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I annen omgang startet Pors 
best og laget kjørte for utligning 
allerede fra avspark. Tums for
svar kom ofte på vaklende grunn 
men greide å ri stormen av slik 
at Pors loperrekke ikke kom på 
skuddhold. Det var først og 
fremst c.h. Finn Gjerken Larsen 
som ryddet opp i stor stil.

Midt i omgangen var det igjen 
Larvikslaget til å overta føringa. 
I denne perioden spilte de seg 
fram til mange sjanser og la og
så på til 3—1. Det var Willy Jen-
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Fra Porsgmnns-sol til tykk Lar- 
vikståke var det som motte oss, 
da vi kom til Larvik for å se 
treningskampen mellom Larvik 
Turn og Pors. Kampen ble spilt 
på Frams treningsbane på Tor- 
strand. Banen var blot på den 
ene halvdelen, mens den andre 
var prima. Larvik Turn, som da- 
gen i forveien hadde stilt med 
sitt reservemannskap mot Lan
gesund, stilte denne gang med 
fullt mannskap så nær som Ar- 
ne Legernes.

Hos Pors manglet Johan Jo
hansen og Age Lund, mens Arne 
Stenqvlst og Svein Barth vikari
erte på deres plasser.
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Det var I^arvik Turn som kom 
best igang, men Vestsideguttene 
fulgte godt med i galloppen en 
stund. Etterhvert fant Turn ut 
av Porsforsvaret, hadde ten
dens til å rygge. Larviklaget be
nyttet seg av sine to raske vin
ger og dette ga åpninger. Midt 
i omgangen tok de ledelsen på 
et pent skudd av Sigmund Skåra 
Turn fortsatte offensiven, men så 
kora også Pors. De avsluttet med 
scoring av Øistein Nunirae, etter 
en pen tre-trekks kombinasjon. 
Hele Tums forsvar ble spilt ut 
etter noter. Larviklaget kviknet 
til raot slutten og avsluttet om
gangen med å ta ledelsen ved Sig 
niund Skåra like f«r dommeren 
blåste til selters.
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Fra ett av Pors-angrepene foran Turn mål. Duås ér trengt mellom Turn-keeperen og Gjerken' 
Larsen.
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L.T FORTS- PORS HADDE LETT SPILL
av3-3 mot Jerv Midtløperen Rolf Nilsen scoret 4 5 Pors-målav

i.
pas-

!
1

Rolf Nilsen ingen dårlig(i
noen

i—sen.

ann
0 4

Frigg Furuset, Sandaker —1

winghalferie 0
4.

LJ1

I
I

og spennende 
------- 1 i går.

Jevnaker, Brum.dal — Gjøvik/Lyr 
Raufoss — Lena.

Hvor mange til

Langesund —
Urædd
Pors
Borg
Brevik
Storm
Langesund
Grane
Skiens BK

I

grei oppga- 
hjemme- 
noe an- 

til 3—3 et- 
en tid hadde le-

8
6
4
4
3 
•>
2
1

stor 
pere. Det ser 
må et par 
og det 
vel å 
bake som winghalf. 
kedalen

igang og laget kjørte opp i stort 
tempo. Selv om Pors hadde spil
let mesteparten av 1. omgang, 
greide ingen i løperrekka å ska
pe gjennombruddet. Laget kom 
til vertenes 16-nieter, men da var 
det slutt. Et par skudd fistet 
Svein Kikut i stengene, men el
lers var det temmelig tamt. —

Xr.
' '' ■

dalen, Strømsgodset — Hafslund, 
Ørn - ~
Turn — Åssiden,

i.» ;

1 ble Øystein Numme ulovlig felt 
innenfor 16-meteren. Johan Jo
hansen satte straffesparket sik
kert bak Kikut i Storni-målet.

Det var allikevel unødvendig 
for Storm å lage dette straffe, 
da porseren var i dårlig1 posisjon.

Resten av omgangen dominerte 
Pors, avbrutt av få, men ikke 
helt ufarlige Stormangrep. Da! 
dommeren blåste for full tid sto 
det 1—0 til gjestene. Selvsagt 
fortjent etter spillefordelingen, 
men helhetsinntrykket var skuf- 

_ fenda._________________________

Så sørgelig ineffektivt:

Pors måtte kjempe for 1 
straffespark mot Storm

II

fe fe-i

Selv om hjemmelaget kjempet 
godt, og resultatet ble uavgjort, 
burde Pors ha vunnet kampen 
med et par måls overvekt. Laget 
hadde en mengde sjanser som 
burde ha gitt tellende resultater,! 
men løperne nølte for mye i det 
avgjørende øyeblikket. Dette er 
en detalj treneren Asbjørn Han
sen må få guttene til å være 
merksame på, seriestarten er jo 
like om hjørnet så nå haster det. 
Kampen ble god trening for beg
ge lag — å spille på gras er noe 
helt annet enn et grusdekke.

—a—

At Pors ikke får det for lett i 
4. divisjon beviste seriekampen 
mot Storm på Kleiva i går.

Begge lag stilte med sine an
nonserte mannskap, men det inå 
da gå an å prestere bedre ting 
enn vi fikk se i går, selvom ba
nen nærmest var steinliard.

Det var Pors som kom best

rige kampene:
Kongsberg — Eik, Drafn — Mjøn-

Pors
mål av det i første omgang og 
først etter 20 minutters spill et
ter pause lykkedes det å få hull 
på byllen. Det var Reidar Duås 
som skaffet Pors ledelse og i det 
neste kvarteret var Rolf Nilsen, 
som hadde flyttet til senter, fram 
på med fire nye Pors-scoringer.

Vertene hadde bare spredte 
oppløp mot Pors-målet og klarte 
sjelden å sette Porsforsvaret ut 
av ballanse. Et stolpeskudd ble 
det allikevel og Ludvigsen i 
Pors-målet hadde videre en pen 
fisting til corner. Rolf Askedalen 
imponerte som tidligere mest i 
forsvaret. Arnold Johannessen 
var best av halfene og i angre
pet var vel alt i alt Åge Lund 
den beste. Rolf Nilsen likte øy
ensynlig å bli flyttet til senter 
igjen og 4 mål var 
takk for tilliten.

Vertene hadde sine beste i 
målmannen og senterback.

Guldal fra Nedenes hadde en 
grei oppgave som dommer og 
klarte seg bra.

ineffektive

Storm hadde også sine angrep, 
men de var få og sporadiske.

0—0 ved pause.
De som trodde Pors skulle få 

til det riktige spillet da do kom 
utpå i 2.-omgang, ble snytt al
lerede fra starten. Spillet gikk 
for mye på tvers og det var alt 
for lite framdrift i laget. Skudd 
var mangelvare og de få som 
kom gikk høyt over. Selv om 
Storm kjempet tappert i forsvar, 
var det ikke noen umulig opp
gave å gå igjennom forsvaret 
deres. Etter en halv times spill

Pors B - Skotfoss 
3-2

Det ble en jevn cc 
.privatkamp på Vestsiden 

! Hjemmelaget vant fortjent 3-2, I 
Imen det unge Skotfoss-laget bet 1 
I godt fra seg. Kampen ble fin tre- I 
ining for begge lag. I
i Målscorere for Pors var Nils I 
G. Jørgensen 2 og Roald Reier-1| 
sen. II

— Drammens BK, Tønsberg Skeid, Sørli — Lyn, Vålerengen — 
Sem — Fram. ’ ’ ~ ' * -- -

Sørfjell — Donn, Start — Flekke
fjord, Ulf — Viking, Vidar — 
Haugar, Brann — Han
— Nordnes, Herd — 

■ Rollon — Hødd, Molde 
Clausenengen — Kr.sun-
— Kvik, Rosenborg — 
Ranheim — Nidelv, Ste 
Sverre, Bodø/Glimt — 
Mjølner — Tromsø IL, 5
— Lervik, Greåker, Kvilt o 
Lisleby — Selbak, Øs 
Stabæk, Moss — Skjold, . /JJ fj 
Aurskog, Kråkstad — Fri

er i angrepsposi-
Alt fra avspark tok Pors hele 

initiativet og avbrutt av 
få angrep med litt brodd i fra 
vertene ble det et ensidig press 
mot sørlendingenes mål i hele 
kampen. Tross en serie med fine 
sjanser ble det imidlertid ikke

f,’. —y / t

Porserne
' i Grimstad — Et utall 

sjanser sløst bort
Grimstad hvor 

3 mot 
burde dette Sør- 

være en 
for Porserne, men 

laget ville denne gang 
net, og kjempet seg LI 
ter at gjestene fe.. tfe 

f det 3—1.

Også her er det Rolf Nilsen og Duås som 
sjon i Turn-kampen.

ennå ikke fått innspilt sitt mann
skap skikkelig.

Hos Pors var det framgang 
fra siste kamp mot Herkules. I 
armen omgang var laget klart 
bedre enn sine motstandere. Al- 

’ likevel var det svakheter, som bør 
rettes før seriestarten. Det ser 
ut som laget spiller så fort at 
ikke spillerne klarer å følge med 
i oppløpet. Ennå er det noen som 
går for lenge med ballen, men 
det var absolutt framgang fra 
sist Den største feilen 1 går var 
at noen av løperne ropte alt for 
mye, det er klart at de da røper 
sin posisjon til motstanderne. Det 
bor rettes HI neste kamp. Av de 
positive tinga bør nevnes begge 
ytreløperne Øistein Numme og 
Svein Barth gled godt på vinge
ne når de fikk baller. Likeledes 
at Ragnar Numme brøt godt, 
mens hans framspill ikke er av 
beste merke. Arnold Johansen er 
ennå for tam, og har endel Igjen 
før han når fonnen.

I annen omgang var det mor
somt å se laget da gled det ofte 
riktig fint.

Dommeren Kjell Iversen. Fram 
nytte seg mye av fordelsparagra- 
fen, noe som vi synes er riktig.

Be-Be,

0—1 
1—5

12 s-1 i
4- 0

11- 4
6— 5
5- 7
6- lo 
5—13
2-11

Fotballforbunde har satt opp 1. 
runde i Cupen. Kampene skal være 
spilt innen 7. juni. Lagene fra 
vårt distrikt spiller slik:

Pors —• Snøgg 
Grane — Runar 
Vindbjart — Odd 
Sandefjord — Herkules 
Larvik Turn — Kragerø 
Grane, Arendal — Borg 

Vi tar med også endel av de øv-
• rv<-» T--------divisjon

Borg — Grane 6—0
Skiens BK — Brevik 
Storm — Pors

Urædd
4
3
4
3
4
1
4
4

. Pors var i går i 
laget sesongåpnet på gras 
Jerv. Normalt ' ’ 14' 
lands-laget 
ve

sen som avsluttet med et hardt 
skudd.

Det siste kvarteret så det ut 
som Turn hadde ydet sitt beste, 
da var det bare Pors. De reduser
te til 2—3 ved en tro kopi av 
sitt første mål. Hele Tums for
svar var spilt ut og Øistein Num
me hadde bare å sette ballen i 
nettet.

At Pors ikke greide å utlikne 
kan Turn takke sin gode cJi. F. 
Gjerken Larsen for.

Kampen ble spilt i 2 X 40 mi- 
' nutter og de kunne like gjeme 

ha vært Pors som hadde fått 
seiren.

Hos Turn likte vi best Finn 
Gjerken Larsen, men også Erling 
Mathisen gjorde sine ting bra.

* Laget prøver nytt blod, men har

Svak 2. omgang igjen:

Pors pause-ledet 3-1, 
uavgjort 3-3 mot Jerv

Pors leverte påny en kamp 
der laget gjorde fra seg sitt 
beste i første omgang, og fall

H Fra vår utsendte medarbeider 
■—sen:
W Pors gikk som ventet lett til 
pil. runde i cupmcsterskapet ved 
■i sette Arendals Ballklubb uten- 
■for med 5-0 i kvalifiseringsrun- 
■den i Arendal i går. Selv om 
■Arcndalslaget neppe holdt 4. di- 
■visjonsnivå i Grenland, må kam- 
■pen allikevel sies å være et godt 
■steg framåt for Pors. Man for- 
■søkte da flittig på bedre 
lØningsspill denne gangen og fram 
■ foralt ble det skutt mer enn 
g tidligere.

av 1 annen. Men førsteomgan
gen på den etter regnet noe 
tunge gressbanen i Grimstad 
i går var til gjengjeld riktig 
lovende, og 3-1 ledelsen ved 
pause var heller 1 snaueste la
get etter sjansene. Det var Rolf 
Nilsen, Kjell Gundersen og 
Reidar Duås som scoret.

Etter pause var det liksom 
konsentrasjonen var borte, og 
det ble alt for mye feilpasnin
ger og sleiv. Jerv oppet seg og 
utliknet til sluttresultatet 3-3 
et stykke ut i omgangen. Spe
sielt i forsvaret ble det mye 
usikkert i denne omgangen, og 

trakk motparten 
for mye på seg og fikk for 

avstand fram til sine lø- 
nok ut til at det 

omplaseringer til, 
mest naturlige da blir 

sette Kjell Gundersen tll- 
mens As- 

rykker fram 1 angre
pet og med Arnold Johannesen 
som centerback. Det spørs om 
ikke Johan Johansen bør prø
ves på den siste plassen — i 
går var han påny forsvarets 
bestemann.
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bortforklaring
den
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Pors målscorer Rolf Nilsen. — sen.

IØGG HELGENS CUP-GODBI1
V

[Porserne på leder
plass i 4. divisjon

108'

6
5
4
4
3
2

tribune burde 
framtiden for-

p -

I

É

-7
7— 12
8— 8
9— 15 
6—10 
6—15

allikevel
var som så

Porserne 
begge poengene 
mot Borg 1‘ 
men 
ren

fløyta flittig og 
på et pent nivå

Med sin gode 
arrangørene for 
søke å holde sidelinjen foran 
denne klar.

denne helgen at Cupen 
.tarter for :i>vor, selv om en del 
v 1. rundes 
mnagjort t- 

in rekke 
i'«erlen i » 
l.ules rna' 
nr.n etler 
— og 
lag 
Fnogg 
byrdes på 
tveld, inen 
'et være L

få i hvert fall 3 lag igjennom til 
2. runde. Og noe stort bedre skal 
vi vel ikke forlange med det ni
vå vi holder for tiden. Her 
kampene som angår oss:

Tors — Snøgg
Grane — Runar
Larvik Turn — Kragerø 
Vindbjart — Odd
Grane, Arendal — Borg

Vi må nok regne med at såvel 
Kragerø som Grane ryker ut. 
Vel kan Grane bite bra fra seg

fe

*
I Øvre Telemark kjøres det 

dere i 4. divisjon med d 
kampene: LTefcjs- -Skarphedir 
Gvarv—Rjukan, Heddal—Kj 
og DrangedaU-Skade.

lOfelS

sikret seg fortjent 
.^'"2 i seriekampen 
på Borgestad 

også denne gang t 
meget knapp.

ledelse tidiig 
og et

En forbedring fra i fjor!
Det lot seg jo ikke godt gjore å få både Pors og Snøgg 

Igjennom runden, så alt i alt skal 1 hvertfall Grenland være for
nøyd med å få 3 av sine lag videre til 2. rUnde; I fjor var Odd 
og Pors alene i hele Grenland/Telemark om å rekke så langt, 
så her kan. man nesten være fristet til å snakke om framgang. 
La oss foreløpig nøye oss med å karakterisere det som eii for
bedring. Nå kan naturligvis Pors risikere en ganske vrien ute- 
oppgave i 2. runde — som forøvrig skal spiiiés 28 juni — men 
laget syneM å være kommet så vidt bra på glid nå at det kan 
stå for en støyt. Godt liåp burde det jo være om videre marsj 
for Odd og også Borg, som begge formodentlig får hjemme
kamp nå.

Snøggerne må altså fortsatt bære på sitt Pors-kompleks, 
men gårsdagens nederlag burde lia vært lærerikt — en så 
grandios taktisk brøler gir man seg neppe utpå om Igjen! — 
Dessuten tror vi nok at Snøgg vil tjenfe mest på å kunne kon
sentrere seg om serien framover — on avansering 1 rundene var 
det vel fare for at man kunne knekt seg på.

*
Til slutt et aldri så Ilte sidesprang fra Cupen: Dét er ty

delig at publikum omtrent oter hele linjen er dypt skuffet over 
det spill som leveres selv i toppserlem De bemerkelsesverdig la
ve tilskuertallene forteller tilstrekkelig om det. På samme tids
punkt i fjor opererte man jo med ganske andre triburte-sifre, 
så inntektsbelopene for «Ringen» kommer nok til A bli ganske 
annerledes beskjedne i år. Hvis da ikke høsten skulle bringe 
noe helt ekstra ...

en avslappnings 
Borgredusering til 

Bredesen. Ved 
var vel den 

Porsmålmannen pfi 
Selv om 

satset litt ekstra 
de siste minutter 
igrunnen

foss. I 2. divisjon spiller b. 
Haugar—Eik, mens de øvrige 1 
samt 3. divisjon konsentrerer 
om Cupen.

Så får vi se om ikke fl 
overraskelser ligger på lur. F 
håpentlig blir de av gledelig 
for våre!

■

■ta»

på Bakken, men slik laget spil
ler for tiden tror vi nok Runar 
blir en for svær oppgave. Mest 
interessant blir møtet Pors — 
Snøgg — det virker mer åpent. 
selv om snøggerne må sies å 
være klare favoritter. Kampen 
mot Urædd onsdag bør dog ha- 
gitt porserne en god porsjon selv
tillit. Ellers bør Odd klare det 
mer ordinære Sørlands-laget —- 
Vindbjart —, mens vi er mer i 
tvil om Borgs muligheter i Aren
dal. Hjemmelaget har vist meget 
variabel spillestyrke hittil i år, 
men cr ikke så lett å mestre på _ __ . _
eget gress. Snøgg måtte se seg Lyn—Sarpsborg, Skeid — Bau-

ik j

slått i treningskamp på/seriestar
ten der nede, og vi tror nok at 
det ellers ganske fikse, men for 
lite herdede Borg-laget må yte 
noe ekstra om retten skal sikres 
til 2. runde. Den skulle man da 
kunne få hjemme på Borgestad 
— så Einar Jørn & Co har jo 
litt å spille for!

I serien blir det
noe roligere enn ellers. ; det 

bare toppklubbene skal i full ak
sjon. Her cr prøgrarinv
fjord—Frigg lørdag, Brann—Va- 
ierengen, Fredrikstad — Viking,

5 8—1
5 12—3
6 15- 
6 
4 
6 
5 
5

førte-
- Pm..

Pors hadde 16 cornere, soml 
resulterte i null mål. På laget : 
likte vi best Rolf Askedalen. De 
ovrige har vi sett bedre for. La
get SQm helhet var skuffende 
svakt. Spillet ble også skjemmet 
av for mye unødig roping. Den 
største svakheten er at laget 
mangler en gjennombruddsmann 
og goalgetter. I går kunne en 
slik kvittert med minst 3-4 mål. 
Hos Storm kjempet forsvaret 
med Svein Kikut i spissen tap
pert gjennom hele kampen og 
det var nær laget hadde fått det 
ene poenget. Løperrckka var dog 
tam og tannlos. Rolf Hansen, 

| .Grane dømte OK.

Borglaget! 
for utlikning!

var Porsseieren 
ikne ti uet.

Porsforsvaret matte riktignok 
slippe inn sitt første baklengs
mål i serien, men ga 
et solid inntrykk og 
ofte før lagets styrke.

La oss ikke ga de enkelte spil
lere i sømmene, men nøye oss 
med å nominere senterback Rolf , 
Askedalen sem banens beste.

' Borglaget skuffet sine tilheng-j 
i ere denne gang. Angriperne kom i 
sjelden til sin rett og selv om 1 
vi så spredte forsøk ble det for 
lett mot Pcrsforsvaret. Målman
nen Hans Kr Hansen var god 
og ellers sto senterback Odd 
Hansen for den verste støyten i 
forsvaret.

Birger Jansen Tollnes, brukte 
holdt kampen.

dahl som winghaifer! På denne 
plassen — og bare der — hø
rer de hjemme og vil tjene la
get best. I går fant hverken 
Oterholt eller Egedahl sin plas
sering, og med Ragnar T vei ten 
ute i feltet ble det stadig _så

Fortjent Pors-seier 4
pip åpent 1 midten foran mål 
at Pors-angriperne periodevis 
faktisk vasset i sjanser. Slik 
denne kampen artet seg slapp 
derfor Snøgg billig.

Bare i kampens første 10 mi
nutter var det vanlig flyt over

I Oel er '
r alvor, selv om 
•-s kamper allerede ble 
tidligere i uken fordi 

lag også cr engasjert i 
morgen og søndag. Her- 
(ttc altså si takk for seg, 

meget hederlig innsats 
dermed har vårt distrikt 6 

tilbake. To av dem — Pors og 
— motos som kjent inn- 

. Uræddgressct søndag 
n nøkternt sett burde 
bra håp om at vi kan

4________________________

Pors tok sin 5. seir på rad i serien
Fnrtient. m en knapp 2-1 seir over Borg 

avarsspill i — 
periode ble 
2—1 ved Tore 
denne scoringen 
ellers gode 
«skau tur».

