn
sats og han sparte seg aldri. Lø
perne på sin side viste også man
ge positive ting. Vi skal ikke 
trekke fram noen enkelt navn av 
disse dennegang.

Henry Johnsen, Fram, dømte 
stort sett allright. Han hadde god 
assistanse av Avne Skjærum, 
Skiens/Grane og Trygve Dahl- 
gren, Urædd.

Det ble en runde-kamp med len forbi Mosgaard i Fredrikstad 
en dramatisk slutt på Vestsiden buret. Bare 5 min. etter var r~ 
i går hvor Pors overraskende 
hadde 2—0 ledelse helt til det 
gjensto 13 min. av siste om 
gang mot fjorårets dobbeltmes- 
ter og storfavoriten Fredrik
stad FK. Det var omlag 4.000 
tilskuere hvorav en liten kon
tingent fra Østfold-byen hadde 
vel på det nærmeste forsonet 
seg med at her ble det sensa
sjon, En hadde i frisk erindring 
Pors-seier i Fredrikstads egen 
«hule» for endel år siden og 
kampen hvor Fredrikstad måt- 
te yte sitt aller beste for å vin
ne 5—3. Men at fotballen er 
rund og fyllt av dramatisk 
sluttspurter fikk en påny san
ne." Rundekampene har sin 
egen sjarm, det hjelper så li
te om seriefanatikerne brin
ger sine argumenter til lorvs. 
Via cupen er det nettopp la
gene i de lavere divisjonene får 
muligheter til å bevise , at dr 
også kan slå et slag når de mo
ter stor-klubbenc. Pors friske 
og energiske cupinnsats hadde 
sannelig fortjent en bedre 
skjebne enn den dramatiske 
avslutningen på de siste 13 
min. en ble vitne til denne 
gang. La det være sagt som en 
kollega på pressetribunen ut
trykte det at Østfold-klubbens 
innsats i går ikke tydet noe på 
at den har kvalifisert seg for 
Europa-cupen og at de alle
rede om 3 uker skal ha sin for
te kamp her. Porslederne og 
de mange tilhengere var selv
sagt skuffet over den bedrøve
lige avslutningen og lederne 
tenkte ikke minst på de mange 
ekstra-tusen-lapper en rok på 
å bli stoppet i 3. runde. Vel, en 
må som så mange andre for
sone seg med skjebnen. Viser 
Porserne like friske takter i 
serieinnspurten vil det bli at
skillige poeng å høste. 
Pors vant målvalget og tikk 

fordel av å ha den sterke vinden 
i ryggen. La det være sagt med 
en gang at det vaklet betenkelig 
i Østfold-lagets forsvar og etter 
gårsdagens innsats har vi van
skelig for å tro at det kan fin
nes noen landslagskandidater 
her. Porserne satset stort og gut
tene forsto til fulle ånytte tak-1----- ■.------- ----
tikken med å få storfavoriten uiX><XXXX><XX><X><XX^ 
av stilen. Etter 19 min kom den> 
første scoringen ved 42-åringen? 
Karl Skifjeld. Rolf Nilsen fikk» 
et langt framlegg ute på høyre ' 
siden og hans overlegg havnet til-, 
slutt hos Skifjeld som under, 
stormende begeistring satte bal-
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meisen om 
dere deltagelse 
meningsløs, og 
gutter som blir 
ne :

' fotballsporten

frekt» opp til 2—0 før pause, og beholdt den solide ledelsen 
mel. Gjestene fulgte opp med ikke mindre enn fire 
nen med 5—2 seir og 4. rurifceretten var sikret.

appell 
fotballkrets 
vedrørende 
gutteserien 

7. sep- 
av 

Appellgebyret
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min.