Pors tok i gar sin 5. seir på 
rad i 4. divisjons-serien, og 
dermed rykket laget samtidig 
opp på lederplassen 1? 
poeng, mens L—w ' ’ ’

II

i

’ i med 10 
___ Borg beholder 

tredjeplassen. Seiren var i or
den, men dennegang lot det 
til at det sviktet for Borgs 
ellers så gode angrepsrekke, 
i Skien later det til at SB har 

funnet formen og i går ble det 
3—0 seir over Langesund, som 
er forbausende variabel. Skiens 
Ballklubbs seir var-fortjent et- 
tei en frisk og helhjertet inn-

l sats. Klubben rykker helt opp 
pr fjerde-plassen, men det er 
mulig at Brevik, eventuelt 
Storm går forbi etter kveldens 
dyst på Furulund. Urædd kan 
med seir over Skiens Grane i 
Porsgrunn i kveld atter rykke 
uVp på tetplassen på bedre mål- 
averasje enn Pors, men til gjen
gjeld har ' Porserne spilt en 
kamp mindre. Klubben har 
hjemmekamper mot Skiens BK 
cg Brevik igjen i vår.

Stillingen er nå :
Pors 
Urædd 
Borg 
Skiens BK

/Brevik
I Langesund
II I Storm 
II | Skiens'Grane

lag 600 tilskuerne som1 
kranset banen ble ikke vitne til 
noen god kamp fra noen av lag- 

’ ene. Borg åpnet i et friskt tempo 
og satte Pcrsforsvaret på alvor
lig prøve i kampens første mi
nutter. Således noterte vi et par 
tre riktig gede skudd, som kee
per Ludvigsen i Porsmålet fikk 

_ varme seg på. Med den gode 
starten var det derfor uforståe
lig at Borgestadguttene kjørte 
over på en meget defansiv tak
tikk. Denne gang innbød man 
faktisk Forslaget til å komme 
igang. Det gikk 15_ minutter før 
Borgmålmannen i det hele var 
nær ballen, men etter dette kvar
teret ble det klarere og klarere 
Porsovertak og Borgangrepene 
ble for resten av omgangen svært 
sporadiske. Svein Barths heading — 
i krysset etter 20 minutter kun
ne gitt Porsledelse, men etter 27 
minutter ble det enkelt og greit 
1—0 til Porserne. Reidar Duås 
klemte til med et skudd som 
Rolf Nilsen i senter endret ret
ning på og ballen ble utagbar 
for målmannen. Porserne hadde 
endel måltilbud siden i omgan
gen og Rolf Nilsens harde skudd 
i tverrliggeren like før halvtid 
hadde fortjene en bedre skjebne.

Borglaget slapp seg atskillig 
mer løs i annen omgang, men 
Porsangrepene ble de beste. Dag- j 
ens fineste scoring kom i om-1 
gangens 18. minutt da Reidar ( 
Duås serverte en lekker lukeball 
til Rolf Nilsen som pent noterte 
seg for mål nr. 2. Porsangriperne 
hadde flere farlige visitter mot 
Borgmålet og burde nok utnyt
tet Borgforsvarets særdeles of- 
fansive spill i denne omgangen 
bedre. Etter at Porserne begynte 
med hurtige skiftninger og rik
tige fakter etter pause og fram 
til lagets annen scoring falt man 
etterhvert tilbake til gamle syn
der og resultatet av et rotet for-

1

I i går, 
ble sei-

i. Med 2—0 
. i annen omgang 
solid spilleovcrtak had

de vi ventet en klarere Pors- 
seier denne gang, men da 10 
minutter av kampen gjenstod 
lykkedes det Borg å redusere 
og dermed bk det allikevel 
litt spenning over kampens ut
fall.
De om

Snøggs spill. Da slapp man s 
litt los og vi fikk kampens 1 
ste spillemessige detaljer 
men med Egedahl så forsik 
tilbake ble understøttelsen b 
angriperne ikke kompakt n< 

(Forts, s. 8)

tredje: Oterholt er den typiske 
midtbanespiller og bør ikke 
brukes selv som defensiv angri
per. Hvordan Snøgg-lcdelsen 
enn snur og vender på det: Det 
eneste naturlige og riktige er 

tviholde p& Oterholt—Ege-

Rolf Nilsen t. v. setter hodet 
tijj ballen som fyker i nettet 
og gir porsernes mål nr. 3. 
Videre mot høyre Tveitén, 

Barth og Nessen.

Vel skal det ikke være noen 
av den sterke 

innsatsen Pors lagde og 
seieren laget vant, 

inen det var uten tvil et grovt 
taktisk misgrep som i første 
rekke lå til grunn for at vi 
fikk se et Snøgg-lag atskillig 
under hva det er godt for ak
kurat nå. Vi vet at man på 
Notodden nreret en spesiell 
frykt for Pors, men hadde man 
kjent motstanderen bedre kun
ne man ikke lagt en slik slag
plan og disponert mannskapet 
så ufornuftig som i går. For 
det ene: Det hører jo ingen 
steder hjemme å gi en utpreget 
offensiv-glad spiller som Ege
dahl en forsvarsoppgave b a k 
Ragnar Tveitén^ for det andre: 
Nessen kan ikke plasseres dår
ligere enn på midtbanen, fordi 
han ikke har tempo mot hurti
ge løpere — hadde man enda 
byttet om på de to! For det
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den første 4. divisjons-duelk
I

Stillingen er
Urædd
Borg
Pors *
Brevik
Langesund
Storm
Grane
Skiens BK

L

nå:
4
5
3
4
5
5
4
4

Selv om Pors vant en 2- 
måls seier i går var de to 
topprivalene allikevel så 
vidt jevne — det kan jo ik
ke nektes at også urædder- 
ne spilte seg til meget gode 
muligheter på sine angrep 
i begge omganger — kan 
det jo fort skje at Urædd 
tar tilbake begge poengene 
i returkampen, og dermed 
vil kappløpet mellom dem 
faktisk bestå i hvem som 
kan score flest goaler. \De- 
res møte nr. 2 går på Vest-

Gårsdagens 2 kamper i 
'•enlands 4.divisjon ga i og 
r seg egentlig ingen over- 
skelser, men de resulterte 
en meget interessant kon-, 
ellasjon både i topp og 
nn. Urædd leder fortsatt, 
en Pors har spilt en kamp 
indre (den utsatte mot 
*evik som skal spilles på 
stsiden 22. juni) og har 

tså en god sjanse til å 
erta ledelsen før ferien.

? . ■

I fe-

best. Det var med nød og neppe 
at Pors-forsvaret klarte å avverge 
scoring, og 2 ganger smalt det 
skudd i stolpen. Pors hadde også 
farlige angrep, og 2 mål ble annu- 
1

Urædd-angrep. Troøyen hadde 
således et par sjanser men skjøt 
utafor fra kort hold.

I 2. omgang ble det kjempet 
langt mere energisk fra Urædds 
side, men Pors forsvarte seg 
meget godt. Roy Ludviksen red
de1 fint ved flere høve, men et 
par ganger smalt skuddet i stol
pen. Porsemes angrep var mer 
sporadiske i denne omgang. La
get fikk underkjent to scoringer 
for offside. Det første kom på 
et frispark-innlegg som Jarand- 
sea slo i eget nett.

Pors og banens beste spiller 
v&i senterbacken Rolf Askeda- 
le.\ Ikke minst var han stø og 
sikker i hodespill.

Burvokteren Ludviksen kom 
også pent fra kampen. Ellers 
var det først og fremst innsats
viljen og den hurtige start på 
ballen som særpreget lagets spil 
lete. Forsvaret klarte seg best 
mens angrepsrekken var i tam- 
meste laget. Endel av spillerne 
pådro seg en rekke frispark for 
dyir i ryggen.

Urædderne var altfor tamme ■ 
fø:- pausen, mens siste omgang 
var langt sterkere. Ivar Strigen 
cg Bjørn Zimmermann kom best 
fra kampen. Skilbred var ikke 
uer ren på back-plassen. Kvam 
kjempet energisk, men hadde 
vansker med å holde seg på be
na. Bjørn Legernes, som flytter 
hi København i dag, nådde ikke 
opp til vanlig nivå. Løperne var 
for avventende og flere av gut
tene overdrev driblingen iste
denfor å slå ballen fra seg. Litt 
akstra spurt-trening vil komme 
godt med. Dertil bør man be
strebe seg mere på å holde 
framleggene langs bakken.

Sverre Halvorsen, Odd, var 
myndig og brukte dommerfløyta 
flittig, særlig i siste omgang.

CORNER

Pors—Sundjordet 7—0 "
Gjestene stilte bare opp med 

8 mairn i 1. omgang på Vestsi
den, men etter sidebytte kom 
det 2 spillere til, så laget hadde 
10 stykker. Pors var klart best, 
de hadde kampen under kontroll 
og kunne faktisk med litt hell 
vunnet mer. Midt under kampen 
kom det et kraftig regnvær, og 
dermed forsvant 3 SIF-spillere, 
deriblant keeper under et uværs- 
skw tiltross for at dommeren 
ikke nådde blåst av matchen. 
Disse laget scoringene: Kjell 
Madren 3, Tore Kjeldsen 2 og 
Bård Teksten, dessuten var det 
et selvmål.

Kjell Madsen og Tore Kjeld
sen var Pors’ beste, hos SIF 
framhevet indre venstre Martini 
seg.

siden 4. september. — Dog 
skal vi ikke se bort fra at 
det også er andre lag med 
i denne serien, og at både 
Pors og Urædd kan komme 
til å miste poeng, så vi kan 
oppleve atskillig spenning 
framover. — Kampen på 
bunnen ser ut til å bli like 
intens, men det er unekte
lig noe uvant å se Grane 
helt nederst. Vi tror nok at 
laget kommer sterkere, men 
her må det ihvertfall et 
krafttak til!

VI tar med en del av de øv
rige resultatene i 1. runde 1 
helgen:
Askim—Aurskog 1—3, Strøm
men—Skreia 1—0, Bryne— 
Igersund 3—1, Clausenengen— 
Tr.sund 3—7, Tryggkamr.—

1

sten av omgangen var det Pors 
som sto for det beste av spillet, 
I annen omgang tok vertene hånd 

• om spillet fra avspark. Laget had
de endel farlige tilløp, men greide 
ikke å komme helt igjennom. Og
så Pors fulgte med i galloppen eh 
tid. Midt i omgangen ble Age 
Lund skadet hos Pors og han hal
tet resten av kampen. Laget fikk 
beskjed om å legge seg i forsvar. 
Og det var Urædd som avsluttet

Nessegutten 0—3, Vigør—Stav. 
I.p. 1—0, Kjellmyrå—Lillestr.

Strømsgodset—Hafslund 
___ _ Bodø/Glimt—Harstad 
3—1,’ Sem—Fram 1—1, Jerv 
Øyestad 3—1, Asker—Sparta- 
cus 3—0, Os—Baune 0—1. Jo
tun—Hamarkamr. 0—3, Molde 
—Brått 9—0u Verdal—Orkan
ger 1—0, Østsiden—Stabæk
6—0, Start—Flekkefjord 3—1, 
Moss—Skiold 1—1 e. o., Mjøl- 
ner—Tromsø I.L. i—1 c. o., 
Drafn—Mjøndalen 4—1, Øm— 
Dramm. BK 6—0, Sørfjell— 
Donn 0—4. Djerv—Voss 3—0, 
Rollon—Hødd 1—0, Steinkjer— 
Sverre 8—1.

v
g

målene

Urædd mot Pors 
i kveld

Det er i kveld Urædd og Pors 
Som er ubeseiret i senen, skal 
møtes på Østsiden. Begge st 1- 
ler med sine f. t. sterkeste lag. 
For Urædds vedkommende Wn 
den endelige c..
først klar ut 1 - . .

av de

s avgjorde den viktige serie- 
an mot Urædd allerede i 1. 
ag i går. Pors stilte med sitt 
erte mannskap, mens Urædd 
e a sette inn Per Skilbred 
uaek i den viktige kampen, 
gjorde forøvrig en bra inn- 
Bjorn Legernes spilte wing.
g Strigen centerback.
var Pors som startet best, 

get kjorte opp i stor stil [ 
de fra avspark. Ballene gikk I 
fra mann til mann og det | 
fte panikkstemning i Urædd- 
aret i denne perioden. Det 
derfor ikke overraskende da ;
Barth dundret inn 1—0 fra j 

hold på et glimrende gjen- ' 
piil fra Rolf Niisen( men 
nanglet Urædd fullstendig 
‘g-
er dette fulgte en god perio- 

urædd. Laget hadde endel 
tilløp, og Svein Troøyen 
hko utenfor fra kort hold.

*r det Vestside-guttene til å 
a igjen og plutselig hadde 
, to" a"en- Han forscr‘e 
’ d3d|injen og sendte en ball 
mot målet. Denne gikk rædd-sprller Og i ne8tt™ ™ =

Det ble Pors-gevinst i derbyet 
mot Urædd på Østsiden i går 
men elter Urædds overtak i 
siste omgang burdet det ihvert 
fall blitt poengdeling. Som 
ventet ble det ingen god kamp 
dertil sto det for meget på 
spill, og den ble også skjem- 
met av for mye angrep i ryg
gen. —Porserne møtte som 
annonsert mens Urædd had
de Per Skilbred som høyre 
back istedenfor Steinar Solli, 
som var skadet. UK hadde 
valgt å la de to russe-spiller- 
ne stå over. Bjørn Legernes 
og Kvam var vinghalfer og 
Troøyen ytre høyre. — Omlag 
1000 tilskuere overvar kam
pen.
Pors startet med energisk og 

hurtig spill og det lot til at 
Urædd ble overrasket. Gjestene 
fikk 1^—0 ledelse etter et kvar
ter. Rolf Nilsen la ballen til 
Svein Barth som sto udekket på 
høyresiden, og han fyrte av et 
meget godt skudd. Litt seinere 
var ledelsen økt til 2—0, idet en 
Urædd-forsvarer endret retnin
gen på et innlegg fra høyresi
den, og dermed var Jarandsen 
satt ut av spill. Pors hadde i 
det hele tatt overtaket før pau
sen, bare avbrutt av spredte 

Porser DaabfaJl

• w te
■ -r..:,

Ulf
- a----- v J baller 1 går, og her går J

været foran et par Urædd-forsvarero og porseren A. jolZ

i oppstillingen 
| først klar ut på dagen da et 
• par av de yngste vender hjem 

fra nissens tur til København. 
Sverre Halvorsen, Odd, 
kampens dommer.

I Skien møtes Grane og SB 
på Bakken.

ElllTfUl: Kappløp om

ors—Snøgg 
rane—Runar 0—4

arv. T.—Kragerø 6-0 
rane, A.—Borg 0-3 

indbjart—Odd 0-5

; /
„ - _x_, _o _ auuU-

lert for off-side. x ' 'i
Det er ingen tvil om at Pors 

vant fortjent etter sin gode 1. 
omgang, da laget spilte hurti» 
og effektivt. I går var det meje 
brodd i laget enn på lenge og 
samtlige kjempet for seiren. La
get viste fin lagånd, og da gikk 
det straks mye bedre. Banens be
ste spiller var Rolf Askedalen 
som centerhalf. Ellers spilte for-

! svaret en fin kamp, der Roy 
Ludvigsen var sikkerheten selv 
i mål.

Også Urædd hadde mye pent 
a vise j går. Laget manglet den 
siste touchen, men det gled ofte 
?mLfra mann til mann. Laget W 
hadde nok fortjent ett mål på sin F 
sterke annen omgang. - 
dJr 11 Tte Vi best ha^ekka, 

-skLSu Legernes spilte sin av- 
skjedskamp.

Over 1000 tilskuere hadde tros- 
t det sure været, og det var god 

stemning under hele kampen.
bverre Halvorsen, Odd, hadde 

en vanskelig oppgave so^ 
mer, men han greide den så godt

= ham karakteren:

■■■ ■ f

i:?-. :I
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Pors får ikke| 
sveis på spillet
1-0 seiren over Skiens-Grane hang i en 

tynn tråd
Det ble Pors som sikret seg | ten av kampen og alt i alt kan 

seieren og to poeng i 4. divisjons 
kampen mot Skien-Grane i går.

•5

\9i

8— 1 
12— 3 
15— 7
9- 11
“—12 
9-—-11 
9—l§ 
9—18

5
6
6
6
6
5
6
6

10 
9 
6 
5 
5 
4 
4 
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I går var det banen, langside 
og forsamlingslokalet, som fikk se 
en omgang av dyktige folk. Des 
verre ser det ut til at Pors i 

I ke får ferdig hele anlegget til å 
1 ningsdatoen, slik som beregn* 
Treningsbanen som skal flyttes b. 
ikke helt ferdig.

Karene arbeider på spreng 
foreningen ser med takk på a: 
som hjelper til. Den hektiske in 
spurten er jo allerede begynt.

Mit»
en vel si at seieren var fortjent 

___ _______ _____ _ Pors har ikke fått sveis på 
Målet kom allerede etter seks laget i seriekampen hittil og skal 
minutters spill da Øistein Num- 
me satte ballen i nettet. 1-0.og 

i scoringen var altså nok. Vinner
laget hadde riktignok endel sco- 
ringstilbud i minuttene som fulg
te, men det var ikke lenge før 

'Grane overtok spillet. Pors-laget 
haltet betenkelig både i forsvar 
og angrep.

I annen omgang åpnet verte
ne best og særlig posisjonsspil- 
let gikk bra i lange perioder. 
Pors kom sterkere igjen på slut-

000-PORS, 
BORG mater 
Vålerengen

Det ble «harde bud» for våre 
i Cupens 2. rmlde, som NFF 
sendte ut oppsettingen av i går. 
Av de 3 lagene vi har tilbake 
ble 2 matchet sammen, mens 
Borg skal opp mot ingen rin
gere enn Vålerengen. Altså: j

>r

R
■■

S

i Tross annonser og forespørsler j ennå er det en mengde ugjort, 
var det bare mott fram en hånd-| f går var det banen, langsic 
full mengde karer på dugnaden 
hos Pors i går. Det nye stadion- 
anlegget nærmer seg avslutning 
og foreningen trenger derfor al
le, som kan gjøre noe nyttig. 
Som kjent skal anlegget stå fer
dig til åpninga den 14. juni. Det 
nærmer seg nied raske skritt, men

■ rr ■]
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er bare 9 år har han allerede 
lært kunsten å spille fotball. 
Hans spesialiteter er å legge til 
rette fine pasninger. Da vi så 
ham 1 aksjon ble vi veldig over
rasket over hva den lille putten 
greide å utrette i kampen. Rune 
forteller at han vil bli fotball
spiller og han håper å få delta 
på Pors A-lag om noen år.

Fortsetter han som nå er vi 
ikke i tvil om at han grei er det.

Ellers synes Rune at Lille- 
puttmesterskapet i fotball er vel
dig fint. Han har mange år igjen 
å delta, og neste år håper han å 
komme på 1. laget.

Hvis det er noen yngre enn 
Rune som deltar på noe lag ser 
vi gjeme at laglederne underret
ter oss om det.

§2 5'2 8 £ iS %■? =Hvem kjenner ikke fotballfd- 
liUen til Einar «Jeisen» Gunder- 
en på Tollnes? Hvis man ikke 
‘jenner den, tar det ikke lange 
(dert jdr kontakten er i orden, 
•'or en tid tilbake brakte vi et 

j)ilde av en gutt på !) år som vi 
trodde var den yngste av samt
lige lilleputtspillere. Vi hadde 

■ikke før fått avisa i trykk før
• i

\

Bare 9 år er den vesle tassen 
på bildet over. Vi tror han er en 
av de aller yngste fotballspiller
ne i Telemark som deltar på noe 
fotballag. Guttépjokken heter 
Rune Frones og spiller på Pors 
2. lilleputtlag. Han er Porser på 
sin hals og patriot. Med andre 
•»rd alt for Pors. Selv om Rune

IfW

det fortsette i samme gate må 
vel Vestsideklubben se langt et
ter kontrakt i 3. divisjon. — 
Skien/Grane, som stilte med re
dusert mannskap, har innsatsvil
je og tæl. Laginnsatsen er første 
bud, og gårsdagens kamp var 
ingen unntagelse fra denne re
gelen.

Helge Andersen, Sund jordet, 
var dommer og han burde brukt 
fløyten adskillig mere.

—sen.

n

ill"

prat med 7-åringen.
— Hvorfor spiller du i Toll

nes når dine brødre spiller i 
Pors?

— Jeg er ikke god nok, men 
det er ikke bare derfor. Alle mi
ne kamerater spiller i Tollnes. 
Forresten liker jeg meg veldig 
godz uer oppe. 1 Tottnes er det 
også veldig greie ledere, og det 
har mye å si.

— Hva spiller du på laget?
— Alt unntatt målmann, men 

jeg liker meg best i løperrekka. 
Når vi får mål er det veldig

GUNDERSEN.

|4. divisjon
I Urædd—Grane 3—3
I Brevik—Storm z 1—3 
■ 
■Pors 
■Urædd 
■Borg 
■Storm 
■Skiens Ballklubb 
■Brevik 
■Langesund 
(□rane

1H!

3* 5 g 2 ~ O * 3
Når vi får mål 
morrd.

— Trener du mye?
— Hele dagen, men det trengs 

også, det hår pappa sagt. Og du 
kan skrive at jeg ikke går over 
i Pors- Ihvertfall ikke ennå, smi
ler den lille lysluggen.