FFK SKUFFET —
Nå vant ikke FFK noen lett 

seir. noe som sifrene skulle tyde 
på. Vel var seiren fortjent alt 
sett under ett, men noe over
bevisende spill sto rødbuksene 
ikke for ved denne anledning. 
Inntil laget fikk hull på byllen 
var det Pors som sto for det po
sitive, og det kom da også som 
en kalddusj da FFK først redu
serte, utlignet og også tok ledel
sen. For det store publikum var 
FFK-laget en veritabel skuffel
se. I store deler av kampen spil
te det indre forsvar forbausen
de usikkert, noe som også for
plantet seg fremover i laget. 
Centerhalfen Hans Jacob Ma
thisen som normalt skulle være 
krumtappen i forsvarsverket lot 
seg meget lett sette ut av spill, 
samtidig som han fant på de 
forunderligste ting med flere 
hodeløse tilbakespark, som også 
en gang nær hadde gitt verte
ne 3—0.
GOD UNDERHOLDNING —

Kampen ble et riktig cupopp- 
gjør med god fart, stor innsats, 
kanskje spesielt av Pors, og 
mange scoringer. Alt saker og 
ting som setter den rette kulør 
og farge på et rundemøte man 
husker en stund fremover.

Kampen ble spilt på en god 
bane og i oppholdsvær. Men en 
kraftig vind i banens lengde
retning influerte selvsagt til en 
viss grad på spillet. Hjemme
laget dro fordel av vinden før 
pause, mens FFK til gjengjeld 
profiterte på den etter sidebyt
tet.

Begge lag, som spilte opp som 
annonsert, måtte skifte ut en 
spiller. Hos Pors gikk Rolf Stub
ben Gunnerød ut, og ble erstat
tet av Roald Reiersen. På gjes
tenes lag gikk Terje Høili istyk- 
ker, og i hans sted kom junioren 
Per Lund inn som erstatter.
PORS OVERRASKET —

For oss som ikke har sett 
Vestside-laget i dets siste 
kamper i serien md vi ærlig 
tilstå at vi ble overrasket over 
lagets gode cupegenskaper sd 
lenge det holdt stilen. Det var, 
utmerkede tendenser i selve \

PORS ledet 2-0 og holdt 
Rødbuksene på pinebenken 75

en smule i den sterke vinden, 
og scoret flott, var porsernes 
skjebne beseglet. Straks etter 
reddet en Pors-back med hen
dene på streken, og eksperten 
Reidar Kristiansen satte straf
fesparket pent til side for - 
Pors-keeperen. I 41. min. av
sluttet Bjørn Borgen med nr 
5 på Snæbbus frispilling, og 
dermed ble det.
På et Fredrikstad-lag som 

nok må ta frem bedre spill enn 
gårsdagens om det skal gjøre 
furore i høstsesongen var det 
ingen som skilte seg direkte ut. 
Samtlige har levert større ting 
i tidligere oppgjør.

Pors-laget kjempet både godt 
og energisk inntil motgangen 
meldte seg i form av de to ut- 
lignende Fredrikstad-scoringe- 
ne. Arnold Johannessen var en 
prima stopper på c.h.-plassen 
og Karl Skifjeld akkurat den 
ringreven vi hadde ventet av 
ham i et morsomt cupoppgjør. 
Duås gjorde en meget sterk inn
sats som tilbaketrukken angrip
er og i angrepet plusser vi for 
Rolf Nilsen, Stubben og Lund.

Dommeren Henry Johnsen fra 
Fram kom pent fra oppgaven.

spillet, enkelt og greit — spil
lerne fightet energisk og kjem
pet med rene våpen. At det 
falt mer ut av stilen da Fred
rikstad omsider kom a poeng, 
var forsåvidt naturlig. Det 
hadde kostet d spenne de sei
er svant c og mer berømte mot
standere pd pinebenken helt 
til man kom frem til selve 
sluttfasen.

Det sd lenge ut til at Pors 
skulle klare d sikre seg rød- 
buksenes skalp, og det var de 
som bestemt kalkulerte med 
ekstraomganger. Nå md det 
innrømmes at vi hadde ventet 
at vertene skulle holde unna 
og marsjere videre i cupen. 
Det er drøyt å holde en sd 
markert ledelse som 2—0 over 
et lag som Fredrikstad til det 
gjenstår mindre enn et kvarter 
Derfor var det nok de som ble 
en smule skuffet over at Pors 
ikke maktet å holde forspran
get. Flere av FFK-målene vir
ket både enkle og lette, men 
det skal jo honoreres når et 
lag til de grader gjør seg nyt
te av mulighetene som byr 
seg.