Be-Be.

Odd-Pors
Borq-Vålerengen
Den første kampen går på 

Odds Stadion (og bør vel kunne 
spilles lørdag i^Ier på en annen 
hverdag), den andre på Borge- 
stad. Kampene skal spilles innen

< 28. juni.
• Vi tar med en del av de øvrige 
[kampene: Eik—Larvik Turn, Ru-

ter ' rr-
Bak star stolt pappa J^isen, og så forover de som følger 
opp tradisjonene, Pors’ førstelagsspiller Kjell, og foreløpig si

ste skuddet pu stammen, Tollnes-lilleputtcn Espen.

■ ■ ■. ■

. ..

Her ser vi arbeidsgjengen, som hadde med planeringa å gjore. Fra venstre Wilhelm Karlsen 
Henry Hahn, Erik Johansen og Tore Fossan.

Pors trenger dugnadsinnsats

F

f y 5 W-
-yi fikk oppringning om at det 
var en som var enda yngre, på 
Tollnes. Elter en rask tur til 
Pors Stadion fint vi yngstemann 
i «Stall Jeisen».

Espen er en kjekk gutt, han 
har ikke begynt på skolen ennå, 
men til høsten er det ingen vei 
utenom. Så da får fotballen kom
me i annen rekke. Vi slo av en
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BORG, som ga bra iglen2-1 seier over
som

A-i

Grusbanen tas i bruk onsdag 17. juni

4

f

spark.

VANSKE

( <

John Johnsen jevnt bra. Alt i alt 
er nok Borg-laget noe for lett her 
og der, mens Pors - selv, om an
grepsrekken som helhet ikke lyk- 
tes helt — nå har et passelig ro
bust og herdet mannskap som 
bor kunne komme enda sterkere 
i hostsesongen.

— | var nær ved å slå serielederen 
j er favoritt.

Corner.

5
5
6
6
4
6
5
5

4 fe "J
■

digspilt søndag 28. juni og spil
les slik:

Populært bidrag til underhold
ningen ble besørget av Menstad 
skolemusikkorps under sin diri
gent Ame Solbakken. Birger 
Jansen hadde vel et par mindre 
miss, men mestret ellers godt 
den ikke lettdømte kampen.

Wessel.

Etter mye strev har det lyk
kes Pors å sikre seg 1. divisjons 
laget Sandefjord Ballklubb til 
åpningskampen på den nye sta- 
dion-matta onsdag 17. juni. — 
Klubbhuset er ferdig, men det 
gjenstår endel finpussing av 
området rundt grasmatta. Topp- 
dekke på løpebanen er det ikke 
mulig å skaffe til veie, og det 
må utstå. Det er forøvrig ingen 
billig affære å gå til anskaffelse 
av et slikt dekke.

Pors vedtok på styremøte i 
går at åpningen av den nye 
stadion skal utsettes på ube
stemt tid. Hvem som blir det 
gjestende lag er heller ikke 
klart, men mye tyder på at det 
vil bli Odd. Vålerengen har som 
kjent fått forespørsel, og det

Det ble Pors som klarte bra- 
sene på Borgestad i går, og der- < 
med glapp altså den sjansen ; . ■ C
Borg hadde til å lage litt ekstra 
spenning i serietoppen. Publikum 
værer fort når det foregår noe 
en smule utenom det mer triviel
le i denne divisjonen, og det var 
en ganske kvikk og spennende 
forestilling de 7—800 tilskuerne 
fikk se. Særlig velspilt ble kam
pen dog ikke, dertil kom det vel 
mye taktisk lureri med i bildet. 
Borg kjørte det meste av første
omgang med Tore Bredesen helt 
tilbake som en ekstra centerback 
der han nok gjorde en viss nytte 
for seg, men ideell for en slik 
plass er han jo ikke, og stort sett 
syns vi dette trekket ødela mye 
av rytmen i Borgs spill på midt
banen o gframme i angrepet. — 
Pors på sin side gikk ikke så 
pass drastisk til verks, men had
de klistret Ragnar Numme til 
frimerke på Borgs nøkkelmann 
i angrepet, Einar Jørn Fredrik
sen, og den jobben kom porscren 
fint i land med. Bortsett fra 1 
Borgs friske åpningsperiodc — 
som på et hengende hår hadde 
gitt laget ledelsen — og den ne
sten like friske avslutningen, 
fikk Borg-esset utrettet mindre 
enn vanlig. Alt i alt var Pors- 
seieren 2—1 fortjent, og laget 
dominerte stort etter pause helt 
fram til scoring nr. 2 kom halv
veis i omgangen. Pors Iiadde de

P .v-> 
-
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Fotballforbundets oppseding 
denne gang byr på en svært lokal 
preget 2 runde. Vi synes at man 
kunne funnet fram til en bedre 
oppsetting enn Odd—Pors Hvor
for ikke satt laga opp mot Vest- 
foldklubber?

At Borg måtte regne med er

rors hadde ledelsen 1—0 et-i 
ter 10 min. spill i første om
gang. Det var Lars B. Waage 
som fikk rotet inn en ball etter 
mye fram og tilbake i Sparta- , 
forsvaret. Pors kom bare glimt
vis til i denne omgangen, mens! 
Sparta på sin side hadde flere 
gode og farlige oppløp, og det! 
vår ikke ufortjent da laget fikk 
uavgjort, riktignok på straffe-. 
RTidrk.

25/6 Odd—Pors
28/6 Borg—Vålerengen.

Andre kamper. Fredrikstad — 
Asker, Moss—Sarpsborg, Lyn— 
Strømsgodset, Skeid—Koppang. 
Eidsvoll Turn—Frigg, Greåker— 
Lisleby, Lillestrøm—Drafn. Aur
skog—Borgen, Assiden—Østsi- i 
den, Eik—Larvik Turn, Runar—I 
Ørn, Fram—Vigør, Jerv—Sande-: 
fjord, Donn—Ulf. Mandalskame-. 
7atene—Start, Randaberg-- Vidar ■ 
Ny-Kronborg / Vard — Brann,' 
Langevåg — Raufoss. Nidelv —I 

, Tromsø/Mjøler. Bodø/Glimt —j
Ver dal

Åpningen av Pors stadion utsatt
Odd vil trolig bli motstander i den første kampen

grus i løperbanen, men dette 
er kurante saker. Garderoben 
med dusj anlegg og alt som hø
rer til en topp moderne sta
dion er allerede komplett. Så 
er det bare å håpe at det ikke 
tar så altfor lang tid før sta
dion åpner.

'i
I Pors

• Urædd
Borg

! Skiens BK
Brevik
Langesund
St onn
Grane

I kveld spiller altså Urædd — 
Grane i Porsgrunn mens Storm 

• skal til Brevik på Furulund.

4. divisjon
Borg — Pors 1—2
Skiens BK — Langesund 3—0 

8— 1 
12— 3 
15— 7

7— 12
8— 8
9— 15 
6—10 
6—15

Det er sannsynlig at Trygve 
Dahlgren, Urædd, blir dommer 
og at han får assistanse av Bir
ger Jansen, Tollnes og Reidar 
Wold, Skiens'Grane.

Pors’ fotballformann Wilhelm 
Karlsen opplyser at programmet 
for åpningen blir noe endret da 
kampen er flyttet fra søndag til 
en hverdag. Vi nøyer oss med 
en oppvisning av foreningens 
fremste turnere i pausen.

Han uttaler også håpet om at 
Skiens Ballklubb går med på å 
utsette seriekampen fra torsdag 
18 til fredag 19. juni av hensyn 
til åpningen. Allerede mandag 
22. juni skal Pors ha en utsatt 
seriekamp mot Brevik på Vest
siden. Også SB-kampen skal 
holdes på Vestsiden.

Når det gjelder høstsemestret 
skal Porserne ha de 5 av de 7 

[seriekamper på Vestsiden, idet 
man har byttet kampsted i et 
par av kampene i vår.

Det skal være usagt om det 
var dårlige nerver eller for man
ge spiste pølser som var årsa
ken til at Pors-puttene «bare» 
fikk uavgjort 1—1 mot Sparta 
i Sarpsborg søndag. Det er i hvert 
fall ganske på det rene at laget 
ikke viste på langt nær samme 
formen nå som for eksempel i 
finaleoppgjøret i lilleputtcupen 
mot Odd tidligere i høst. Spar
ta på sin side overrasket me
get positivt med godt og inn- 
satsfylt spill, og det skulle ikke 
forundre oss om laget i de kom
mende år går inn i en ny stor 
tid og kommer opp på høyde 
med byrivalen SFK.

Pors hadde ledelsen

sterk motstander var ventet.

samme har Urædd, men begge 
disse har sendt avslag.

Anlegget er nå praktisk talt 
ferdig, det gjenstår kun fin
pussen. Målstengene er ennå 
ikke kommet opp, men vil ven
telig bli satt opp i denne uka. 
Videre skal det kastes på noe

Odd møter Pors på Falkum
Oslo (NTB): Norges Fotball- _ ___

forbund har satt opp annen or di- Det ble Vålerengen og da er det I Lyn fredag 
nære runde i Norgesmesterska- ingen tvil om at Oslo-laget, 
pet 1964. Runden skal være f er- ---------------------------------------

r...... ...... ——

Sandefjord og Pors 
i åpningskampen

Pors-puttene fikk «bare 1 — I i Sarpsborg :

Dårlige nerver eller 
pølsespising årsaken?

Etter sidebytte ble det friskere 
saker fra Pors’ side, laget var 
langt bedre i spill, men det 
ble likevel ikke så mange di
rekte sjanser. Sparte snørte for- 
svarssekken igjen, og fikk et bein 
på ballen i siste øyeblikk.
Men en Pors-scoring i denne omr 
gangen hadde ikke vært noe å 
si på.

Lars B. Waage var den som 
hadde tatt minst skade av pølse- 
spisingen og var alt i alt den 
beste, men Bjarne Johnsen lå ik
ke langt etter.

z Før kampen overrakte Pors- 
kaptéinen Bj. Johansen bloms
ter til Sparta-kapteinen.

Situasjon foran Borg-målet, der Ragnar Magnussen i siste øyeblikk får taeklet Aage Lund.
fleste og farligste sjansene uten
om scoringene, men så mye var 
det ikke som skilte på at hjem
melaget kunne knepet det ene 
poenget.

Pors tok sterkt over etter den 
nevnte Borg-åpningen og 1—0, 
ble det cirka midt i første om-1 
gang. Scoring var fortjent nok, 
men denne dog ganske heldig. | 
for det som Duås hadde ment; 
som direkte skudd ble mislykket 
— ballen fikk imidlertid adresse 
til Rolf Nilsen, som smart og 
fikst stusset den inn i hjørnet. 
Så kom altså nr. 2 midt i annen 
omgang, og også nå var det Du
ås — Nilsen som ordnet opp. 
Borgs redusering ved Tore Bre
desen kom noe sent, først 9. min. 
før slutt, men ildnet laget godt 
opp. uten at det syntes å ha til
strekkelig å gi lenger til utlig
ning.

Helt syns vi ikke noen av la
gene innfridde, men spill og inn-

10, sats lå likevel atskillig over or- 
g ! dinært 4. divisjons-nivå hos beg-

■ ge. Best klarte forsvarene seg på 
begge sider — Pors hadde sin

5; styrke i hele backtrioen og i Rolf 
4! Nilsen framme, mens centerback 
4 Odd Hansen og til dels keeperen 

Hans Chr. Hansen stakk seg
4 i ut i dc bakre rekkene hos Borg. 
2. Vi syns dog at Tong holdt for

stor avstand til Barth på høyre- 
wingen, der han ofte fikk svært 
åpent spillerom. Ellers jobbet 
winghalfene Reidar Olsen og

BORG - VÅLERENGEN 12. RUNDE
9
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2 forsvars
KJEMPER

?£.Sterke superlativer 
om Pors nye klubbhus 

høyere divisjon

folksomt 
morgen,

Sandefjords 2 forsvarskjemper 
Thorbjørn Svenssen og Yngve 
Karlsen behøver ingen nærmere 
presentasjon. De er kjent av en
hver fotballinteressert i Norges 
land, og garvet som de er i 
mange landskamper og utallige 
seierrike klubbkamper er det 
ingen enkel sak å li ballen i mål 
bak dem. Det skal bli spennende 
& se om porserne kan spille seg 
til åpninger onsdag !

'noe svar. Fra Fotballforbundet 
fikk vår søknad om et lån på 
30,000 kroner en rask behand
ling og et gunstig svar.

Hovedforeningens formann Ot
to Ma Im gr en la vekt på at 
savnet av klubbhhus og stadion 
har vært merkbar, men jeg tror 
vi skal ta vårt mon igjen med 
de muligheter som vi nå råder 
over. Han roste byggekomiteens ; 
medlemmer i sterke ord og over- ' 
rakte vakre blomster til alle: 
fire. Han takket også Sande-1 
fjords Ballklubb for at de hadde I 

l (Fortsettes pa 8. side) |

natt pa lang tid. Det er jo 
ikke hver dag man åpner et 
gjenoppbygget idrettsanlegg, 
som virkelig har fått en «ma
ke up» som det står respekt 
av.

I morgen får Pors’erne lønn 
for strevet. Vi har tatt en 
tyvtitt og det er et aldeles ny

delig anlegg foreningen har 
fått, et anlegg som er bereg
net for framtiden. Her vil man 
kunne by alle som liker idrett 
omtrent alt.

Det bør bli folksomt på 
idrettsfesten i morgen, for 
toppfotball og turn er ting v 
alle liker å se.

Ble man imponert over Sta- 
dions-grasmatte så ble en ikke 
mindre begeistret når en fikk 
se det nye prektige klubbhuset 
fra irnsiden. Her var det i sann
het nedlagt et flott arbeid og det 
hele må virke som en inspira
sjon på foreningens medlemmer 
i dag og på den unge garde som 
skal få gleden av å nytte dette 
prektige anlegget i kommende 
tider. Etter kampen samlet Pors 
spillerne og endel innbudte til 
en enkel sammenkomst i storsa
len. Damegruppa sto for server
ingen og den gikk meget raskt 
unna. _____________________

I pausen blir <Jet turnopp- 
visning av Pors-turnerne. De 
som gleder seg med idrett, 
vet å verdsette turn, i mor
gen blir det rik anledning til 
å få se denne grasiøse spor
ten.

Etter at fotball og turning 
har fått vist sine ting, kom
mer turen til det nye flotte 
klubbhuset. Det er trolig ett 
av de flotteste vi har her i lan
det og foreningens stolthet, 
men så ligger det heller ikke 
lite arbeid bak. Her blir det 
en enkel sammenkomst for gje
stene og spesielle innbudte.

*
I går holdt Pors på med 

dugnaden fram til langt ut på 
natta, og det yar mange som 
hadde møtt fram for å yte sin 
hjelp. Innspurten blir den 
travleste idrettsforeningen har

gingstida. Dertil fikk vi 50,000 
krone, ved salget av Klubbhuset 
på Grønlands plass. Det ble 
holdt mange møter, før vi kom 
så langt at man kunne underteg
ne Kontrakten med byggmeste
ren. Dertil fikk vi god hjelp av 
medlemmer som var elektrike
re, blikkenslagere og glassarbei- 
dere. Malingen tok vi på oss 
selv og rørleggerarbeidet ble 
også utført for en rimelig pris. 
Så vo. det dugnaden og her var 
byggekomiteens fire medlemmer 
Rolf Nygaard, Einar Skrabeklev 
og Thorbjørn Gulseth skuffet 
over tilslutningen.

Vi hadde en håndfull med ild
sjeler som gjorde en kjempe
innsats, men det skal legges til 
at oppslutningen var ganske an
nerledes de siste måendene i år. ( 
Vi hadde håpet på tippemidler 
til ombyggingen og reisingen av 
klubbhuset, men det fikk vi ikke 
Det ei også søkt Skien og Pors
grunn kommuner om tilskudd .

-a men hittil er det ikke kommet -

Pors°laget bør opp i en
Kveldens toastmaster Andreas 

S k i 1 b r e d loset de. mange ta
lerne vel i havn.

Byggekomiteens formann Ei
nar (Jeisen) Gundersen opp
lyste at man i 1961 fant ut at 
noe måtte gjøres ved Pors sta
dion hvor gjerdet formelig sto 
og skalv og grasteppet var hel
ler ikke noe å skryte av. Vi 
kontaktet et bensinfirma og til
bød endel av stadion-orarådet 
til et supermarked og forhand
lingene ga et gunstig resultat, 
idet vi fikk 275,000 kroner, og 
heri var inkludert avsavnsgodt- 
gjørelse for banen i ombyg-
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Pors 
Urædd 
Borg 
Storm 
BreVik 
Langesund 
Skiens BK 

Grane

!

6
6
6
6
6
6
6
6

34—5 
31—13 
30—16 
21—18

19
15
12
11
8
6
5
4
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17— 1 
15— 6 
15— 7 

9—11 
7—12 
9—15 
9—20 
9—18

Nei, Pors hører ikke 
hjemme i 4. divisjonfåtysncsmc

Fj>rrr< .rtkkt:

angrepet ble for lett. Unge Odd 
Evensen viste ganske lovende 
ting da han kom inn i annen 
omgang, ellers likte vi best 
Magne Eriksen i går. Dommer 
Jansen var det lite å utsette på.

WESSEL.

Pors avfeiet Grane 8-1
i yo "■ 1 

f i'.

sen i målet kunne kanskje reddet! 
et av målene, men han reddet fle- I 
re opplagte. De andre er under 
pari for tiden.

Dommeren 0. G. Abrahamsen. 
Kragerø, hadde en lett oppgave.

B. B.

• #. *;

o1

w $■ !S s? i *

visjon. I 4. hører det ihvertfali' 
ikke hjemme. I går manglet 
karer som Johan Johansen og 
Åge LUnd. Den første er klar 
igjen til neste kamp, mens kne- 
skaden setter den siste utenfor

Tross 8—1 seier til hjemmela- de fleste scoringstilbudene. 
got var vi ikke fornøyd da vi for- gangsresultatet^ j>å^3- ~ 
lot Pors Stadion i tussmørket i 
går kveld. Vel er det målene som 
teller og Pors var klart det be
ste laget, men vi forlanger bedre 
spill enn det som ble vist i går. 
Det er ilske lenge til kvalifikken 
og da må det langt bedro saker 
til, skal det bli 3. divisjon fra 
neste år. Ingen av laga stilte 
med sitt beste mannskap. Hos 
Pors måtte Ragnar Numme.for
late banen i 1. omgang på grunn 
av skade’, men hva med reserver 
Pors? I går måtte en backreser- 
ve gå inn på den uvante løper- 
plassen, uten han gjorde særlig 
nytte for seg. Ingen av spillerne 
trivdes på den sleipe banen. 
Det begynte fint for Pors, laget 

«pilte opp i stort tempo og det hele 
så ut til å utvikle seg bra. Da et 
kvarter var gått ledet hjemmela
get 3—0, alle mål var riktige per- < 
ler. Men så var det altså slutt, og
«elv om laget viste enkelte prøver 
iiesten av omgangen ble det aldri; 
den riktige melodien. Grane var 
forresten nær ved et par ganger, 
men hjemmelaget sløste nok med

Pors — Brevik
Pors
Urædd
Borg
Storm
Sidens BK
Langesund
Brevik
Grane

Den første 4. divisjonsomgangen 
etter ferien starter kommende 
torsdag med Grane — Storm og 
Pors — Langesund, mens disse 
spiller dagen etter: Urædd — Bre
vik og Skiens BK — Borg.

4.
9—0

12
9
6
5
5

4 
3

Det kan bare beklages at ik
ke også Pors ble forundt å 
komme igjennom til 3. runde i 
Cupen. Laget har tydelig mye 
av den gode stilen i behold fra 
før ferien, og vi tror at laget 
kunne gjort det hett for noen 
hver i rundene utover høsten. 
Nå var Brevik ingen pålitelig 
målestokk i den utsatte serie
kampen på Vestsiden i går, 
men 9—0 er allikevel sifre som 
ruver og forteller sitt. Det gled 

ikkealltid så glatt ute på banen 
som resultatet synes å vise, ~ ... 
men appetitten på goalen er a \ 
alltid en god verdimåler for hva;-'*f / 
det bor i et lag — og ihvert- 4 
fall en del av Pors-angrepene 
i går var det både tyngde og' 
sus over. Noen av målene var 
dog ganske lettkjøpte, og ir 
rv 1 .*• 4» "L — 1 — — —T — 1 —. . - -

4. divisjon
Pors—Grane  8—1 
Skiens BK—Urædd  1—6

10
10
10
10
10 19—30
10 13—35
10 11—25

10 12
U M.» ____ ________ x__ — - „

.Store ML F~

. Om- 
o—o------  J—0 var ok.
I annen omgang ble det mange 
scoringer, men la det være sagt 
med en gang: det burde vært flere. 
Granes forsvar raknet helt, det 
var -bare målmannen som var seg 
selv i denne omgangen.

Granes trøstemål kom i de aller 
siste minuttene ved Tore Skifjeld 
på en perle helt oppe i krysset, 
og dermed sto sifrene 8—1 til 
hjemmelaget.

For Pors scoret Rolf Nilsen 4, 
Reidar Duaas 2, Rolf Askedalen 
og Øistein Nummc.