FORTJENT LEDELSE —
Etter noen nervøse åpnings- 

minutter var det overraskende 
nok Pors som først fant melo
dien. Vestside-guttene gikk frei
dig til angrep, mens FFK-mas- 
kinen aldri kom ordentlig i 
gang. Hjemmelaget hadde det 
beste grep om tingene i de før
ste tre kvarterne, og ledelsen på 
2—0 i pause var fullt fortjent 
Ja, vi tror sifrene 3—1 haddé 
gitt et bedre bilde av det som 
skjedde før målbyttet. FFK- 
forsvaret avslørte meget tidlig 
sine svakheter, og det var høyst 
fortjent da Karl Skifjeld ga sitt 
lag ledelsen etter 19 min. Bare 
fire minutter etter sørget Stub
ben Gunnerød for 2—0 — spør 
om det ble liv på tribunene. 
Pors var også nær 3—0 da c.h. 
Mathisen brente av en pole mot 
eget bur. Ballen gikk over ut- 
rusende Per Mosgård, og havnet 
såvidt over tverrliggeren. Nev
nes må det også at Åge Lund 
hadde et stolpeskudd i slutten 
av omgangen.
Fredrikstad-rekken spilte nær

mest tannløst, og hadde ikke et 
eneste reelt skudd mot mål i de 
første 35 min.. I slutten av om
gangen hadde laget et par me
get farlige målsjanser, som med 
litt hell kunne resultert i sco
ringer.
UTLIGNING — OG

I annen omgang måtte man 
regne med at FFK ville tilrive 
seg mer av spillet, men pors- 
erne kjempet fortsatt ener- 

i gisk. Hjemmelaget hadde den 
første opplagte scoringssjan- 
sen da Age Lunds skudd gikk 
i nettveggen.

Så i omgangens 32. mm. 
skjedde det. FFK's reserve 
fant plutselig en åpning etter 
en corner, og i 34. min. var 
Hans Jacob Mathisen frempå.

| Begge scoringene syntes noe 
Jpf.tf» ntr ria Snæbbus løn til

fotballgruppes
Grenlands 
avgjørelse 

spilt kamp i
II den 

forkastet

tilfaller forbundskasså.
Pors anke gikk som kjent ut: 

på at Herkules II. lags kamper.1 
burde vært annulert i serien 
fordi klubben også ved kam-’ 
pen mot Sundjordet (avdelings- 
mesteren) heller ikke stilte med 
ordinært lag.

Kretsstyret hadde gitt Pors 
2 poeng og 0—0 foran kampen 
i henhold til kampreglementets 
§ 8 c. Pors hevdet at kamp- 

- reglementets § 13 b bmde vært 
anvendt mot Herkules II.

I forbundsstyrets merknader 
heter det:

«Kampreglementets § 13 b- 
er en av de viktigste bestem
melser i vårt kampreglement, 
og avgjørende for at seriekam
pene skal kunne avvikles i 
overenstemmelse med den fast
satte spilleplan. Bestemmelsen 
er kommet inn lor å legge et 
ekstra press på de lag som del
tar i serien, for å få dem til å

• spille serien til ende.
, Det er imidlertid i seriekam
per hvor poengene og spørsmå
let om opp- og nedrykking er 
av avgjørende betydning for 
klubbene, at bestemmelsen har 
sin alt overveiende betydning.

Når det gjelder de aldersbe
stemte klasser, gjør dette for
hold seg ikke gjeldende. Man 
må ha for øye at disse klasser 
vanligvis har et forholdsvis lite 
antall obligatoriske kamper. 
Enkelte klubber har ofte store 
vanskeligheter med å stille fullt 
lag, men ved uegennyttig og 
oppofrende innsats fra lagleder-» 
nes side, går det som regel bra. 
Det må være i alles interesse 
at man strekker seg så langt 
som mulig for å søke å holde 
disse unge spillere beskjeftiget. 
Forbundsstyret er derfor av 
den mening at kretsstyrene må 
være meget forsiktig med a 
benytte kampreglementets § 13 
b _  og dermed utelukke et lag
med yngre spillere fra videre 
deltagelse — i lilleputt-, små- 
gutte-, gutte- og juniorkamper. 
For disse spillere vil bestem- 

utelukkelse fra vi- 
kunne synes 

, man risikerer at 
ir straffet på den- 

måte, mister interessen for 
og tapes for

lav 
Fotballforbund

| Pors 
over 
styres 
ikke i 
Pors—Herkules 
tember 1962 er 
forbundets styre.

Pors-apell 
forkastetGod cupunderholdning på Vestsiden

PORS 2 — FREDRIKSTAD o
Nok en gang skulle man få oppleve at-Fredrikstads berømte rødbukser har evnen til å snu 

en kamp, og avgjøre det hele til egen fordel. Innenfor rammen av ca. 5.000 tilskuere trakk 
Østfold-laget det lengste strået i et riktig underholdende 3. rundeoppgjør i porsernes egen hule 
ute på Vestsiden. Men la det være sagt med en gang at det skjedde store saker og tiner lor 
FFK-erne fikk snudd på flisen. Pors-guttene gjorde alle forhåndstipps tll skammp

_ omgang var gam-
nye scoringer, og kunne således gå av ba-
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Annen omgang begynte som | 
første. Men nå hadde Sparta et 
klarere overtak i banespillet. 
Men Pors-forsvaret spilte kon
tant og avviste alle tilløp til 
mål. Særlig imponerte c. h. Ar
nold Johannessen med sikkert 
spill.

Midtvegs ut i omgangen ble 
Sparta tildelt straffespark for 
felling av i. v. Per Thorbjørn- 
sen. Straffesparket satte senter 
Frode Jacobsen til side for mål. 
Etter dette hadde Pors en god 
periode uten at det ble noen 
direkte målsjansr av det. 5 min. ■ 
før full tid var igjen i. v. Er '
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Så skjedde det nærmest in
genting bortsett fra de før 
nevnte frispark, før i det 40. 
min., da Spartas senterløper, 
Frode Jacobsen, kom igjennom 
alene. Men igjen rykket Wick- 
mann i mål riktig ut og avver
get.

Så, i omgangens siste minutt, 
var det klart for 2—0 til Pors. 
Etter en forsvarstabbe fra Spar
ta som i. h. Rolf Askedalen 
benyttet seg

ra r

'>■" '<■ ■

over Sparta
Mindre god kamp i Sarpsborg

(Fra vår utsendte medarbeider)
Pors overrasket stort på 

Sarpsborg stadion i går ved 
å slå Sparta 3—0. Kampen 
ble aldri god. Til det var der 
for mye frispark og for stor 
innsats fra begge sider.
Pors åpnet scoringene alle

rede etter 2 min. Det var i. v. 
Erland Ingebretsen på en ball 
som slo i stangen og inn. Mi
nuttet etter var det nær blitt 
l—l, men Pors-keeperen, Kai 
Wickmann, reddet mesterlig.
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VENDEPUNKTET I VESTSIDEMATCHEN. Fredrikstad har redusert til l—2 Reserven, junioren Per Lund (med nr. M pa r.yg- 
fikk avgjørende betydning for den videre utvikling i kampen.
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et skudd som ga 3—0 til Pors. , 
Det ble også sluttresultatet.

Pors vant fortjent, selv om 
seiren var i største laget. Laget • 
har ingen direkte stjernespil
lere, men spiller hard og kon
tant fotball. Best var som før j 
nevnt Arnold Johannessen, men 
også keeper Wickmann : 
godt selvom han virket

1 slipphendt. Spartas beste var 
v. h. Thorbjørn Thorbjørnsen 
og i. h. Per Thorbjørnsen.

Dommeren, Alf Lundahl, Lil- 
lestrøm/Fram var altfor lite 
bestemt.
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hans ledelse av og taktikk-opp- 
legg ved kampene. Det later og
så til at trenerens sterke tem
perament er skyld i at Panagl tar 
et nederlag for klubben atskillig 
tyngre enn guttene selv og le
delsen gjør. Det viser seg at bå
de Fredrikstad og Eik har hatt 
liknende problemer med sin 
østerrikske trener i år, sier 
Pors-formannen i en samtale J 
med vår avis. Noe forslag om 
reengasjement i Pors foreligger 
ikke for Panagls vedkommende, 
men det arbeides med andre mu
ligheter: |