På det seirende laget var det 
bare Ludvigsen i mål og Svein 
Barth.i rekka som får god attest. 
Det var mange gode forsøk, men 
de ble for mye skjemmet med 
gamle unoter.

Hos Grane spilte Arild Fehn en 
bra førsteomgang, ment falt 
svært av lasset i annen. Dag Han-

%.a,sk*«UUw) «,•. 
cm QptHtcuv’

siste halvdel av annen omgang 
var Brevik-laget preget av re
signasjon. En del skader gjorde' 
også sitt — Finn Samuelsen, 
måtte f. eks. gå ut ved pause; 
— men også porserne hadde;., 
sine svake perioder, og første B 
halvdel av sisteomgangen vare 
det faktisk Brevik som førte f-. 
mest an. Da hadde laget for-i"' 
tjent et par scoringer og slo 
fast at det. tross det store ne-L . 
derlaget har mye gode stoff. fyker et av Rag^js(uitunes sJsudd 1 nettel.bafc ^rørils^eereu i forsto o 
1 seg.

Vi skal ikke gå i detaljer 
omkring enkelte spillere, bare 
konstatere at Pors synes å. 
skulle fortsette der laget slappj.  
i våres og at neppe noen kan.
forpurre avanseringen til 3. dij en tid ennå. Gårsdagens scorere 

— -r . y-- •- var en pigg Ragnar Numme
med 5, Askedalen 2 (begge på 
straffespark), Rolf Nilsen og 
Barth. Det var 4—0 ved pause.

Hos Brevik var det ofte stor 
usikkerhet i forsvaret, mens
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Bireyili
2—2
Barth gjorde 2—1 ettef]

større på sitt overtak iseier I

rtkruitw?
Pors ble lilleputtmester |

1—0

2—2
kelig

enet

II
Grane

*

som han alltid

del svekket

got
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1
1

F 
f

6 
7 
7
6 
7 
7
7 
7

9
9
9
9
9
9
9
9

17
13
12

9
6
6
5
4
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0 
a 
a 
8 
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26— 4 
25—12
27— 12
11— 17 
15—27
12— 25
10— 19
11— 21

på med , 
perioden; 
Øistei] 
hårdt,

4ene 4 
at Poi

?
5-

spill

SB, TRUET
i *A k • -.3 ", » ** * '5/ ‘ ' v/.' * •**

10— 2 
21— 6 
20— 9
11— 13
8— 14
9— 17 

11—20 
11—20

4. divisjon
2—2
2—5
2—1

12
11
8
5
5
5
4
4

vendig straffespark. Det holdt imid
lertid for Pors, og det var en yt- 
ters fortjent seier laget vant over 
et inspirert og innsatsfylt Storm- 
lag. Gjestene stilte som annon
ser, mens Pors har Age Lund..og __
----------- ------------------------------ — -Leider, og de ti forste minuttene ble

knnsatsfylte 
t B

feok poeng
■ FART OG DRAMATIKK I BREVIK:

fra Pors

Dette 
premieutdeling» 
set 
pen.

__ Bjarne Johansen (t. v.) og

tu^d .fra kort hold.
gang, gikk ut med denne 
dugen,' fortjent nok etter 

___ JjiadC- —WV ...vw>.u «.» unui' 
banespiiret, men vi glemmer hel-

i

straffespark bare få minutter 
før slutt i 2. omgang.

bildet er hentet fra 
;en i Idrettshu- 

på Sundjordet etter kam- 
Det er Pors-spillerne 
Johansen (t. v.)

Grane—Brevik 
Langesund—Borg 
Pors—Skiens BK

Pors, 
Urædd 
Borg 
Brevik 
Skiens BK 
Storm 
Langesund 
Grane

Tor Sem for SB. Laget had
de også sjanse til utlikning.

---------  ' var OK, 
gjerne 

men SB 
med sine 

omgang ble 
, .men det 

fra 
hele 

greide 
det 
på

Svein
at Arnfinn Halvorsen hadde halv- 
klart i Brevik-m&let. Målet ga 
opptakten til en fin Bevik-peri-; 
ode, selv om det også alltid varl 
farlig nede i Breviks forsvar. Da 
Rolf Samuelsen fikk ballen på 
hodet like for slutt takket han 
for tilliten med å score, og der
med vill jubel fra de mange Brd- 
vik-tilskuerne. Sluttminuttene var • 
for oppjaget fra begge lag til at 
det kunne gi flere scoringer.

Alt i alt en morsom kamp, der 
var kamp om hver eneste ball. 
Pors’ løpere fikk aldri roet seg, 
motstanderne hang på som fri
merker. Likevel var det gjestene 
som viste det beste spillet, men 
det var Brevik som viste den- 
beste Jnnsåtscn.

Hos Pors var forsvaret vaklen
de, men Roy Ludvigsen i mål 
kunne ikke gjøre fra eller t.T 
med scoringene. Kjell Gundersen 
var best av halfene, og framme 
i angrepet var det bare Ragnar 
Numme og Svein Barth som får 
god attest.

Breviks unggutter gir vi 
ekstra blomst, dc kjempet fra be
gynnelsen til slutt, og fortjente 
det ene poenget. Det er galt & 
inngi seg til å nominere ut en
kelte, fordi alle ga det de hadde,

Be-Be.

Omgangsresultatet 
hjemmelaget kunne 
hatt et par mål til, 
var alltid farlige 
raider. I annen c~ 
tempoet skrudd ned, 
ble sjanseskapende spill 
begge sider. Pors hadde 
tiden midtbanen, men £ 
ikke å bryte igjennom 
sterke SB-forsvaret. SB

Det ble som ventet Pors som 
fikk begge poeng mot Storm på 
Vetsida i går kveld. Hjemmelaget 
hadde det. meste av spillet og var 
bare truet de siste ti minuttene 

| da laget pådro seg et helt unød-

Det var hjemmelaget 
begynte best og spilte seg 
fram til en hel del tilbud al
lerede fra start, avbrutt av 
få, men 
angrep. Arnold Johannessen 
ordnet 1—0, like etterpå fik
set Rolf Nilsen nr. to, men så 
var det slutt. Ihvertfall med 
måla fra Pors side. På et av 
sine farlige angrep reduserte 

: had-

L.* ikke mange nerveplrrende 
minutter foran Pors-mélet.

Det var ikke gått mange mi
nuttene i 2. omgang for Tom 
Gundersrud smeller i vel med en 
en av sine «spesiale», og ballen 
går strakt 1 nettet. Det er ikke 
hver dag en får se slike skudd, 
og Pors’ målmann hadde ingen 
sjanse til å redde. Etter dette 
fulgte en sterk periode fra Pors, 
og vi synes Brevik hadde hellet 
med seg da Pors skjøt utenfor 
for åpent mål. Dessuten ble det 

• — ( reddet på streken to ganger. En 
til xat ‘hard tackling luktet det*/ også 

I straffespark av.

4. divisjon
Storm—SB 
Borg—Urædd
Brevik—Pors

Pors 
Urædd 
Borg 
Storm 
Brevik

__cvv Langesund
Ide det meste av midttj Skiens BK

Inspirert Storm-lag bet godt 
Ira seg mot Pors tretag: 2-1
Men Pors burde ha it

Ragnar Numme på skadelista. Dess
uten ble Øistein Numme skadet og 
gikk ut i 1. omgang. Det var ideelt 
spillevær. men svært få hadde mott 
fram til kampen.

Det begynte nervøst fra begge
...... M., ...J

det mye mas og jag. Etter dette 
overtok hjemmelaget foringa og 
det gled ofte riktig vakkert. I 
denne omgangen hadde Pors lett 
for å trekke spillet for mye mot 
venstre Midt i omgangen fikk 
Vestsideguttene tildelt frispark li
ke utenfor gjestenes 16 meter. Rolf 
Askedalen smelte i vei med en av 
sine spesiale, men Kikut i Storm- 
målet reddet, mesterlig. Returen som 
burde resultert i mål, fok helt oppe 
i tredje etasje. Også Storm hadde' 
en del gode tillop men det ble 

; for spedt, og det lå for lite tyngde 
1 bak. Like for dommeren blåste for 
seltersen var en av Storms forsva
rere uheldige og forandret retning 
på en ufarDg 5>s «laiwaH I—0 
til Pors. Ledelsen var helt for
tjent, bare synd at den kom på 
denne måten.

Hjemmelaget kjørte sterkt fra 
avspark i annen omgang og spil
let gikk ofre fint fra mann til 
mann. Det var flere ganger helt 
prekært nede i Stormforsvaret, som 
greide å få ballen unna. Den ene 

. Pors-scoringen som kom i løpet 
av tjueminutters perioden hjemme
laget hadde, var i grunn alt for 
liten til overtaket i spill. En ball 
gikk på undersiden av tverrligge- 
ren, og to ganger ble det skutt 
utenfor for åpent måL Mot slut
ten jevnet spillet seg mer ut. 10 
minutter for slutt fikk gjestene det 

• omtalte straffesparket og dermed 
1—2 og spenning de siste minutte
ne. Hjemmelaget greide å ri stor- 

1 men av, men det var morsomt å 
se hvor fint gjestene fightet gjen
nom hele kampen. Pors våredet 
beste laget, men guttene fra Klei
va hang godt på og dette gjor
de at oppgjøret ble fartsfylt 1. 
omgang var den beste, mens hel
hetsinntrykket ble en 
i 2. omgang.

For Pors scoret Reidar Duas 
pluss selvmålet, mens Thor Hei- 
dahl satte inn straffesparket for 
Storm. På det seirende laget likte 
vi best Rolf Askedalen som cJi. 
Framme i rekke var det Svein 
Barth og Rolf Nilsen som gjorde 
seg mest bemerket. Roy Ludvigsen 
i mål gjorde sine ting bra.

Storm var en behagelig overras
kelse denne gang. Laget hadde en 
fin fighterevne. I forsvaret ruvet 
Svein Kikut og Olav Felle et ho
de over de øvrige. Framme i 
rekka likte vi best Heidahl og 
Zinke.

Ame Halvorsen, Borg hadde en 
av sine aller beste dager med fløy
ta. _Be-Be.

Lars B. Waage på motsatt ■ 
side som her har fått med § 
seg Odds kaptein, Peder Tor- JJ 
d a 1. S

Vi viser ellers til tekst og ■ 
bilder på sportssiden. e

Hjemmelaget vant dog fortjent 2-1
Pors inkasserer stadig nye 

poeng, men det er gjerne med 
knappe resultater. Det ble det 
også i går, da Skiens Ball
klubb gjestet den nye matta 
på Vestsiden. La det være 
sagt med en gang: Det ble 
ingen god- kamp.

ballen. I forsvaret, som hele 
tiden kjempet hardt, gir vi et 
ekstra pluss til Finn Iversen. 
Pors-seiren var fortjent og 
burde vært større, men la oss 
ikke glemme SB’s sjanser, i 
som alltid var farlige og 
fort kunne gitt 1 poeng i går.

Willy Engh, Eidanger, bur
de gitt hjemmelaget ett straf
fe da Svein Barth ble felt i 
2. omgang, men ellers kom 
han helskinnet fra oppgjøret, 
som forøvrig ikke var lett- 
dømt.

lp

■ Pors ble vinner av Lille-
■ puttcupen , med 2-1 seier over 
__ på Urædd Stadion ons- 
J dag. Kampen var lenge me-

spennende, forsteomgah-

Det er langt sprang fra 0—9! ler 
til 2—2 på fjorten dager, men 
det var det 11 glade og lan- 
satsfylte Breviksgutter greidde 
1 går kveld mot Pors. Selv om 
Vestside-guttene viste mye bra, 
var det bare å ta hatten av 
for hjemmelagets kjempeinn
sats, det var denne som ga 
uavgjort. En sur vind og tykt 
støv fra Dalen la ingen hem
ninger på ungguttene fra Bre
vik, derimot så det ut L. 
Pors mistrivdes i slike forhold.
Det begynte rutinemessig for 

Pors, da de satte i gang fra av
spark. Etterhvert som minuttene i 
gikk mistet Brevik-guttene full-, 
stendig respekten for sine mot
standere. Og en periode 1 1. om
gang var hjemmelaget flere gan
ger nære på. Det vaklet beten- 

i de bakre skanser hos 
Pors, og da kjørte hjemmelaget 

Bønfart. Etter denne 
® Pors sterkere, og 
Wie nettet med 
/ra kort hold.

en. farlig herre-! 
mann. Thor Sem har krutt i 
støvlene når han får klem på

ikke ufarlige SB-.

■ Odd

■ get _ ___ ____
gen endte utavgjort 1-1, mens

2 Pors fikk sitt vinnermål på
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helt ut av kroppen, og at det der-
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den full tyngde over sine angrep. 
Hele lagformasjonen lignet for 
mye på den man bruker overfor 
de beste kollegene i 2. divisjon, 
mens man i går utvilsomt kunne

s

|6

corner, og ballen suse»

Odd lil 3. runde med lortjenl 
2-1 seier i en noe tam kamp

7^
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Cunåe.
comers var det bare ett som det 
lyktes å få helt vellykket fram 
— det var det tredje Per Jacob
sen ekspederte da bare vel 2. 
min. stod igjen av forste omgang. 
Det fant Ove Ødegårds hode og 
gikk derfra kontant i nettet. 
Men det var jo en ball som kee-

II

H *
77tW
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for fra begge sider ble satset 
 mest på noe forsiktig, defensivt

vekslende slkkerhetssplll. Nettopp her syns
• vi at Odd var det laget som vå

get minst — winghalfene blo 
gjennomgående liggende for 
langt tilbake, og når dertil også 
Vale for det meste opererte 1 av
ventende posisjon fikk Odd sjel- per Ludviksen burde vært ute på.

Det samme burde Per Tollefsen 
ha vært da Pors utlignet 8 min. 
etter pausen: Et langt og rela
tivt ufarlig innlegg fra Arnold 
Johansen dalte ned 7—8 meter 
fra mål og ble så mislykket hea
det av en uheldig Ragnar Lar
sen ballen ruste over Tollefsen 
o ginn. Så ble det 2—1 og seiers- 
mål ved Per Jacobsen da en drøy 
halvtime var gått — en farlig 
angrepsbølge skapte en viss pa
nikk i Pors-forsvaret, og Per tok 
vel vare på den skuddsjansen 
han fikk. Så når det gjaldt scor
inger var det ihvertfall Odd-ve- 
teranenes dag i går!

Pors hadde kjempet seg til et 
(Forts, side 9.)

I
U7^<7m' ,.\77 

7V'
7<.<77. 7 -

Dagens scorere: Per J., Ødegård og Ragnar Larsen
Det gikk på det nærmeste som 

ventet og forutsagt på Stadion: 
Temmelig jevnt og \J_J—' 
spill. Spennende fra første til 
siste minutt. Men det var endei 
som ikke fulgte oppskriften og
så: Forestillingen ble tammere 
enn de fleste hadde belaget seg 
på og var vant til fra. tidligere 
meter mellom disse to — det 
satt ca. 2500 på tribunene — og 
både i spill og innsats kan vi vel 
sl at begge lag skuffet endei. Vi 
satt med et visst Inntrykk av 
ingen av de 22 liksom aldri fikk lagt om til sterkere effekt ved 
den opparbeidede nervøsiteten i å gå mer offensivt til verks. Nå 

ble forsvaret for tett for en noe 
blek Pors-rekke, men hjemmela
gets angrep var ikke skarpere 
enn at det var så vidt det holdt. 
Seiren var fullt fortjent, men den 
satt tross alt ganske langt inne.

Så. særlig sjanserik var kam- 
pen.heller ikke. Endei gjorde det 
nok .'at både vond og sol sjenerte 
ganske betraktelig. Det var van
skelig å beregne lange innlegg 
og framspill, og av kampens 8

" 77'7
Kr

■ ■■■'' '«<7< .. . .

Odds forste mål. Ove Ødegård t. v. har nettopp satt hodet til Per Jacobsens 
|i maskene. Vige bakerst forsøker å hoppe opp, men er uten sjanse.

Da Pors utlignet til 1—1 på det 
_famose selvmålet. Ragnar Larsen 

elt t. v. har snudd seg etter & ha 
headet, og vi ser ballen gå forbi 
«eeper Tollefsen og i nettet.

7 *
7 *4

Odds seiersmål i annen omgang. | 
Per Jacobsens skudd har nettopp! 
truffet målstolpen og går inn,; 
mens Askedalen og Ragnar Num-1 
me er uten sjanse til å redde. T. 
h. keeper Ludviksen liggende, t. v. 
Kjell Relnholt. Scoreren er ikke 
kommet med på bildet.

7
I"
17:-. 7 ■

f "'■' ■

■'7 ' 7

■ -i Jr ■■
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divisjon

både myndig og

be—be.
*

4.
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I Pore tredje scoring. Det var Rolf Nilsen midt på bildet som

I

1
&• *
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Sel bak vant hjemmekamp 3 1 over Tønsberg Kameratene

1

PORS OVERTAR
Så begynte Vestsideguttene å

PA DET SEIRENDE
lag som spilte best 1 den siste 

halvtimen av 1. omgang og den 
første halvtimen av 2. omgang, 
var stor innsats. Vi likte best 
halfrekken, men også framme var 
det lyspunkter. Rolf Nilsen var 
farlig når han hadde ballen, og 
var også rekkas nyttigste spil
ler. Kjell Gundersen var oppas
ser for Kjell M. Holthe, og den 
unge Porseren høstet ofte applaus 
for sin innsats. Morsomt skal det 
bli å følge guttene i neste kors
vei. Da står Selbak på program- 
met.

'• -3.'’

■

I
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HOS ULEFOSS
var innsatsen i orden, men det 

gled ikke alltid Like bra. Forsva
ret bar den tyngste byrden, og 
hadde vel endel flaks, da Pors 
kjørte som verst. Veteranen Bj. 
Tufte var den vi likte best i 
de bakre rekker, men også c.h. S. 
H. Johnsen var god. Framme i 
angrepet viste Kjell M. Holthe 
prøver på spill, men han kom 
aldri opp mot sitt beste.

Dommeren Kåre Hansen, Bra- 
gerøen, hadde en vanskelig opp
gave, men var 
god.

I

Det er en spennende søndag et
termiddag som forestår for Pors 
og Ulefoss! Da tørner våre 2 
representanter sammen i den før
ste kvali-kampene for opprykking 
til neste års 3. divisjon, og det 
er nok unodvendig å fortelle at 
såvel Wilhelm Karlsen som Hans 
Kabbe gjerne ser sine gutter 
komme et hakk opp. For vårt 
distrikt vil det jo også være en 
pen fjær i hatten og sportslig 
verdifullt å få et lag i 3. divi
sjon i tillegg til Snøgg. Vi skul-

' ' 'S

både i Pors og USF

langt farligere for Pors. For Pors 
scoret Rolf Nilsen 2, Reidar Duås 
og Ragnar Numme, mens Øivind 
Fjellstad og Tore Andreassen 
reduserte for vertene.--------------------------- -

Optimisme
le tro at det vil bli et friskt og 
ganske målrikt oppgjør pa Ulc- 
foss-graset, for begge lag må jo 
nodvendigvis satse offensivt og 
forsoke a skaffe seg den best 
mulige utgangsposisjon foran de 
2 øvrige kampene. Også den an
dre kampen går søndag, nemlig 
Selbak—TK.

Et visst favoritt-stempel må 
kanskje Pors sies å ha, mens 
UFSerne. vet nok å dra fordel 
av hjemmebanen, og også der op
pe er man optimister. Formann 
Kabbe tror på storinnsats og sei
er. og det samme gjør et par av j

i

r ■
f

Det blo Pore som trakk det 
lengste strået i Tclemarksderby- 
et om kvalifiseringen til 3. divi
sjon. Porsgrunnslaget vant for
tjent 4—2, og la det være sagt 
med en gang: seiren var heller 1 
underkant ettersplllefordeling og 
sjansene, men la oss heller ikke 
glemme USF’s farlige, men spo
radiske angrep. Før kampen hadde 
det silregnt og matta var nesten 
verro enn et såpestykke å spille 
på. Dette krevde en voldom kon
disjon av spillerne, og ga selvsagt 
også endel ekstra sjanser. Kam
pen i går hadde ikke samlet så 
mange tilskuere i det sure været, 
men de som hadde møtt. fram, 
fikk full valuta for inngangspen
gene. Kampen ble nemlig under
holdende, morsom, farstfylt og 
dramatisk på slutten, da vertene 
begynte å oppe seg. Den ble aldri 
velspilt, likevel fikk vi se presta
sjoner som raker temmelig høyt.

Det var ingen av hjemmela
gets spillere som hang med ho
det etter at 4—2 tapet mot Pors 
var et faktum. De fleste av pa- 
riotene på Ulefoss gikk bare og 
snakket om hvordan laget skulle 
knekke Tønsberg-Kameratene i 
Tønsberg. Vi hadde en samtale 
med formannen i gruppa, Hans 
Kabbe. Og den optimistiske for
mannen hang ikke med hodet, 
tvert imot, han var i godt humør 
etter den friske avslutningen, la
get hans presterte.

— Er slaget til . 3. 
tapt?