Panagl takket for gaven og’ 
ønsket Pors lykke til i kampene' 
framover. Han hadde ikke lyst 
til å la seg intervjue pil fallre- 

over | pet før han dro fra Porsgrunn.
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AA;A skripsjon som en takk for tre- 
gj ningen av Porserne. Det var 

Pors-formannen Helge M a d- 
AA sen som overrakte minnegaven. 
;z: Karl Panagl er uten tvil en 

dyktig fotballtrener. Men språk- 
7/A^A. vanskene har gjort sitt til at 

man ikke har kunnet få det ful- 
le utbytte av hans virke her.
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I går avsluttet 
j Karl Panagl sitt virke
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Pors fotballgruppc hadde 
medlemsmøte i går kveld hvov 
det var godt besøk. Den viktigste 
saken på dagsordenen var tre- 
ncrspørsmålet. Her fikk styret i 
fullmakt å søke kontakt med 
en norsk trener som fra neste 
ar skal ta seg av fotballen i Pors. 
Man har allerede viert i kontakt 
med endcl trenerkrefter, fortel
ler Helge Madscn i iotballgrup- 
pen pa vår henvendelse, og- det 
er godt håp om at en habil norsk 
trener vil bli å finne som Pors • 
lagets «leder» fra neste sesong. 
Det ble. altså ikke noe av å rr- 
engasjere Karl Pannagel som 
nå er vendt tilbake til Wien.

j Forøvrig ble det på medlems
møte valgt følgende valgkomite 
som skal forberede valgene til 

' årsmøtet i november: Svein
Barth, Herman Holtan og As
bjørn Vcnnorpd.
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'‘.r Mosgård strekker seg forgjeves etter ballen som ga Pors 1—0. | ‘
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østerrikeren 
som 

trener for Pors’ fotballgruppe. 
Allerede i dag setter han kursen 
hjemover mot Wien for å ta seg 
en ferie. Når det gjelder nye 
engasjementer, så forhandles det 

,, visstnok om trenerjobb i Dan- 
mark for Panagl. Han ble i går 

• A overrakt et porselensfat med in-
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fotballtrener neste
Juniorene møter Odd i KM-finalen i Pors- |
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av selve grasmatta, noe man reg
ner med skal bli utført i høst. 
Arbeidet med dette vil trolig ta, 
til allerede om en ukes tid. Det. 
ble endel diskusjon om hvorvidt, 
foreningen skulle kvitte seg med. 
klubbbhuset på Grønlands Plass, 
for å bygge et kombinert klubb-) 
lokale med garderober på sta-, 
dion. Det ble ikke bestemt noe1 
endelig om dette, man ville ven-, 
te å se utfallet av ombyggingen. 
Styret skal arbeide videre med 
spørsmålet og den endelige av-

I 
i
i

&

oar

møte på trenersaken, og igår 
var et par styremedlemmer i 
Larvik og forhandlet med As
bjørn Hansen.

Asbjørn Hansen, Larvik Turn 
blir Pors trener neste sesong

Asbjørn Hansen 
ny Pors-trener

stedoonamhgg o test
Planene godkjent på økstra-ordinæri 

årsmøte
i •

Pors et skritt 
baneplanene på Vestsiden

å bygge nytt klubbhus og selge I er her på vanlige styremøter. 
| De yngre medlemmene burde vi
se litt mer interesse for 
store planene, sa han.

Tegningene og planene for 
eventuell bygging blir forelagt 
et senere medlemsmøte.

Den store saken om planene 
for ny bane på Vestsiden, var 
oppe til behandling på ekstra
ordinært årsmøte i Idrettsfor
eningen Pors mandag. Møtet ble 
ledet av hovedforeningens for
mann Einar Gundersen.

Etter endel diskusjoner ble 
styret gitt de fullmakter det ba 
om for å kunne fore saken vi
dere. Bl. a. fikk styret fullmakt 
til å selge til Kjøpmannskreditt 
A/L ca. 35 mål. Enkelte kom 
med innvendinger om at man 
kanskje solgte for mye, men et
ter beregningene skulle man få 
plass til både fotball- og løpe
bane.

Fomannen redegjorde så for 
et av de viktigste spørsmålene i 
denne saken. Nemlig om hvor
vidt man skulle gå til det skritt

1  -  —— 7   

Pors bygger om sitt
”0 H „

og resultatet av forhandlingene 
med representanter for Pors fot- 
ballgruppe var meget positive. 
Det er avgjort at trener-jobben 
skal starte opp allerede først i 
januar og at han skal ta seg av 
såvel ute- som innendørs-trenin
gen.

___  _ ___ t Selv om ikke Turn-gutten kan 
så Asbjørn Hansen i Porsgrunn * se tilbake på noen helt god tre-

Poi\s skal ha norsk trener i 
neste sesong. Man har vært i kon
takt med den tidligere center- 

(hallen i Larvik Turn, Asbjørn 
iHa nsen, som har sagt seg vil
lig til å trene Porsgrunnsklub- 
ben. Hansen har tidligere vist 
seg å ha et godt grep pa trener 
saken. I de to siste sesongene 
har han trenet egen klubb, Lar
vik Turn, og i 1959 og 1960 ledet 
han treningen i Sandefjord Ball
klubb. I det ene året kom jo 
Sandefjord til cupfinalen.

— Vi er meget godt fornøyd 
med å ha fått Asbjørn Hansen 
til å lede treningen hos oss, sier

Kleiva i går middag, r 
vi så av Pors kommer 
opp mot Skiens-Iagenes hver
ken hva tempo, skudd eller 
pasninger angår. Det burde 
fortelle litt om fotball-nivået 
her i kretsen i øyeblikket.

Larvik Turns Asbjørn H a n- 
s e n skal sesongen 1963 trene 
Pors-guttene, forteller forman
nen i Vestside-klubben Helge 
Madsen. På siste medlemsmøte 
ble det lagt fram et positivt til
bud fra Larvikeren, som enstem
mig ble overlatt styret å arbei
de videre med. I går kveld var

det gamle, eller ha klubbhuset | De yngre medle 
der hvor det nå ligger og bare 
bygge nye garderober på stadi
on.

Det ble hevdet at det nåvæ
rende klubbhuset skal bli solgt 
for minimum 40.000 kroner, og 
at medlemmene kan benytte det 
gamle til det nye er ferdig.

Noen ville vite om det 
moralsk forsvarlig å selge 
ting som man hadde fått, 
dette svarte Gundersen at 
disponerer fritt og gjør som vi 
vil med klubbhuset.

Formannen ville gjeme presi
sere at det ikke er sikkert at 
Pors i det hele tatt ville selge, 
vi ber bare om fullmakt til det. 
Det ble videre nevnt en sum på 
ca. 140—150.000 kroner som det 
eventuelt nye klubbhuset ville 
komme på. •

Helge Madsen satte frem et 
■forslag om at man ikke skulle 
ta noen endelig avgjørelse før 
'medlemmene hadde fått sagt sitt 
syn på saken for det er nå tross 
alt de som skal ha glede av an
legget. Her måtte formannen 
bare trekke på smilebåndet, 
han nevnte at da må jo også 
medlemmene møte opp på mø
tene. Her kommer bare de som

e etter 5 mi.
1‘° ved . 

Pors

for årsmøtet ble: Asbjørn Wen- 
nerød, Svein Barth og Herman 
Holtan.

Etterpå var det en festlig 
sammenkomst. Lørdag skal Pors 
spille årets siste seriekamp mot 
Heddal på utebane, mens ju
niorlaget samme dag møter 
Cdd i finalen på Urædds stadi
on. Det er avgjort at Erland 
Ingebretsen som var med på 
A-laget 1 Sarpsborg og scoret 
2 av de 3 målene søndag, skal 
spille på juniorlaget lørdag. I

grunn lørdag - A-laget spiller mot Heddal
Pors fotballgruppe holdt et 

godt besøkt møte i går hvor en 
drøftet trenerspørsmålet for ne- 
gte år. Styret har undersøkt 
mulighetene for å få engasjert 
en svensk eller dansk trener, 
men det har en slått fra seg. 
Styret har istedet vært ute på 
markedet for å få tak i en 
norsk trener. Man har vært i 
kontakt med et par mann alle
rede. Møtet ga styret fullmakt 
til å få bragt saken i havn.