Langt i fra, vi skal kjempe bå
de mot Tønsberg-Kameratene og 
Selbak. Særlig^i den første kam
pen mener jeg vi har en fair 
sjanse. Og da kommer vi til å 
satse for fullt. Hvis vi greier sei
er her, betyr det at vi setter til 
med alle kluter i den siste kam
pen mot Selbak. Og vi får fullt 
lag i begge kampene, hvis ikke 
noe uforutsett hender innen den 
tid. Så vi sier bare tvi, tvi, slut
ter Kabbe. b.

** A- ■

■ > -

DET BEGYNTE NERVØST
Etter avspark begynte det ner

vøst fra begge lag, og det ble 
også endel fram og tilbakespill, 
før lagene følte seg varme i trøya. 
Ulefoss hadde den første farlige 
sjansen, men. keeperen i'Pors var 
også farlig nære på etter at laget 
hadde hatt et par cornere. Det 
første kvarteret var imidlertid 
jevnt.

ble mer ro over spillet, ballene 
og pasningene til medspiller 
gikk langs marka, og laget fikk 
midtbanen. En opplagt halfrekke 
med Kjell Gundersen i spissen 
ordnet opp og matet en pigg lø- 
perrekke. Rolf Nilsen smelte til 
med 1—0. Pors hadde da tatt hele 
midtbanen. Og laget fortsatte. Ver
tene fikk ikke roet sine bakre 
skanser og så trillet det inn enda 
et par mål.

En av scoringene kunne kanskje

Foran søndagens kvali-oppgjør:

■

Et annet av Pors farlige angrep. I 
Målet er åpent, men ballen er 

gått utenfor.

. « *
4 > *
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Lagene var klare i går, og opp
stillingen blir:

ULEFOS: E. Haugland — J. 
Bjørndalen og H. Halvorsen — 
L. T. Kolle, S. M. Johnsen, T. 
Andreassen — H. Toreskaas, Bj. 
Tufte, T. Kabbe, Kjell M. Holte, 
J. A. Jensen.

PORS: R. Ludvikscn — 0. Vi- 
ge og J. Johansen — Ame Jo
hansen, R. Askedalen, Kj. pun- 
dersen — S. Barth. R. Duås, R. 
Nilsen, R. Numme, R. Reiersen. 
Res.: A. Wennrod. R. Johnsen,1 
Kjell Madsen. Wickmann er bort
reist og 0. Numme er syk.

vært unngått. Til gjengjeld tril
let ballen 4 ganger på målstre
ken hos Ulefoss.

Halvtidsresultat 3—0.

PORS FORTSATTE
etter pause der de slapp i 1. 

omgang. Laget spilte seg fram til 
en rekke tilbud. Ulefoss-forsvaret 
ble satt på mange prøver, og var 
både heldig og godt. Gjestene had
de hele spillet til midt i omgan
gen, men hadde bare greid å leg
ge på til 4—0 tross utallige sjan
ser. På et av sine sporadiske an
grep, fikk vertene redusert til 
1—4 og dermed stor jubel, hos 
hjemmelagets tilhengere.

spillerne vi har snakket mca. i 
Pors-oppmann Jcisen tipper dri
stig 3—0 seier til sitt lag, mens 
centerbacken Askedalen garderer 
med uavgjort, og treneren Asbj. 
Hanseh tør ikke nevne noen sif
re, men har tro på Pors-seier.

I Selbak vant hjemmelaget 
klart 3—1 over Vestfold-repre- 
sentanten Tønsberg Kameratene.

ULEFOSS-GLØD
Kort etter kjørte vertene opp 

med nok et farlig angrep, og med 
friske heia-rop i ryggen reduserte 
de til 2—4. Da sto det 10 minut
ter igjen av kampen. Pors var 
fremdeles med på spillet, og 
det var Porsgrunnslaget som be
stemte farten. Det avsluttet også 
best, men flere scoringer ble det 
ikke. En fortjent seier, men mor
somt var det at Ulefoss oppet seg 

_ __o___ _ mot slutten. Og hadde laget fått 
bli varme i_________________ < 

■-0 ■
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har overrasket Ulefoss-forsvaret.

Pors klart best på Ulefoss 
søndag med fortjente 4-2
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avverger. Pors-løperne er avventende.

Rolf Nilsen.
Tre glade karer. — Fra venstre

fr
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o

FIKK FIN 4-0-SEIER PÅ VESTSIDEN

<
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Kjell Gundersen, Wilhelm Karlsen og

seg best på midtbanen, men gren- 
nombruddene uteble helt.

2
2
2
2

4
2
2
n

8—2
5—5
3—5 
2—6

Pors tok vare pa 
mot Selbak på hjemm

ir

I et ideelt spillevær og for bzu 
re noen hundre tilskuere, hvorav 
halvparten var fra Selbak, «gikk 
Pors inn» for full musikk. Pors et
terlot aldri noen og det ble en sik- 

, ker 4—0 gevinst til Vestside-la- 
get, etter 0—2 halvtid. Hjem
melaget spilte taktisk og klokt 
gjennom store deler av kampen 
og det kunne gjerne vært flere 
mål, men vi synes også Selbak 
hadde fortjent nettkjenning på si- 
ne mange sjanser. Til Pors’ ros 
skal sies: Forsvaret spilte en glim
rende kamp. Alle var i det beste 
spillehumor og det ble kjempet 
om hver eneste ball. Porsforsvaret 
vant også de fleste duellene, slik 
at gjestene ikke kom på skudd
hold. Rekka var aktiv, og det 
var alltid farlig når Rolf Nilsen & 
Co kjørte opp med sine hurtige 
og farlige angrep. Selbak skuf- 
fet stort, laget sto ikke til sitt 
rykte og vi så Ute effektiv fot
ball fra deres side. De greidde

efeane

Kvali-omgang nr. 3 
'1 ■■■■■■■(

PORS BEGYNTE BEST
og laget tilrev seg spillet de før

ste minuttene. Selbakforsvaret 
spilte i denne perioden åpent og 
Pors benyttet sjansene som bød 
seg. Rolf Nilsen åpnet sine scorin
ger etter bare noen få minutters 
spill. Han skjøt hardt helt oppe i 
vinkelen på et direkte skudd. 
Detle ene målet kom til å bety 
mye for Pors, da laget de neste 
minuttene ble pressøt sterkt over 
på defensiven. Der bie det kjem
pet med nebb og klør. Selbak byg
get opp en rekke angrep, men 
det ble med det. Laget kom ikke 
på skuddhold, og det som kom, 
reddet en opplagt Roy Ludvig- 
sen. Også Pors kjørte på for 
a score og var nære ved, da 
Svein Barths kjempeskudd fra 
20 meter traff innersiden av side- 
stolpen. Det var likevel gjestene 
som var det sterkeste laget på 
midtbanen, men de fant aldri ut 
av det kompakte porsforsvaret. 
Like før pause la Pors på til 2—0, 
fortjent eller ikke, det er målene 
som teller. Og det var en mål-

FORTJENT SEIER
Pors vant en fortjent seier. En 

kan kalle det sliteseier, for den 
Innsatsen guttene la for dagen

DET BEGYNTE
svært lovende for Pors i 2. om

gang. Laget kjørte for å få 3—0 
ledelse og tok ikke lang tid før 
en perle lå i Selbaknettet. Og nå 
hadde Vestsidelaget en god perio
de, da det spilte på sitt store re
gister, og fikk se prøver på fin 
fotball. Selv om angrepene hadde 
tendens til å bli trukket for mye i 
senter, var det morsomt å se hvor 
lett det gled. Etter en rekke flot
te angrep la hjemmelaget på til 
4—0 midt i omgangen. Det siste 
kvarteret hadde begge lag sine 
sjanser, men nå var det slutt på 
kreftene' i de fremste linjene hos 
begge lag.

Selbaks senterback som går i været og

i ■3

hungrig senterløper — Rolf Nil
sen som vandret i Porsrekka i 
går. Gjestene la fram store mang
ler i denne omgangen, forsvaret 
deres var ytterst svakt og dessuten 
ga laget seg for lett. Porsledelsen 
på 2—0 var i overkant etter spil
let.

Uendret Pors- 
lag mot Selbak 
Pors stiller dette laget mot Sel

bak i kvali-kampen på Vestsi
den søndag ettermiddag: Roy 
Ludviksen — 0. Vige og Johan 
Johansen — Kjell Gundersen, As- 
kedalen, Arnold Johannesen — 
Svein Barth, R. Duås, Rolf Nil
sen, R. Numme og Roald Reier- 
sen. — Øystein Nume er frem
deles syk. Reserver: Wickmann, 
Ragnv. Johnsen og Kjell Madsen.

Det er stor optimisme på Vest
siden, og alle håper naturligvis 
at Pors kan gjenta seieren fra 
sist de to lagene møttes, nemlig 
på samme bane i 1961. Da vant 
Pors 3—2.

SELBAK SKUFFET
Østfoldlaget skuffet stort etter 

den klare seieren over TK. For? 
svaret ga til syne store mangler 
og Pors-rekka fikk komme for 
lett igjennom. Keeperen kunne 
nok avverget et av målene, men 
han var for nervøs. Angrepet 
ble for tamt og den rette gløden 
manglet. Vi likte best de to ih- 
drevingene Per Mathisen og 
Kjell Jensen. Laget njå ?vise an
dre takter mot Ulefoss til helga 
om det skal bli poenga ;

Kampens dommexy.Jphan Gul
dal, Øyestad var < ikke feilfri, 
men han greide seg noenlunde.

be-be.

Formannen i Pors fotballgrup- 
pe, Wilhelm Karlsen, var den 
første til å gratulere sine gutter 
med seiren over Ulefoss i går et
termiddag. Vi hadde fulgt Karl
sen, da han trippet rundt banen, 
man minuttene gikk seint for 
han på slutten, det forsto vi.

— Hva betyr seiren for Pors?
— Det betyr at vi har styrket 

vår stilling, og jeg ser lyst på ut
siktene foran kampen mot Sel
bak til helgen. Med seiren over 
Ulefoss i baklomma, tror jeg vå
re gutter kommer til å satse ek
stra friskt i begge de gjenværen
de kampene. Det er utvilsomt 
godt stoff i laget, selv om det er 
enkelte plasser det kan vakle på.

— Var du nervøs ?
— Ikke før Ulefoss fikk sin 

scoring nr. 2. Da synes det som 
vårt forsvar begynte å vakle, og 
alt kunne jo hende på den sleipe 
men det holdt godt, og det burde 
vært flere mål i vår favør, b.

P':: p/

Farlig situasjon i Selbak-forsvaret. Det er

Pors—Selbak 4—0
Tønsb.Kamr—Ulefoss 2—0

Pors
Selbak
Tønsb. K.
Ulefoss

Det var en glad og fornøyd for
mann i Pors fotballgruppe, Wil
helm Karlsen som kunne gratule
re sine gutter med den flotte 
bragden over Selbak i går etter
middag.

— Hadde du trodd på seier?
— Ærlig talt gikk jeg og hå

pet, og guttene gikk inn for fullt, 
det skal være sikkert og visst. 
Seieren var helt fortjent. Det var 

i endel som sa Pors scoret på sine | 
sjanser, men jeg synes vi kunne 
hatt enda flere mål, med litt flaks- 
for sjanser var det nok av.

— Skal vi si dere er i 3. divi
sjon fra neste år?

—Jeg kan ikke si annet enn 
at vi ligger svært gunstig an et
ter våre to kvali-kamper. Det 
skal bli morsomt å folge guttene 
i den siste kampen mot Tonsberg- 
laget, og vi setter selvsagt alle 
cluter til også i denne kampen, | 
dutter den fornøyde formannen. |

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

i 1

i går, må gi tellende resultater^ 
Den glød vi har savnet hos Pors 
i store deler av sesongen, kom< 
mer nå i fullt mon. Rolf Nilsen ble 
bragdmann, men det var likevel 
forsvaret som bar laget til seier 
i går. Godt hjulpet av en pigg 
half rekke, la det ingen ting imel- 
lo og det var klasseforskjell 
mellom lagene her. En blomst gir 
vi til sliteren Kjell Gundersen, 
fordi hans kampinnsats smittet 
på de andre. J

Det har hittil gått etter favoritt-oppskrift i 4. divisjonsvm-< 
nernes kvalifiseringskamper, og det skulle være rart om ikke 
det fortsetter også i den tredje og siste omgangen i morgen. Da 
skal som kjent Pors ut mot TK i Larvik, mens Ulefoss møter 
Selbak i Horten. Pors er jo 99,9 prosent sikret opprykking, 
endog med et ganske klart nederlag mot TK, mens Ulefoss har 
skuffet en del i disse kampene. Spesielt da i den forrige i Tøns
berg. I Larvik i morgen har TK ennå en syltynn mulighet, og 
vil nok kjempe, men det skulle forundre om ikke Rolf Nilsen 
& Co. kommer til å understreke sin desiderte toppstilling i kvar
tetten. Ulefoss må gå til siste kamp uten fnugg av muligheter, 
men vi tror at Jaget er bedre enn det har fått vist, og det måtte 
tross alt være en fin stimulans å gå i vinterhi med om man 
kupne gjore en bra figur mot Selbak.
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var det ikke rare greiene, men 
utslag av vilje og energi kan of
te gi tellende resultater, og det 
var tilfellet i går også.
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se ett av dem eller begge mot et 
enn ellers i sesongen.
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På Lovisenlunds grønne, men 
såpeglatte grasmatte greide Pors 
bare det ene poenget mot TK, 
men det holdt likevel til av- 
delingsmesterskap. Denne siste av 
de tre kampene var den svakes
te fra Pors’ side, de enkelte 
spillerne hadde ikke så mye å gi 
og det ble derfor endel «påmå- 
få>-spill.

i
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gjerno 
mot et sterkere lag.

Pors hadde iorljenl seier 
motTsnsberg-Kameratem®:2-2 
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rs-Lyn på Vestsiden
Det har vært en del snakk

®LS

gang, da fikk vl se mange gode 
prøver. Det var også i denne 
perioden begge Pors-scoringene 
kom, men det kunne like gjerne 
ha vært flere.

Tonsberg-Kameratene var ikke 
noe stort lag, men likevel ble 
vi overrasket etter forhåndsom
talen. TK kjempet faktisk om 
hver ball og spillerne hadde pri- 

Dct var likevel ingen tvil om ma kondisjon. Rent spillemessig 
hvem som var det beste laget/ 
idet Vestside-guttene hadde det 
meste av banespillet og de far
ligste sjansene, men den rette 
viljen var ikke der, som sist. 
Det beste spillet laget presterte 

j var 1 første halvdel av 2. om-
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gte nett-taket. Plutselig var det 
bare et lag på banen. Tonsberg- 
Kameratene kjempet fortvilet i 
forsvar, og vi noterte 3—4 åpne 
sjanser for Rolf Nilsen ekspeder
te 2—1 på en stikkbakk. Også i 
perioden som fulgte hadde Pors 
spillet og de ble snytt for et 
straffespark, da centcrhalf Rolf 
Askedalen, ble felt ulovlig inne 
i feltet. Den leie sola gjorde 
nok sitt til at den ellers så gode 
dommeren ikke så forseelsen.

Midt i omgangen kom Tøns- 
berg-laget med igjen etter å ha 
kjempet lenge i forsvar. Det ble 
2—2 på et ufarlig angrep, der 
Pors-forsvaret lot TKs centerløper 
gå for lenge med ballen.

De siste minuttene var kjede
lige og vi fikk aldri se noe stort 
spill i denne perioden.
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PORS FIKK BESKJED
om å kjøre hardere fra start 

i 2. omgang. Laget hadde nær 
fått utlikning allerede etter av
spark, men den åpne sjansen ble 
reddet. Det tok imidlertid ikke 
lang tid før det ble 1—1. Etter 
klyngespill hadde plutselig Rei
dar Duaas ballen, hans skudd ful.

— Har dere planer om flere 
kamper i år? spør vi Pors- 
formannen Wilhelm Karlsen.

— Jo, det har vi. Det har 
jo vært litt tynt med kamper 
for oss i høst, og etterat vi 
gikk til topps i de vanskelige 
og hektiske kvalifiseringskam
pene, har spillerne vært sugne 
på å forsøke seg mot sterkere 
lag. Neste år må vi jo regne 
med å få det hardere i den 
nye 3. divisjon, og vi ville 
gjerne ha en viss peiling alle-

| •

I. ?•/, 
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ryo^s
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li Wilhelm Karlsen: Vi vil 
kove oss

helg
----- en hjemmekamp eller to som avslutning på sesongt 

egge lar jo lykkes i å nå sine store mål om opprykking, og blant publikum later det også til å være et visst ønske om 
fa se ett av dem eller h«n.™ —<■ par ay landets bestc lag De skulle j0 nå være «ledig på torget» og lettere -å få tak

rede nå på hvor vi står.
— Noen spesiell motstander?
— Vi holder på å undersøke 

med de beste Oslo-lagene om 
en kamp på Vestsiden neste! 
søndag, men noe definitivt fore
ligger ennå ikke.

— Lyn skal være ute etter 
en treningskamp mellom de 2 
Europacup-kampene 4. og 18. 
november.

— Ja. da kunne det jo passe.
— Dere mister den gode 

backen Johan Johansen?
— Det er ikke avgjort. Han 

blir her muligens lenger, men. 
vi får Roy Elseth og Svein | 
Halvorsen tilbake fra militæret | 
1 vinter. ________

...
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TØNSBERG-GUTTENE

begynte best og de kjørte fa
retruende allerede fra avspark. Vi 
noterte et par farlige gjennom
brudd, der Pors-forsvaret måtte 
ta fram sitt aller beste. Etter 
hvert kom også Pors med, men 
klarte aldri å få tak i midtba
nen, og dermed ble de fleste vand
rende i mellom. Midt i omgan
gen tok TK ledelsen, en riktig 
perle av en scoring som gikk inn 
helt oppe i krysset. Etter denne 
kald-dusjen kjørte Vetsidengutte- 
ne for utlikning, men angrepene 
deres var for spede. Ballene som 
rekka fikk å arbeide med var 
alt for upresise, og dessuten fikk

%■

A is.

X A» -s>

V W-'
X

PORS’ LAG
var mere.ujevnt enn sist. Når 

resultatet ble uavgjort gir vi li
kevel en blomst til Porsgrunns- 
laget De har vunnet kvali-serien 
og det klart. Det er også klart 
at det sto mindre på spill for 
Pors denne gang enn i de to fo
regående kampene, og derfor kan 
en vel si at innsatsen sto i for
hold. Best på laget i går synds 
vi var backene Johan Johansen 
og Øistein Vige, mens Arnold 
Johansen og Rolf Askedalen ar
beidet best på midtbanen. Fram
me overrasket Reidar Duaas og 
sammen med Svein Barth var 
han rekkas beste.
. Tønsberg-Kamcratene hadde -et 
jevnt mannskap, men felles for 
alle var at de hadde god -kondi
sjon og benyttet denne. Domme
ren Birger Nilsen, Griiner snøt 
Pors for et straffe, som kunne ha 
avgjort kampen, meh ellers var 
han prima.
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De fikk sin ______
Barth, Herman Holt
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hyldest disse karene.
,an og Asbjørn Hansen*

»

Sl;

/K

denne bragden ble han tildelt inn- / 
satsmedaljen for 1964. Ellers fikk • 
Herman Holtan 15 års aktivitets- 
medalje, mens Svein Barth og 
Arnold Johannesen fikk 10 års 
medalje. Den sistnevnte var dess
verre forhindret fra å delta i fes
ten. Alt i alt en fin kveld, der 
man la vekt på å hygge seg.

Opplegget var det beste og der
for klaffet det hele fint. Det ble 
sunget og danset, og fotballko- 
nene satte tydeligvis stor pris 
på dette fine tiltaket som ble 
avsluttet først langt ut i de små 
timen.
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av formannen Wilhelm Karlsen,
Andreas Skilbred, Olaf Hansen,
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4rets innsatsmedaljei 
gikk til Rolf Nilsen

Sterk ros til treneren Asbj. Hansen
De ble et minne rikere de 80 

deltakerne ved årsfesten i Pors 
Fotballklubb lørdag. Det ble en 
festlig kveld, med Leo Weber som 
en opplagt toastmaster.

Under middagen var det taler
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Erling Olsen, Asbjørn Hansen, 
Thor Svennungsen og Thor Skar- 
nes. Alle gratulerte A-laget med . 
opprykkingen og håpet at laget j 
ville slå seg enda et hakk opp. J 
Juniorformannen Thor Svennung- ■ 
sen sa at det ikke bere er A- ■ 
gutta som teller. Han fortalte at I 
småguttene og lilleputtene tar mål H 
av seg til å bli noe. De sammen- H 
ligner seg med spillerne på A- R 
laget. Noen vil være Rolf Nil- I 
sen, andre Reidar Duaas og hvis R 
det er noen som være spesielt | 
barske, så er Øystein Vige for- g 
bildet. g

Wilhelm Karlsen takket trene- | 
ren Asbjørn Hansen for det gode j 
arbeidet han har lagt ned i Pors. ' 
Det står respekt av Asbjørn og ' 
hans lærdom vil sikkert komme ) 
laget til gode når det skal spil- ' 
le i en divisjon høyere. Av fot- 
ballgruppa ble han overrakt et j 
vakkert tinnkrus, som takk for 
trenerinnsatsen. /.

1Rolf Nilsen er den spilleren som j' 
har trent mest i år. Ikke en gang J 
har han skoftet treningen og. for
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Pors kunne

j j
landslags- ne lett vært en<J

Syntes Pors-gevinsten

Be-Be.
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---i for Skiens- 
Øyvind Olsen og

— Spillemateriellet
— Nå er det en 

gutta» som c 
treninga og 
på unge 
snittlig vært 
hver treningsl 
nok å ta av, men 
at noen av
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PORS BEST
Pors vant en fortjent seier, lak

ket være sin store innsats. Ba
nens beste spiller var Pors-mål- 
mannen, Roy Ludvigsen. Med 
sitt store arbeidsfelt var han høyt 
og lavt. Ellers spilte forsvaret en 
prima kamp. Ta eklingene var før
steklasses og framleggene av godt 
merke. Litt annerledes var det 
framme i rekka. Der var det in- 
nertrioen som gjorde mest av seg.

På Sandefjords lag var det blan
det kost. Forsvaret var ikke pa
tent, bare Thorbjørn Svendsen 
klarte seg skikkelig. Yngve Karl
sen ble for treg, • dette gjaldt 
også Finn Gjelstad. Lagets beste 
spiller var likevel unggutten Stei
nar Sannes, som høyre haK. — 
Framme i angrepet spilte J. Møl
ler' en god 1. omgang; men han 
falt helt av lasset i annen.

God dommer: Kjell Iversen, 
Fram.

treningsoppgjpret
ble så vidt klar som

•------ . Storm
var det mye bra som 

før pause, men etter sidebytte sviktet 
laget og det ble 4 mål på Pors < 
Helge Skifjell, begge 2 hver.

— Vi tar ikke dette nederlaget 
mot Pors særlig høytidelig. Por- 
serne er atskillig lenger framme 
rent kondisjonsmessig enn oss og 
det var da også på dette laget 
vant nå. Men det ble god trening 
og noe mere var det heller ikke 
vi ventet, sier Storm-oppmannen

I Erling Lunde, til TA.

mente landslags
treneren Ragnar
Larsen
Ragnar Larsen, tidligere Sand

åker og ex-proff, nå 1—5"

Klippen” inn i | 
sin 20. sesong

• ♦ a

...-.

Porsniålmaimen, Roy Ludvigsen 
mens Rolf Askedalen, som

%

vunnet

Pors sorget for en liten sensa
sjon allerede i sin første kamp. 
Laget vant fortjent 1—0 over 
Sandefjord i Sandefjord i går 
ettermiddag på en våt og vanske
lig bane, som Porsgrunns-gutte- 
ne mestret best av de to. Selv 
om Sandefjord hadde det meste 
av banespillet, hadde Pors de far
ligste sjansene, derav to helt åp
ne, og vi synes det ikke er å ta 
for hardt i å si at seieren var 
fortjent, noe også Sandefjords pu
blikum var enig i etter kampen.

Sandefjord spilte uten Hans 
Sperre, som heller ikke kommer 
til å spille de første kampene 
for sitt lag i vår. Ellers var la
get som i fjor med <betong-for- 
svaret», der klippene Thorbjørn 
Svendsen og Yngve Karlsen spil-, 
ler førstefiolin. Pors stilte som 
annonsert, og det var heller in
gen spiller som ble skiftet inn.

W

— Vi kom ikke på høyde i 
dag. Spillet gikk for mye på 
tvers, og det var for liten fram
drift Men vi kommer igjen — 
sterkere. Banen er jo meget 
vanskelig å spille på.

— Hvor lenge har du deltatt 
på Sandefjords A-lag?

— Det har gått jamnt siden 
rigen sluttet, og jeg går nå inn 
i min 20. sesong på 'førstelaget, 
men om det blir min "siste se
song, vil jeg ikke uttale meg 
om ennå.

— Banens beste spiller?
— Jeg likte godt Pors-kce- 

peren Roy Ludvigsen, som bå
de var heldig og god. Ellers 
skal Pors ha ros for sin store 
glød, slutter den gamle lands- 
lagskjempen.

ié'- ' ’’

Pors angriper. Det er Roy Elseth som Iiar kommet forbi Yngve 
Karlsen, men målmannen greide han ikke.

var høyt og lavt i går. Her ser 
Ml iXalt Hl ha’

PORS AVSLUTTET BEST
Det var Porsgrunns-laget som 

avsluttet best. Kondisjonen viste 
seg å være prima. Og det 
siste kvarteret ble hjemmelaget 
kjørt ganske kraftig, dog uten at 
gjestene fikk til noen scoring. 
Laget var imidlertid nære på fle
re ganger.

Klippen i Sandefjord, Thor
bjørn Svendsen, blir også i år 
å finne på fotballarenaen. Go
de, gamle Thorbjørn er kom
met opp i åra, men er like 
frisk og hard i tacklingene som 
før. Det er en fryd å se ham 
rydde opp, bryte og avlevere 
ballen. I går spilte Thorbjørn 
2. centerhalf ved siden av Finn 
Gjelstad. Men det er klar for
skjell mellom de to.

— Hva med Pors-seieren?
— Jeg syntes Pors fortjente 

gevinsten etter fin innsats. Imid
lertid har vi alltid hatt vanske
ligheter med Pors. I fjor var 
det bare så vidt båten bar i 
Porsgrunn. Og denne gangen

■ var det alts, Porsgrunnsguttene
■ som trakk-det lengste strået.

— Fornøyd med ditt eget lag? ROLF NILSEN SCORER
Etter en halv time fikk plut

selig Rolf Nilsen ballen og i ste- 
den for å legge den til medspil
ler, smeller han til med et hardt 
skudd fra 25 meter. Ballen fyker 
forbi malmannen, som ikke sto 
godt nok plassert, og dermed _ 
1—0 til gjestene. Resten av om
gangen var tam, uten noen store 
sjanser.

— Jeg kom for å se Sandefjord, 
så det var vanskelig for meg å 
framheve noen spesielt på Pors- 
grunnslaget da jeg ikke kjenner 
laget. Imidlertid husker jeg igjen 
Reidar Duås fra Kristiansund N, 
som tidligere var en av landets 
lovende rekrutter. Han spilte jo 
også på prøvelandslaget I dag 
spilte han friskt og offensivt med 
godt blikk. Ellers var det som 
sagt stor innsats hos Porserne. Hos 
Sandefjord ble jeg mest overras
ket over unggutten Steinar San* 
nes. B....

mer

R. Ludvigsen best
inn over banen og la en demper 
på spillet. Hjemmelaget hadde 
det meste av banespillet, men 
sjansene uteble. Spillet ders var 
heller ikke noe å sryte av. Lite 
plan og for tamt.

%

Pors nw hadde bedre fort
STORMenn

Men 4-0-seieren i Brevik i overkant
Pors mix ble vinner av treningsoppgjpret mot Storm i Brevik 

fredag, men når seiren ble så vidt klar som 4—0, var det noe 
i overkant av spillefordeling og sjanser. Storm hurde hatt flere sco
ringer før sidebytte, spesielt ™ bra som ble prestert like

" ' t nok kondisjonen 
etter scoringer avL

t i år?
:n del av «gamle- 

ennå ikke har vært på 
vi må derfor satse 

folk. Vi har gjennom- 
i 18—20 mann på 
skveld, så det er folk 

jeg frykter for 
dem kan bli litt for 

---- !:

PORS KOM 
BEST I GANG

Det var Pors som kom best 
i gang, og laget kjørte da også 
sterkt de første minuttene. Et
ter hvert jevnet spillet seg ut. 
Den første store sjansen hadde 
Sandefjord, da c.f. Jens Møller 
smeltetil med et knallhardt skudd, 
men allerede da var Roy Ludvig
sen varm i trøya og reddet mes
terlig. Pors kjørte etter dette og 
laget fikk en kjempesjanse. Bal
len traff imidlertid en av spiller
ne, etter at keeperen var satt ut 
av pill. Så var det Sandefjords 
tur igjen, men Ludvigsen i Pors- 
målet var igjen på pletten og 
reddet. Etter dette gikk det fram 
og tilbake, med vekslende spill. 
Etter 20 min. sto plutselig en 
av Pors’ løpere alene oppe i San
defjords mål, men situasjonen kom 
for fort på ham, da han ikke 
traff ballen skikkelig.

idvigsen var høyt og lavt i går. Her ser vl ham gå i været på en baH, 
også spilte godt, hjelper til. Helt til høyre Sandefjords Jens Møller.

trener, var en av dem som hadde 
innfunnet seg på Sandarbanen i 
går ettermiddag. Om Larsen var 
for å mulig finne nye landslagsta- 
lenter, vet vi ikke, men han var 
skuffet over Sandefjords spill. I 
midlertid lyste han opp, da vi spur
te om Pors-innsatsen.

— Hva synes du om Porsgrunns- 
lagets spill?

— Pors overrasket meg positivt 
med vekslende og bra spill. Laget 
tok mye bedre vare på sine sjan
ser enn vertene, og gevinsten kim- 

ida større.

var OK

ferske. Ikke desto mindre skal vl 
ikke ha noen problemer med å 
stille lag og det ser ut til at vi 
kan få en ganske brukbar lo- 
perrekke. Beklagelig er det imid
lertid at vi ikke får med ver
ken Yngvar Loberg og Håkon Gi- 
ving til vårkampene. De skal beg
ge opp til examen artium i år 
og blir ikke klare for til høst- 
kampene.

Pors-premieren homhe 
fjord

f >
X /
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Jarand ble varm i trøya allerede 
etter 2 min., da han reddet en så
kalt «umulig». Vertene tok ledelsen 
ganske uventet etter at Pors had
de startet best. Den kom på et 
uventet rush og plutselig sto Knut 
R. Horsk alene — og nettet. Etter 
dette kjørte Urædds unggutter 
opp i medgangen og var alltid far
lige i sine rushangrep, men verte
ne greidde aldri å beherske midt
banen. Der slet Pors’ halfrekke og 
matet sine tropper framme, men 
det nyttet ikke. Rekka kombinerte

| hele midtbanen i store deler av 
kampen. Men. den store overraskel
sen var likevel Kjell Madsen. 19- 
åringen bør UK se op for. I går 
vårtet han opp med friskt og feien
de spill.

På Urædds lag er Jarand i goalen 
allerede nevnt. Morsomt er det og
så at ung-guttene klubben forsøkte 
— holdt godt.

En del slitne ble de nok i 2. om
gang, men med litt mer skolering 
blir de sikkert å finne på Urædd- 
laget. Ellers spilte Ivar Strigen en 
god kamp som c.h.

Trygve Dahlgren ledet oppgjøret 
med sin vanlige gode fløyteblåsing. 

____ Be-Be.

ren. Pors-scorere var KjélT Mau
ren og Roy Elseth.

Rolf Askedalen tok som vanlig 
brodden av Brevik-angrepene og
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Duås 
som innerving de siste 20 minut-- 
tene. Men likevel skortet det mye 

framdrift. De blltt scoringer 
annet et

plass mot Eik i Tønsberg i kveld,
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Om det gamle ordtaket 
dårlig generalprove, en god pre
miere holder for Pors* vedkom
mende, vil Grenlands 3. divi- 
sjons-representant i fotball gjø
re sine saker storveis i seriestar
ten mot Fram på hjemmebane 
søndag. Pors matchet mot Bre
vik i grasbaneåpningen i Brevik 
tirsdag, men leverte til sine tider 
et spill som var under all kri-

PORSLAGET
På det seirende laget la man i 

fdrste rtkke merke til samspillet. 
Best var halfrekka, som beholdt

både fiskt og vakkert, men brod
den manglet._ Når så også Jarand 
var høyt og 'lavt fikk Pors-rekka 
aldri hull på byllen i denne om
fangen.

Omgangsresultatet var 1—0 til 
Urædd. I 2. omgang dominerte 
vestsideguttene i sto stil, men det 
gikk en stund før de fikk hull på 
byllen. Laget leverte mye pent' utt 
på banen, men innenfor 16-meteren 
var det tamt og uten krutt.

.«'A
-

... - • •
.•<1 ‘

i Z
m

var forsvarets klare ener, mensi 
Basse Johnsen ser ut til å gli inni 
på venstreback-plassen. Han harl 
i hvert fall framspillene i orden. I 
Såvell Kjell Gundersen og Rag-I 
nar Numme startet begge fint,] 
men falt betraktelig av etter hvert I 
Her blir det for mye løping og] 
foring med ballen i stedet for å 
konsentrere seg bedre om fram- 
spillene. Det nytter ikke å spille 
raslet når pasningene ikke har 
den rette adresse. I angrepet var' 
det tamt i 1. omgang, noe bedre 
ble det altså etter sidebytte.

I 

t

- / ■

tikk .
— ganske mye i radikal retning om 

laget vil ha noen sjanse til å hol
de seg i divisjonen. Det er i

STERK AVSLUTNING
Pors sterke avslutning satte en 

ekstra spiss på dette lokalderbyet. 
Hele 4 scoringer på 7 minutter 
er ikke herdagskost i fotballkam
per. Svein Barth noterte seg for 3, 
mens Urædds farlige c.f. Knut R. 
Horst uventet lobbet inn nr. 2 for 
hjemmelaget. Det første pors-må- 
let smalt for øvrig unge Kjell Mad
sen inn fra 12 meter.

r ’

r

* ’ 7 
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Kjell Madsen, og begge forlot 
kamparenaen i 2. omgang, men 
det var på grunn av skrekk, og 
begge var like fine etter kam
pen. Det hyggeligste ved denne 
kampen var at begge lag stilte 
med et ungt mannskap — som 
innfridde. La oss heller ikke 
glemme den eldste, Urædds kee
per Jarand Jarandsen, som får 
betegnelsen banens beste.

ganger man fikk spillet til & gU 
gikk det i en ring på midtbanen 
og Brevik-forsvaret fikk tettet 
sekken godt Igjen for det kom til

• kritiske situasjoner. Her raget 
senterhalf Magne Eriksen et 
godt hode over Breviks øvrige 
forsvarsspillere og gjorde sine

. saker meget godt.
Når Pors likevel gildt selrrik ut 

av dette oppgjøret — 2—0 etter 
en scoring i hver omgang — var 
det etter lagets ovrtak i spill i 
mesteparten av 2. omgang ikke 
stort å utsette på. Brevik hadde et _ 
b]aff på et par minutter i denne “ 
omgar.gen, og da kunne det fort 

1&vr — vi noterte blant 
langskudd i tvérrligge-

w-
■■

'et må laiiot bedre saker til

I en noe rotet og urolig 1. om
gang endte det med at Pors tok 
ledelsen kort før pause. Det lå 
scoring i luften under et kom
pakt angrep, og under en frisk 
forsoring av Asbjørn Bcntsen 
tok centcrbacken sjansen på et 
tilbakespill, som han imidlertid 
ikke rakk å få skikkelig kontroll 
over, og ballen havnet forbi kee
per og i nettet. Pors øket til 
2—0 tidlig i annen omgang på 
straffespark, satt kontant inn av 
Askedalen. Men bare snaue mi
nuttet senere reduserte TK til

hvert fall på det rene at det ma 
vises et langt bedre spill og og
så innsats om det skal bli poeng 
søndag.

Nå skal det straks anføres at 
Pors denne gangen ikke stilte 
helt i den slagorden man etter 
alt å dømme vil bruke framover. 
Verken Asbjørn Bentsen eller 
Kjell Madsen maktet noe — det 
ble betydelig bedre da Rolf Nil- 

' sen kom inn som senterløper et- 
op- i . ter sidebytte og Reidar

det skal sannelig skje_

.f

r* . «Kg.

>’✓ ■ .

1—2 og gikk under en overtaks- 
periode senere opp til sluttsif- 
rene 2—2. Ved begge anledninger 
var imidlertid off side-situasjo- 
nene så klare at målene neppe 
ville vært godkjent med diago
nale linjemenn. Forøvrig var det 
ellers ikke så mye å si på re
sultatet.

Pors stilte uten Rolf Nilsen og 
Svein Barth, og nettopp de to 
ville nok tilført angrepsrekken 
den tyngde som den tydelig 
manglet denne gang. De er på

er 4-2 over Urædd
Ungguttene satte farg

Treningskampen mellom by- 
rivalene Urædd og Pors på 
Urædd Stadion lørdag ga løfter 
for begge porsgrunnsklubbene. 
Tidligere har disse oppgjørene 
vært både harde, uryddige 
og tjent lite til fotballens formål. 
La oss med en gang slå fast at 
dette oppgjoret var et hyggelig 
unntak. Riktignok fikk 
ksadet både Reidar Duås

- - xa-
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•ste omgang. Øystein Numme er igjennom og Idar til skudd, 

og da skulle vi vel • kunne få I 
mer brodd i angrepene, selv om 
Eik-forsvaret består av karer som 
heller ikke legger fingrene i mel
lom. Kampen mot ’TK var i 
hvert fall god og kjærkommen 
trening. Vi likte best keeperen 
Ludviksen, Askedalen og Ragnar 
Numme. Ellers var det mer 
ujevnt. De to nyeste på laget, 
Asbjørn Bentsen og Tore Kjell- 
sen — som dannet høyresiden i 
første omgang — viste begge at
skillig positivt, men manglet lik
som noe av den hardhet og 
frekkhet som må til for å full
føre sine gode intensjoner.

Laget stilte opp slik: Ludvik
sen — Vige og Johnsen — Kjell 
Gundersen, Askedalen, R. Num
me — Kjellsen, Bentsen, 0. 
Numme, Reidar Duås og Aage 
Lund. — Kjellsen gikk ut ved 
pause og hans plass ble overtatt 
av Øystein Numme, mens broder , 
Ragnar ble flyttet opp som c.f.1 
Enok Solstad kom inn som wing- 
half. I kampens siste del ble Øy
stein Numme skadet, og Kjell
sen kom da inn igjen.
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trolig med det, og spiUemessig 
var det bare i ganske korte 
perioder laget fikk til noe av 
det vi haddo ventet Dessuten lot 
hjemmelaget til å ta kampen 
langt mer alvorlig, og satset — 
spesielt utover i annen omgang 
— temmelig hardt og kontant i 
dueller og tacklinger. Det er en 
fasong som gjør seg på grus, 
men som er lettere å hamle opp 
med på gress.
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Her ser vi Svein Barth scorer nr. 2 for Pors, mens Morten Kvam og Svein Jonassen bare 
kan konstatere at ballen går 1 nettet.

Stadlon-grusen i Tønsberg 
holdt fint for 2 kamper på sam
me dag, så også porserne fikk 
bra forhold i den etterfølgende 
treningskampen mot Kamerate
ne. Også her fikk vi en temmelig 
jevnspilt forestilling, men TK’er- 
ne er jo kjent som litt av noen 
grusbanespesiallster, og i sterke
re grad enn Eik syns vi at de 
behersket det daue banedekket. 
Pors-laget ble liksom aldri for-
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Oppgjøret et skritt i riktig retning — men fortsatt er det mangler i samspillet

p*

Pors’

SERIE-OMGANGEN

■i

måtte overta 
Numme som
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tivt jevnt er det gjerne alhld j 
møtene med Fram, som har et 
ganske sterkt fornyet mannskap 
i år — men noen pålitelig form 
har jo ikke satt seg hos Pors 
heller ennå, så kampen virker 
temmelig åpen. Det er jo poen
gene i en slik hjemmekamp por- 
serne må sikre seg hvis det skai 
være håp om å holde seg unna en 
kritisk stilling på tabellen. Fram 
gikk jo i fjor ned en divisjon, 
mens Pors gikk opp, men rent 
statistisk står de temmelig likt 
for tilsvarende kamp de 4 fore
gående sesongene: I rekkefølge 

fra 1960 har resultatene vært 1—1, 
0—3. 0—0, 2—0.

Så får vi bare håpe at det blir 

dø siste sifrene som koplereresl

som vil bestride den seieren. Den 
gir nemlig et riktig bilde av spil
let og sjansefordelingen. Det var 
jevnt i lange perioder og hvert

som sik- 
seg begge poengene i lokal- 

derbyet mot Pors på Notodden 
i går, og det er vel svært få

Også våre to 3. divisjons- 
representanter har sine lag- 
problemer å stri med foran 
poengstarten, men de er noe 
heldigere stilt enn Odd ved 
å ha en ukes respitt på å 
finne løsninger. De skal jo i 
ilden først 2. mai, Pors—Fram 
og Selbak—Snøgg. — Når det 
gjelder Pors vil det kanskje 
ta litt tid å få, stabilisert sam
mensetningen. Siden 1 fjor har 
man jo mistet støttespillere i 
forsvaret som Johan Johansen 
og Arnold Johansen — den 
første er jo reist tilbake til 
Østsiden, den andre har mi
stet lysten. Basse Johnsen er 
ikke uten betingelser til . å 
spille seg inn på backplassen 
sammen med Vige, men her

Pors -SnoM

___ _____________________________________________
Det ble også ellers en dag Grenland/Telemark

glede seg over. Snøgg åpnet med å kapre begge

ville nok vært en fordel.
Etter sidebytte hadde Pors 

mesteparten av spillet i omgan
gens første halvdel før Fram 
kom mer med. Fordelingen av

Rolf Nilsen er fortsatt farlig, men 
han forsvant en del ut av bil
det etter pause. Halfrekken Kjell 
Gundersen, Rolf Askedalen og 
Reidar Duås var lagets beste del 
backene Vige og Barth spilte 
hardt og kontant.