Medlemmer av valgkomiteen

Oppgjøret var

Pors planer med salg og om
bygging av Stadion på Vestsiden 
er nå i orden. Et ekstraordinært 
årsmøte i går ga styret i hoved
foreningen de nødvendige full
makter til å avslutte forretnin
gene. Det ventes at man i løpet 
av de nærmeste dager skal ha 
alle formaliteter ordnet. Som 
kjent går det ut på at Pors skal 
selge omlag 3000 kvm av sitt 
areal mot hovedveien til A.s 
Kjøpmannskreditt, Oslo som skal 

Pors-formannen Helge M a d s e n ' oppføre et større Supermarked 
på tomta.

Hovedstyret har da også fåtl gjørelse vil først bli tatt på et 
tkhigere* i~uken"hatt medlems- i oppdrag å framskynde flytting senere møte.

Bortsett fra en kortere periode 
i begynnelsen av 2. omgang 
på Pors stadion hadde hjem
melaget ingen ting å stille opp 
med mot Moss, som vant helt 
fortjent 3-£ i en fremskutt 2. 
divisjons-kamp. Signaturen 

J kom til Vestsiden direkte fra

Pors vil ha norsk Pors
slått 3>2 av Moss i 

svakere enn 3. divisjons-nivået 
oppgjøret Storm—Herkules på 
Kleiva i går middag, men det 
vi så av Pors kommer neppe

Moss tok alleredr 
nutters spill iedeIsen 
mdre høyre Bjørn Hansen 
hadde sin første st sen’ - 
R°‘f Nilsen skjøt i tS 
mens gjestenes Listerud n^'- 
do scoret midt i omganEen J' 
var han nemlig alene mCd'Kai 
Wickmann i Porsburet men «v 4 
det gikk hårfint utenÆK 
hold. Så 5 minutter før 
2aomM°rs’back et selvn>aUog 
2-0 til Moss var et faktum 8

Etter sidebytte kom Pdrs ster- 
kere igjen, men bare for et kvar 
ter. Pa den tiden fikk laget ut' 
igning til 2-2. Først satte Rolf 

«Stubben» Gunnerød.et straffe
spark hardt i mål og siden hea
det Rolf Askedalen (ble satt opp 
i angrepet etter pausen) inn 
frispark fra Aage Lund. 
fikk helt fortjent seiersmålet et
ter i/2 time da backoifc,Øystein 
Wige var på «luftetur». Ytre 
venstre Per Enæs kunne uhind
ret ordne 3-2 etter overlegg fra 
høyre.

Det var sørgelig å se hvordan 
Pors-laget spilte helt uten plan 
Guttene er tydeligvis inne i en 
blindgate, men forhåpentlig kan 
det rette seg. Forsvaret var den
ne gangen åpen som en «låve- 
dør» og angrepet mangler sam
menhengen. Askedalens plass er 
tydeligvis i rekken, hvor det og
så bør være en tanke å prøve 
Øystein Wige.

Moss FK har hatt heller liten 
suksess i Østland/Søndre i år. 
Mens laget blandet seg i tet- 
striden ved sesongslutt i fjor, be
finner det seg nå i den nedre 
halvpart av tabellen, — og selv 
der kjemper det hardt. Dette har 
ført tij flere .eksperimenteringer 
med laget, — og det siste er at 
klubbens dyktige keeper, Odd 
Berger, blir flyttet ham som sen
ter løper. Laget spilte enkel fot
ball, uten helt å overbevise. - 
Plassene var jevnt godt besatt.

God dommer, Henry Jensen, 
Heddal, ble assistert av Helge 
Andersen, Sund jordet, og Finn 
Halvorsen, SB. —flor—

W KS A • unuø, rmdl/ldLia

Starter opp allerede i januar med innen-og utendørslreningen
ner-sesong i år, da h‘så 
seg av klubbens egen ®-j]jgere 
har Asbjørn Hansen 
vist resutlater av sin vi«sv 
Vi skal bare nevne da n f._ 
det Sandefjord Ballklub 
naleplass i cupmesterskapet 
et par år siden At Pors 
glede av ham, bør væ ___ _

£
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£

til Varden. Han begynner i ja
nuar med innendørstreningen og 
fortsetter ut sesongen. Pors har