Snøgg har alltid hatt vansker 
med Pors og holdt på å tape 
poeng også denne gang. Laget 
er imidlertid ganske jevnt be
satt nå, så det kan hende at 
laget greier å henge godt med 
i toppen av denne serien. Forsva
ret kjempet sterkt og lagets nye 
spiller fra Heddal, senterhalfen 
John Mosebø, er spesielt hurtig 
og god på hodet. I går måtte 
man benytte en så fin midtba
nespiller på den ene backplas
sen og selv om han klarte seg 
fint der, er han for viktig ellers 
på laget. Keeper Gullik Rønnin- 
gen er i fin form og er god å 
ha som en siste skanse. Vinghal- 
fene Oterholt og Dahlskaas tar 
mye med seg på midtbanen og 
særlig virker Oterholt opplagt. 
I rekka er det fortatt høyresida 
Age Meyer — Erhard Olsen som 
framhever seg. Denne uka blir 
forøvrig Ame Bruserud spilleklar 
og skulle bli en forsterkning av 
angrepet. Og det kan kanskje 
trenges, for neste kamp mot Moss

full tid. Da hadde Snøgg hatt le
delsen 1—0 ved pause, denne sco
ringen besørget høyre half Øivind 
Oterholt allerede etter 6 minut
ter på et løst, men velplassert 
langskudd. I 2. omgangs 33. mi
nutt utliknet Roy Elseth et- 
ter et pent angrep. 5 minutter 
seinere fastsatte imidlertid Er
hard Olsen sluttresultatet på en 
perle av et skudd fra ca. 18—20 
meter.

Det ble jo litt hardere spill 
etter hvert og det endte ikke 
bedre enn at Pors’ høyre back 
Øystein Vige ble utvist. Det var 
ikke mer enn snaue 2 minutter 
igjen av kampen, men det gir 
likevel Pors-spilleren en pause.

Grasbanen på Notodden var 
tung, våt og glatt, men likevel 
fikk vi se god fotbalL Begge la
gene forsøkte — og med hell 
å spille på vingene. Ballen ble 
slått langs bakken og rett på 
mann, noe som var riktig under 
dagens forhold. Pors spilte nok 
ikke opp til sitt beste, men det 
var likevel gode tendenser. La
get har styrke, hurtighet og kon
disjon, men det er ikke sikker
het nok i samspillet. Angrepet 
ble sinket ved for seine avleve
ringer og løperne gikk ikke inn 
i nye posisjoner. Senter løperen

5 ’

----- - .[ hadde an
po-

cnc og 
søndag

ne betegnelsen kan gis. Fø
ringen med ballen hører med 
til gamle Pors-synder, de duk
ker stadig opp, ofte nettopp 
i de situasjoner, der direkte 
spill ville vært det eneste rik
tige. Jeisen har sannelig en 
høne å plukke med noen hver 
på Pors-laget i så henseende. 
Halfrekken var lagets sterke
ste del søndag, også Reidar 
Duås gjorde det bra, da han 

etter Ragnar 
______ ___ venstre half i 
2. omgang. I angrepet skilte 
ingen seg spesielt ut, vi vil 
bare slå fast at Roy Elseth 
vil — etter vår oppfatning — 
bety mye for framdrift og 
samspill. Kjell Madsen er en 
lovende kar, men foreløpig 
for fersk til å forsvare en 
plass på laget.
Hos Fram var Ragnar Al- 

viniussen eneren. Ellers gjorde 
Knut Ludal og makkeren på 
høyresiden Kjell W. Thoresen 
sine saker bra. I angrepet var 
Alf Johansen best.

Sverre Halvorsen, Odd, gjor- . 
de sine saker bra som dom- ’ 
mer. OVE.

gangen, og tikk svært få 
skikkelige baller å arbeide 
med. Det er mye som tyder 
på at resultatet kunne vært 
et annet med mer spredning 
av spillet, så godt var nem
lig Frams forsvar ikke. Vel 
var det riktig av Rolf Nil
sen å trekke unna Frams go
de senterhalf, Ragnar Alvi- 
niussen, men mer variasjon

spark i det 24. minutt, som 
senterløper Per Albert Bjørge 
satte høyt over. Foranlednin
gen var her at Rolf Askedalen 
tok litt for kraftig på Alf Jo
hansen inne i feltet. En rekke 
av Frams sjanser i denne om
gangen var imidlertid rene ga
vepakker med direkte dårlig 
forsvarsspill som årsak. Øy
stein Vige fra sin venstre back
plass opererte en stund som 
en slags kombinert vinghalf/ 
ytreløper og det var ham det 
i første rekke sviktet på. Kjell 
Gundersen og Rolf Askedalen 
liKk begge en meget vanskelig 
oppgave, men gjorde likevel si
ne saker bra.

I Pors-angrepet i . denne 
omgangen ble det presset for 
ensidig på høyre siden. Svein 
Barth viste seg for anlednin
gen altfor ballglad — det ble 
for mye unødig føring, i ste- 
_?uxfOrr»a.eS^..Pasn’n9ene di-

i som sen- 
_ O -u °over’ fikk med 
seg Reidar Duas og følgen 

9e Lund flikk ar- 
oeiasledig mesteparten av om -:

Rolf Askedalen . .
Beiler også Svein Halvorsen opp når han kommer i trening igjen 
etter uhellet. Foreløpig blir det vel å kjøre med Kjell Gundersen 
og Ragnar Numme sona winghalfer, men vi kan ikke fri oss fra 
at Reidar Duås’ spillestil egner seg best til en av disse plassene, 
og at det da blir Numme som må opp i angrepet. Her skulle 
wingene Lund og Barth være klare og likedan Rolf Nilsen i cen
ter, mens det største problemet i laget vel vil bli å finne de 
riktige innerwingene. Både Bentsen og Øystein Numme er aktu
elle, men en ballbegavelse som Roy Elseth bør vel fort komme 
i form igjen etter nrilitærfraværet, Helge Skifjell er det også 
godt stoff i, og kanskje er fjorårsjunioren Kjell Madsen en av 
dem som kan utvikle seg tilstrekkelig?

f De nærmeste par treningskampene skulle vel kunne gi svar 
på 5 hvertfall en del av de åpne spørsmål Myrmoen & Co. nød
vendigvis må forsøke å finne svar på. ’___

Hl ~ ~

i sjansene var likelig uten at 
noen hadde noe spesielt over- 
tak her. Mot slutten av kam
pen hadde Fram som nevnt en 
god periode og da var Pors- 
forsvaret flere ganger på gyn
gende grunn.

Kampen var likevel et 
skritt i riktig retning for 
Pors, både spill og innsats 
var atskillig bedre enn i tre
ningskampen mot Brevik i 
forrige uke. Det er imidler- = 
tid på det rene at fullgodt 
er laget ikke. Det må trenes 
atskillig på samspill før den-
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Snøggs Gullik Renningen

på utebane blir nok en vans- 7—300 tilskuere pa kampen som 
keligeré oppgave. ble bra ledet av Kåre Hansen

Det var tross regnværet ca. fra BragerøeEb

|ewt på !^©t®drfen meliom Snøg
PorsP men Snøggs 2-1 var OF 

av lagene hadde sine periodi 
da. de lå over, men alt i 2 
fortjent Snogg-seier. 2—1 sto d 
da dommerens fløyte gikk f

■ ■■■77 7- *- , ' . ’? 1
i Snogu-huret 

sondag. Her "snapper han ballen loran Pors- frawslornwndc Koy 

I Elseth.

.Å A- JEra r 1 kti g f o t b all

ga mange prov på at laget er 
Det har liten hensikt å bringe 
gang, men den ville jo fortelle 
holder 4. plassen sammen med 
tone i denne avdelingen å gi inntrykk 
enkelt lag våre 2 spesielt skulle behøve å frykte. Larvik Turn 
vant meget knepent over Runar, og mossingenes 2—0 over 
Greåker — som er blitt tappet for mange av sine støttespillere 
fra jjfjor — kan heller ikke imponere.

lÉtter møtet på Notodden skal Pors 1 neste omgang ha 
hjen|mekamp mot Runar, mens Snøgg skal til Moss. Kan det 

poeng til hver her, kan både Snøgg og Pors begynne 
.......

" ■ ':-r ^7^.

-x.

jevn og ikke altfor velspilt 
match.
Oppgjøret startet imidlertid 

ganske lovende, idet -Frams 
, venstre half, Knut Ludal, etter 1 
bare få minutter smelte til 
med et skydd Pors’ Roy Lud- 
yigsen matte ut i full lengde 
for a avverge. Siden gikk det 
ikke fullt så godt, dog var det 
en rekke sjanser på begge si- — — “ —> 

Ik der og også tilløp til brukbart rekte- Rolf Nilsen 
spill. Pram hadde de fleste= terl<»Per trakk ovei 

8’Wtte, blant -
annet ha<i<ie laget et straffe-

orbedringer hosPors?

grunn til å 
engene og solid seier på bortebane, mens Pors knep det 
nær hadde fått med seg det andre også. Kommende 
torner Snøgg—Pors sammen på Notodden — vi hadde nesten 
.sagt dessverre, fo rhclst skulle vi sett dette oppgjøret noe se
nere. Kanskje må snøggerne få et visst favorittstempel etter 

• det som er hendt hittil, men Pors har det nå engang med å 
komme bra fra det på Notodden, og kampen mot Fram i går 

på god vei til å finne stilen, 
noen tabell -etter bare en orn
at Snøgg topper og at Pors 
Fram. Forøvrig synes resulta- 

av at det ikke er noe

Pors var 4 minutter fra 
seier og 2 poeng i 3. divi- 
sjons-oppgjøret mot Fram på 
Vestsiden søndag. Pors ledet 
nemlig på dette tidspunkt i 
1—0 etter scoring av Ragnar 
Numme etter 14 minutter i 
2. omgang, da Frams indre 
venstre Alf Johansen fra kor£ 
hold satte ballen i nettet et
ter mye fram og tilbakespill 
i Pors-forsvaret under en 
sterk Fram-periode. Det uav- 
gjorte resultatet gir imidler
tid et godt inntrykk av en

Eæd fiw i {7'FFhS BW

Kan Pors klare 
poeng mot Fram

Så er klarsignalet gitt også po- 
engkampene i 2. og 3. divisjon. 
Odd åpnet jo noe svakere enn 
kanskje ventet av de fleste siste 
helg, men forhåpentlig kan Snøgg 
og Pors bli med på å rette opp 
dette bildet søndag. Odd får det 
naturligvis ikke lett i Sandefjord 
heller, selv om det ble 4—2 seier i 
forrige seriekamp der borte 
(1963), men tross alt burde opp
gaven være noe enklere enn 
mot Steinkjer. Vi tror dog ikke 
at Odd har muligheter for mer 
enn det ene poenget hvis ikke la
get viser markert framgang. 
Snøgg skal til nyopprykkede Scl- 
bak og bør komme hjem med 
begge poeng herfra, selv om det 
tydelig mangler endel på at la
get har stabilisert seg ennå.

Pors cr altså den eneste av vå
re 3 store som spiller hjemme. 
Altså gressbanestart på den fine 
matta på Vestsiden, og den ka.m~

er vi ganske spent pa^ Reia-

Rål
I?



38 39

som
utslaget’

it 3—1 seier over
i o

øs

o

>

i

av

avsluttet med to

»
A

X

;• .. |. )

jt 4

py?I
■F *

*

•«**

V

» >.

i*

■

'»• • <«

-v
•*

V

Også her hadde Elseth fin scoringssjansen, men mål ble det ikke.
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Det er målene som teller i 
fotballen, og når Pors ikke grei
de å score på alle de kjempe
sjansene laget hadde i serie-

r
I 
I 

i

I

1— 2
2— 2 
1—1 
0—1
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5
4
V
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to siste kamper mot henholdsvis 
Runar og Selbak. I dag var ten
denser i den retning ukjent — 
det var kamp om hver eneste 
ball. Det ble mer spill, spillerne 
fant hverandre langt letter enn 
tidligere og pasningene ble slått 
mer presist. Det var svært mye 
av den gamle Pors-ånden i denne 
matchen — la oss bare håpe at 
den blir bevart i de kommendt

< 
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«At det går an», var det 
mange som spurte seg selv et
ter kampen. Men at det går vi
ste da Runar! Etter å ha blitt

v •

4i^.. .

Runar
1-0 snudd til 1-2 da 

oppgjoret mot Runar lørdag, 
måtte det bli tap. Gjestene sei
ret 2—1 etter at Pors hadde 
hatt ledelsen 1—0 ved pause.

' ■■

Snøgg 
Moss 
Fram 
Greåker1 
Larvik Turn 
Runar ’ ‘ 
Pors ' ’ 

! Selbak

T --
Jf • • • -• *'

■ ' V.

— Vi har selvsagt all grunn 
til å være fomoyd med 3—1 over 
Moss her på Mellps Stadion i dag 
— her borte cr som kjent mos- 
singene ikke av de letteste å slå 
og dete r klart at denne seieren 
vil bety atskillig for oss. I fors- 
te rekke tror jeg seieren vil gi 
laget den stimulans og selvtillit 
det har manglet i de siste kam-
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oppgjør. Greåker på bortebane 
er neste oppgave og da kan vi 
trenge den.

— Askedalen var med i rekka? I
— Det er ikke tvil om at han I 

gjorde sitt til å binde loperrek- 
ka sammen og det kan være mye 
som tyder på at han vil bli be
holdt på denne plassen framover. 
Ellers synes jeg Basse Johnsen 
gjorde en fin figur som wing- i 
half, mens Ragnar Numme job-! 
bet godt på centerhalfplassen. La; 
meg likevel enda en gang nev-j 
ne laginnsatsen, her var framgan- i 
gen ioyenfallende. :

'— Kampens gang? i
— Vi ledet 1—0 ved pause og 

det synes jeg ga et godt bilde av 
det som hadde skjedd. Moss ut
liknet imidlertid et stykke ut 
i 2. omgang og hadde da meste
parten av spillet. Så fikk vi en 
scoring og siden var det ikke 
tvil. Askedalen, Basse Johnsen | 
og Svein Halvorsen på straffe 
scoret. Moss hadde lett for å gi 
opp og jeg synes det skuffet ik
ke så rent lite, sier Rolf Myr- 
moen.

f

• .. • •*

3 -9—1 
351 6—3
3 -^2

* 3 ' 3^ ; 3

-3’ 3—5 
rqp.* 4—7
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' Roy Elseth ordner 1—0 forPois, 
; hardt trengt av Runars ^eeJ)e

og backer på Vestsiden lørdag.

f f.

3. divisjon
Pors—Runar 
MossSnøgg 
Larvik Turn—Fram 
Selbak—Greåker/>■
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vende laget. De spilte seg fram 
til mange sjanser, men det stop
pet ved 3 6-meteren. Laget had
de vist effektivt spill, ute på- 
banen, men inne i feltet hvor 
det virkelig gjaldt, viste laget 

alt for stor respekt for gjeste
nes forsvar.

Det varte on halv time s.7 
2. omging før det fatale hend
te. T denne halve timen hadde 
hjemmelaget hatt et utall a.v 
sjanser. De ble sløst bort i hytt 
og vær, og med elendige skudd 

det fatale siste 
KVARTERET

Etter å ha blitt spilt rundt 
til det gjensto et kvarter, snud
de flisa seg for Runar. Et par 
farlige stikkballer var nok til 
at Pors-forsvaret ble satt ut 
av spill. Riktignok er det lett 
å undervurdere en spiller som 
nesten ikke cr i nærheten av 
ballen, og slik var da også til
felle i denne kampen. Unggut
ten på venstresiden hadde ikke 
mye fotball i seg, men du ver
den for et «krutt» han hadde i 
beina. Sluttresultatet ble 2—1 
til gjestene, fortjent var det 
ikke, men det cr nå cn gang 
slik at det er målene som tel
ler.

La oss forst ta det hyggelig
ste for Pors: Laget viste mye 
pent samspill, men det er av
slutningene som teller. Ute på 
banen behersket Pors spillet, og 
Runar var da nesten ikke med 
pa notene. Det var Reidar Du- 
aas som atter var laget beste 
spiller. Roy Ludvigsen kunne 
gjøre verken fra eller til ved 
scoringene. Høyresiden i forsva
ret spilte bra til det gjensto et 
kvarter, da sprakk den full-’ 
stendig.

Framme i angrepet leverte 
rekka en del pene detaljer, men 
helhetsinntrykket er at løperne 
mangler selvtillit. Ingen av de 
fem kom opp til sitt beste.

På gjestenes lag var det tre 
mann som skilte seg klart ut. 
Målmannen Øivind Andersen, 
venstre back Normann Johan
sen og høyre half Harald. Hyn
ne med drivende og godt spill. 
Ellers var laget helt ordinært.

Kampens dommer, Ivan Bor- 
gersen, Larvik Turn, gjorde no
en feil, men greide seg’ stort 
sett bra, Be-Be

-

V. - 

!

Pors måtte se seg slått tross 
—- i - — ~ 4

rundspilt 
sikringen ble glemt!

direkte rundspilt 1 1 time 
kampen greide laget det utro
lige det siste kvarteret: to sco
ringer — riktige perler var de 
begge to, men for .cn elendig 
sikring det var i Pors-forsva
ret. Det var ytre venstre Leif 
Eriksen som 
kjempemål.

Begge lag stilte som annon
sert, og bare noen få hundre 
tilskuere hadde funnet veien 
til Pors Stadion i det sure væ
ret.

Det begynte nokså jevnt. Et
ter at begge lag hadde hatt si- 
ne sjanser overtok hjemmela- 

. get føringa og erobret fullsten
dig midtbanen. Og halfene ma
tet etter beste evne sine kame
rater framme i rekka, og vi 
fikk se mange pene kombina
sjoner. Men laget maktet bare 
en eneste gang å gjennomføre 
angrepet helt ut.

Midt i omgangen da Vestside- 
guttene kjørte som verst, kom 
scoringen. En firetrekkskombi- 
nasjon ble avsluttet med, at Roy 
Elseth rolig og behersket satte 
ballen forbi keeper. Tross drøs- 
sevis med sjanser fikk vi bare 
se dette en eneste gang. Vi tar 
ikke for hardt i om hjemme
laget burde hatt 5 mål.

Resten av omgangen fortsat
te med Pors som det toneangi-

, h.

pene, kunne Pors-oppmannen, Rolf 
Myrmoen fortelle fra Moss i går 
ettermiddag.

— Årsaken til triumfen?
— Den må i første rekke skri

ves på laginnsatsens konto. Det 
var cn helt annen ånd over spil
lerne i dag — tidligere har de 
ofte hatt lett for å gi opp, det 
så vi jo temmelig klart i våre

>r.
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6 
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6 
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2 
2 
0

blitt seler — om innsatsen hadde 
vært en langt annen. For det er 
jamen vanskelig nok å få poeng 
i denne serien som det er.

8—8
6—7

Greåker 
Snøgg 
Larvik Turn 
Fram 
Greåker 
Moss 
Runar 
Pors 
Selbak

fy

6
5
5
5
5
3
2
1

1—1 
1—1 
5—2 
2—2 

10—5
g 5

1— 0
3—0
0—6
2— 0

oppgjøret på Vestsiden

det hersker full enighet om at 
Pors i dag får lite til — laget 
kan nemlig bedre — og særlig 
bedre blir det ikke med laber 
innsats. Det var tilløp til spredte 
pipekonserter søndag og det var 
i grunnen forståelig. For i nett
opp dette oppgjøret mot Selbak 
som etter vår oppfatning ville 
fått bank av de fleste 4. divi
sjonslagene 1 Grenland, burde det

var det Pors som 
Laget spilte seg 

fram, til en rekketilbud, men de

12— 4
13— 6 
10— 4
7— 6
6— 7
7— 4
4— 4
1— 6
2— 11 
2—13

-• Selbak-i
Svendsen,

Det var ingen flyt over Pors 
søndag. Savnet av Askedalcn var 
merkbart, og selv om Ragnar 
Numme slet som en galeislave i 
hegge omganger, mangler det 
ennå mye på at han kan skape 
den nødvendige roen 1 forsvaret. 
Numme selv trenger man i 
høyeste gfad framover i rekkene 
o gda i første rekke i angrepet

I strålende spillevær sikret 
Pors seg 2 nye verdifulle poeng,

iriEisats av i 
______—mmm—mmmmmmi

P ti r s 
» ’ * -,v ' f

Numme, som kvitterer 
dundrende skudd. — Stor 
var det i Porsleiren etter scorin
gen. Og laget’ fortsatte å presse. 
Vi noterte endel farlige tilbud som 
lett kunne -gitt resulater. Det ble 
imidlenid ikke flere scoringer i 
denne omgangen tross ende] tilbud 
til begge lag. Halvtidsresultatet 
på 1—0 til Pors var fortjent og 
kunne lett vært større. På den an
nen side hadde Østfoldlaget også 
en del farlige tilbud.

VESTSIDEGUTTENE 
TAR INITIATIVET

I 2. omgang 
begynte best.

Det er ingen unnskyldning for 
Pors at Selbaks keeper Vidar 
Svendsen laget en meget god 

’ kamp i serieoppgjoret på Vest
siden søndag — han aspirerte 
sterkt til banens beste spiller og 

i var i høyeste grad medvirkende 
til at Selbak fikk med seg det 
ene poenget i kofferten — det 

! er lenge siden vi har sett et så 
svaktspillende Pors-lag, Vi tror PORS

• - 1

med et 
glede

I
ner
Pors med på notene — 

sjanser hos begge lag, havner bal
len hos ytre venstre Roy Elseth.

Pors old boys
gikk videre 1 Østlandsmesterska- 
pet og spilte en meget god kamp 
som gjester nede hos Skiptvedt i 
går. Seiren lød på 4—0 og etter 
sjansene kunne den godt vært 
større. Kampen ble spilt på grus
bane, der hjemmelaget var regnet 
som favoritter etterat det i fjor 
slo ut Vålerengen. Scorere for 
Pors var Jelsen Gundersen. Kors- 
åsen, Per Boye og Tor Svennung-

og 1 går kjempet laget for sel-, Han fører framover og legger inn 
ren. Sluttresultatet lød på 1—0 skreddersydd pasning til Øistein
til gjestene, helt fortjent etter 
spill og sjanser. Det man la mer
ke til 1 går var at vestsidelaget 
spille taktisk og klokt gjennom 
de 90 minuttene. Hver mann 
gikk inn for å vinne — og ta 
med seg de 2 poengene tilbake til 
Porsgrunn. De få Porstilhenger- 
ne som hadde funnet veien til 
Greåker, var strålende fornøyde 
med slne gutter etter kampen.

Det var hjemmelaget som 
startet best. Allerede etter få 
minutters spill ble de tildelt in
direkte frispark fra 10 meteren, 
men hjemmelaget ville ha straf
fe. Dommeren hadde rett når han 
avgjorde at forseelsen var indi-

øvrige.

Foruten keeper Svendsen var 
senterhalf Per A. Bergly god hos 
Selbak. De øvrige spillerne var

utenfor. Hjemmelaget hadde en
del farlige tilbud etter dette. — 
Vestsideguttene fikk Ikke roet 
seg og de virket nervøse det før
ste kvarteret.

PORS FINNER 
STILEN

Etter 15-20 minutters spill jev- 
det seg ut. og fra n& av er

■ for fullt!
etter endel vekslende spill og

anTnd o/«nne' seg I ’1_2 

- Jevnheten synes doa qA /am som strøk forbi 
°ver hele linjen i denn! or • ? fraPPerende stor om-

. hdr?^ehskif?;nsr?åde 
positivt målforhold od pJbare de 3 første

?• poeng etter lederbnJI o°rs som nestJumbo
begynne med så det jo ut^il^V P°enq ™ter tQeren- 

____ _ mnn J at Snøgg og Moss var de 
fran% og selv Selbak er ^kkVlenJ36"! Larviks-lagene hardt 
som da Snogq var det bort ni etcså takknemlig offer 
snoggerne etter hvert fS mVodt^5~1* Vi y°r.nok at 
hygqehqste som hendte i qår iq,en’ °g det kanskie 
vei til å finne den’ DPn hp»! ’ *r at P^serne synes på god 
fin stimulans, for veien helt fram"216" P? .Me.,,øs bor være en 
kpnrio rrx_______________ . 'rarn er jo slett ikke så avskrek-

v, er-e^r3g soen^_DåT.iieste_serfeonigang om 14 dager:

1. divisjon
Frigg — Lyn 
Sarpsborg — Odd 
Sandefjord — Fr.stad 
Viking — Steinkjer
Vålerengen — Skeid 
Spilles i dag.

Lyn
Fredrikstad
Vålerengen
Steinkjer
Viking
Skeid
Sarpsborg
Frigg
Odd
Sandefjord

Poengdeling mot Selbak i 
svakt oppgjør søndag: 1-1

Frø kampånd ga fortjent 1—0 på Greåker
kommende søndag. Det man la 
mest merke til hos Pors i går var 
at guttene.kjempet om ballene og 
det var stor innsats som lå bak. 
I rekka la man i første rekke 
merke til Rolf Nilsen, som for
søkte å sveise rekka sammen. Det 
lyktes ikke bestandig, men det 
var mange gode forsøk. Ellers 
kjempet forsvaret som galeislaver 
gjennom hele kampen. Alle skal 
ha blomster for god innsats, men 
Ragnar Numme lå et hakk foran 
de øvrige.

På hjemmelaget var det 2 mann 
som skilte seg ut: unge Roger 
Bergheim er et fint talent, som 
Greåker utvilsomt vil få nytte av. 
Den andre var den gamle «reven» 
Erik Engsmyr som i går var sitt 
lags beste. Laget ellers var ordi
nært, men var farlig når det satte 
igang med sine lange framspiU 
med 3 mann som spisser.

Dommeren Yngvar Ulrichsen, 
Torp var ikke patent3. divisjon

Snøgg —. Fram 
Pors — Selbak 
Larvik'T —■ Moss

— Runar
4
4
4
4
4
4
4
4

maktet ikke å score. Etter et 
kvarters spill dundret Rolf Nilsen 
av, men ballen gikk i tverrligge- 
ren. Wt i omgangen jevnet spil- 

rekte. Frisparket gikk Imidlertid let seg ut og beggb lag begynte å 
merke det store tempoet. Pors var 
fornuftige da de trakk Rolf Aske
dalen ned som ekstraskanse det 
siste kvarteret. Selv om Greåker 
hadde det meste av spillet i denne 
periode, var det aldri noen prekæ
re situasjoner. Og Vestsideguttene 
holdt koken helt til slutt, slik at 
sluttresultatet kom til å lyde på 
1—0 til gjestene fra Porsgrunn.

FORTJENT SEIER
Seieren var en fin stimulans for 

Pors nå foran den viktige serie
kampen mot Larvik Turn først- sen.

PA ITT V

Selbak.
meget ordinære.

Henry Johnsen, Franr-hadde et 
bedre grep om tingene enn en
kelte ville ha det til. OVE

som synes å mangle tilstrekkelig 
punch i gjennombruddene. Pors 
spilte et slags 4—2—4 system 
med Roy Elseth tilbaketrukken. 
Det gikk bra det første kvarte
ret, men siden var det slutt og 
det forundrer oss at han ileke 
ble satt ut på vingen på ct langt 
tidligere tidspunkt enn i midten 
av 2. omgang. Det er også mer
kelig at man har råd til å la cn 
kar som Basse Johnsen sitte på 
reservebenken. Han vet da 1 
hvert fall som regel å finne fram 
til rette mann med pasningene, 
og det er noe vi ikke kan si om 
alle Pors-spillerne.

Nå hadde nok Pors en del uflaks 
i begynnelsen av 1. omgang, og 
det burde blitt scoring allerede 
da. Det var flere fine sjanser, spe
sielt etter 5—6 minutters spill, da 
det var den reneste kanonaden mot 
Selbak-buret. Her viste Pors det 
mest positive gjennom hele kam
pen og det er mye som tyder på 
at en scoring på dette tidspunk
tet ville betydd mye for kampens 
seinere utvikling. Pors hadde 
gjennom hele 1. omgang et gan
ske merkbart overtak i spill og 
det var ganske overraskende 
det bie Selbak som nettet først. 
Det var ved indre venstre Edgar 
Johannessen etter 39 minutter. 
Samme mann ble for øvrig vist ut 
7 minutter før slutt for usportslig 
opptreden. 1—1 ble det ved Roy 
Elseth 24 minutter ut i 2. om
gang og det skuddet hadde ikke 
Svendsen store sjansen på. Det 
skal også legges ttil at Helge Ski- 
fjeld hadde et skudd i stolpen i 
denne omgangen.

Numme er nevnt hos Pors. — 
Kjell Jeisen kom nærmest og el
lers var det et stort sprang til de

Banens beste spiller i Pors __
søndag rør >SeIbak-keeperen Vidar S

1 likhet 
Pa Runar-b; 
På tabellen 
trent < 
nok kan komme 
' topp og bunn, 
fagene har >. 
^ger bare 3 
?■' å ...cu
- desidert sterkeste, 
tram, og selv Selbak 

snoggerne etter” hve^V fFnner melod^-5~1’ V' ‘ror."o'k' at 
hygqehqste som hendte ? går var^t lf"en’ Og det kanskie 
Y.ei til å finne den! Den at P0r£ernp

ogsåeatEPo^SSt te;9LPå.„jevn,1'ete" 

mål enn lederlaget Fram. 
PrA*/' crnekstra soent oå neste 
breaker— Pors *
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Unødig at Larvik Turn fikk

det ene poenget
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seg begge og dermed forbedret 
sin stilling på 3. divisjons-tabel- 
len.

Vi kan ikke skjønne hvor Pors-
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Turns ytre høyre

ff.,

ret bud om at man står på ste
det hvil — på hjemmebane. Rik
tignok ble det ett poeng — uav
gjort 1—1 — men en kamp der
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greide Larvik Turna keeper Å r:
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med Larvik
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ledelsen var, da taktikken mot 
LT ble lagt opp. Larvik Turns 
styrke er jo i første rekke for
svaret — løperrekka er ikke på 
langt nær av samme kvalitet — 
men likevel opplever man at det 
legges opp en så sterkt defensiv- 
preget taktikk at LT i store 
perioder av 1. omgang nærmest

er løpende til,

snarere etter sleivet spill og dåi - 
lig sikring av Pors.

Det ble imidlertid langt, mer 
fres over Pors etter sidebytte og 
de første 25 minuttene gjorde la
get sin beste innsats i denne kam
pen. Da burde det så avgjort ha 
blitt en større ledelse, bl. a. var 
Numme igjen alene med keeper, 
men setter skuddet i stolpen fra 
kort hold. En scoring i medgan
gen laget hadde i denne perioden- 
ville utvilsomt ha betydd mye.. 
Så fikk Larvik Turn utlikningen 
— det var ytre høyre Paul Ring- 
dahl som slo ballen i nettet fra 
kort hold etter mye klyngespill 
i Pors-forsvaret Etter dette jev
net spillet seg mer ut.

VI tror nok Pors bør satse på 
mer offensivt spill i kampene til 
høsten og ikke trekke spillet unø
dig på seg som denne gangen, idet

— Pors kan ikke spille på 
hjemmebane lenger, fortalte en 
av våré Vestside-venner før opp
gjøret mot Larvik Turn på Pors 
Stadion lørdag. Han fikk rett. Pors så avgjort burde ha sikret 
Mens Pors i sine siste matcher 
mot Moss og Greåker — begge

> på bortebane — har vist en mar
kert framgang, ga dette oppgjd-

«S» ---- - ----- -------
Jloy Ludvigsen i

fritt får boltre seg på midtba
nen, der i første rekke Arne Le- 
gernes slo an tonen. Det ble et 
gapende tomrom mellom de 
fremre og bakre rekker hos Pors 
og det ble derfor bare sjelden no
en tyngde i angrepet. Det er der
for ganske betegnende at Pors 
ikke hadde et skikkelig angrep 
for etter 12 minutter. Dette var 
til gjengjeld et riktig skoleek
sempel på hvordan det skal gjøres. 
Rolf Nilsen spiller seg fri på vin
gen, trekker inn langs dødlinjen 
og slår ballen. Et tilfeldig LT-bein 
kommer 1 veien og Pors ble sann
synligvis snytt for en scoring.

Omgangens eneste scoring fikk 
en da Rolf Nilsen stakk pent 
gjennom på en løpeball og lobbet 
rolig over den framstormende LT- 
keeperen. I mellomtiden hadde 
Øystein Numme vært igjennom 
alene med keeper, men somlet så 
ubegripelig at Finn Gjerken-Lar- 
sen rakk å få samle sine folk. 
Larvik Turn hadde noe mer av 
spillet i denneøomgangen og det 
var også en del prekære situasjo
ner i Pors-forsvaret. Dette var 
ikke etter direkte godt spill, men

h" ■

4 ' ■

Når det gjelder målene har også Pors et bra poeng å vitel 
til: Laget har riktignok scoret hele 10 mål mindre enn Snøgg, 
men til gjengjeld har porserne sloppet inn færre mål enn 

. noe annet lag, nemlig bare 8. Dette forholdet synes å be
krefte hva en av våre medarbeidere er inne på i referatet 
fra Larvik Turn-kampen — at Pors fra høsten av bør til
strebe en spillestil og kampformasjon som skaper mer tyng
de på midtbanen og dermed dristigere og mer offensiv sat
sing i angrepet. Lørdag ble målet riktignok scoret av RoW 
Nilsen, men ellers syns vi nok han opererte noe for langt 
tilbake lørdag. Han er jo lagets mest typiske spiss og far
ligste goalgetter. Vi lurer forøvrig på om ikke en hurtig eg 
troll i eske-type som Aage Lund bør spilles inn som ham 
spiss-makker, der vi tror han kan skape farligere brpdd i rekJ 
ken og komme mer til sin rett enn ute i wingen. — Likesed 
Snøgg bør også Pors ta sikte på topplass, selv om porsenw 
er litt ugunstigere stillet enn sine Notodden-kolleger mat 
bare 3 hjemmekamper mot 4 ute. Hjemmekamper i rekke
følge: Snøgg, Moss, Greåker. Utekamper: Fram (første kamp 
etter ferien lørdag 14. august). Runar, Selbak, Larvik Turd

Mon vi noen gang har stått foran en høstsesong med 5 
av våre lag engasjert så sterkt i begivenhetenes sentrum!
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Vl *ror ikke makter det 4— 
systemet det nå praktiserer 

med dagens mannskap en rår 
over. Asked&len gjør sine saker 
godt på midtbanen, men laget 
trenger i høyeste grad hans tyng
de helt framme, der en fortsatt 
mangler en mann til å krutte av 
litt oftere. Rolf Nilsen skal kre
diteres scoringen, men gjorde el
lers ikke så mye av seg. Det var 
også irriterende at han gjentatte 
ganger ble stillet off side. Svein 
Halvorsen var lagets bestemann 
med Ragnar Numme nærmest.
Vige var renerc enn på lenge og 
det betyr avgjort mye. Likeens 
gjorde Kjell-Jeisen sine defensi
ve winghalf-oppgaver godt — 
bare synd han ikke er mer med 
1 det oppbyggende spillet.

Gjerkep-Larsen og Legemes var 
de som skilte seg ut hos gjestene 
og er .begge verdt sin vekt i gull 
for LT. Gjerken er svært stø som 
stopper og tar mye med prima 
hodespill, mens Legernes skaper 
den nødvendige roen på midtba
nen med ofte delikate framspill.

Det var fint lite å utsette på 
Sverre Halvorsen som dommer.
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fra trengt posisjon har headet, men ballen fant ikke

I

II

underst i haugen skal være, usagt. Glede var det i alle fall.
scoring. Hvem som Uggetumiddelbart etter Age LundsSituasjonen

Donn burde vunnet etter ordinær tid
Pors klart best i ekstraomgangene

MMHMlIf» ikkE

Om det ikke nettopp ble god 
fotball Pors og Donn presterte 
i 2. runde-oppgjøret på Vest
siden tirsdag — matchen var 
til sine tider direkte svak — 
ble det i hvert fall et cup-opp- 
gjør en sent vil glemme. 3—3 
var det etter ordinær tid,' før
ste ekstraomgang var målløs 
etter at Pors hadde hatt flere

lørdag. Det er Øystein Numme : 
vei til nettmaskene denne

for øvrig burde

sjanser, men utlikningen kom 
først 30 sekunder før slutt —■ 
også etter møljespill og med 
Åge Lund som sistemann på 
ballen. Da ble mishagsytring- 
ene forandret til jubel. Det blir 
altså omkamp i Kristiansand, 
men det er vel ikke trolig 
denne vil bli spilt med det før
ste — Pors er som kjent sterkt

engasjert i tippekamper i som
mer.

Det kunne fort gått galt for 
Pors i dette oppgjøret, og det 
er ingen tvil om at'- Donn var 
best etter ordinær tid,, /dette 
trass i at kristiansantjcrne le
verte temmelig ordinære saker. 
Donn var intet stort "lag, men 
hadde en forbløffende evne til 
å overraske med farlige angrep

< ^orts. side 10.)

helt åpne sjanser og alt spillet. 
2. ekstraomgang fortsatte sta
dig med Pors best, mens Donn 
bare hadde sporadiske tilløp. 
Så fikk Kristiansands-laget sitt 
eneste skikkelige angrep i den
ne omgangen og det ble 4—3 
— riktignok etter møljespill — 
men bare 3 minutter igjen. 
Pors ga ikke opp, det ble flere

spillerne falt mer eller mindre 
av lasset i 2. omgang. Bjørr 
Gulbrandsen, f. eks., gjorde 

. mye bra før pause, i 2. omgang 
henfalt han til ørkesløse drible 
serie og gikk «sur».

5—600 mennesker.

b-;.
• ■ e

som i 
; gangen.

utsette på. Ragnar Numme og 
Kjell Jeisen var best denne 
gangen med Askedalen som 
innerving nærmest.

Hos Borg var det bare Olav 
Holmlund som holdt koken i 
begge ’ omganger. De øvrige

g-O g g

Falt helt av lasset i 2. omgang mot Pors: 1-4

Vi kan vanskelig skjønne hva 
som egentlig gikk av Borg- 

,spillerne, da Reidar Arne Olsen 
ganske kort tid ut i 2. omgang 
hadde redusert Pors-ledelsen til 
1—2 I 1. runde-oppgjøret på 
Borgestad lørdag. Mens man 
før pause ikke hadde vært ve
sentlig dårligere spillemessig, 
falt laget nå helt sammen og 
Pors tok hånd om det meste 
som foregikk på banen. Olsens 
scoring burde jo vært en kilde 
til inspirasjon, for så svært 
mye skulle det ikke til for å 
skaffe balanse i regnskapet. 
Denne omgangen får betegnel
sen som meget svak etter at 
det før sidebytte hadde vært 
en del gode tilløp.

Pors ledet 1—0 etter frispark 
ved VIge. Borg-keeperen feil- 
regnet vinden totalt ved dette 
tilfellet og ballen fra 25 meter 
strøk inn helt oppe i hjørnet. 
Borg hadde i denne omgangen 
et par farlige sjanser, men det 
ble nølt altfor lenge med skudd. 
Straks etter sidebytte ble det 
2—0 ved Øystein Numme som 
rundet keeper og satte ballen 
1 tomt bur. Så kom altså Borgs 
utlikning før Basse Johnsen

II------ «endte i vei et skudd en Borg- =
forsvarer forandret retning på. 
Helge Skifjell fastsatte resul
tatet til 4—1.

Pors som 
hatt et par straffespark 1 2. 
omgang, ble delvis smittet av 
Borgs giddeloshet, men ikke 
verre enn at det holdt til et 
klart overtak i spill og sjanser 
og seieren var det ikke noe å



46

oppgjørScoret 2 mål
pause
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høyre Øystein Numme.
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WESSEL-rapport 
fra Kristiansand

Kristiansand-fotos : I 
Roald Haraldsen i
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Pors-scoringen
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pors reddet Gr 
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Så ble det Pors som reddet 
gamle Grenlands ære, og som 
rømmeu med Snøgg-skal forsvare 
vårt distrikts farger 1 3. runde 
L august- Også denne gangen 
?q>økte det stygt ganske lenge, 
og mens det i Porsgrunn var den 
sleipe banen som skapte sjanse- 
eurtede forhold, var det her nede 
e-n nesten orkanaktig vind som 
«pilte hegge lag mange puss. 
Drøm utnyttet denne fordelen

1 første omgang. Forsvaret 
stadig lange baller opp i Pors 

uralfeJi der en aggressiv løper- 
Bsfcfce fulgte hardt på og ofte fikk 
PoTs-forsvar på gyngende grunn 
tfesx første halvtimen. Det var fle- 
ra ganger tillop til panikk, men 
<y»fcen klarte keeper Ludvigsen 
A rodd© situasjonene eller backe- 
sw» fikk lagt ben på ballen 1 sis
te» Etakund» Donn kunne lett fått 
ei psr mål i denne hektiske peri-

men også Pora var nære

helt åpne sjanser, og mot slutten 
ble seiren sikret ved at Ragnar 
Numme ble trukket ned i forsva
ret. Donn var forøvrig farlig nær 
redusering 5 minutter før slutt 
da man omsider fikk karet ballen 
vekk fra målstreken, men også 
Pors hadde sine muligheter, og 
fløyta gikk for full tid akkurat 
da Øystein Numme hadde snappet 
opp en ball fra Donn-keeperen 
og sendte den i mål.

Seiren var fullt og helt fortjent. 
Vel må man si at Pors-forsvaret 
kom til kort overfor de vanskeli
ge vindforholdene i kampens før
ste del, men vi har ikke tidligere 
i år sett et Pors-lag kjempe så 
besluttsomt og være -besatt av en 
slik fightervilje til å vinne. Donn 
hadde farten og de hurtige skift- 
ningene som sitt beste våpen, ak
kurat som i Porsgrunn, men nå 
satset Porserne kjappere-i star
ten og klarte som regel også å 
være først på ballen. Det hjalp 
særlig hele forsvaret, og i angre
pet var det merkbar framgang, 
ikke bare ved at det var «bedre

Nå var panikken flyttet over til 
hjemmelaget, og utlikningen kom 
4 minutter før pause. Det var 
Ragnar Numme som ble spilt 
gjennom etter et elegant 5 trekks 
angrep. Hans skudd traff først 
den «trusende keeper, men Num
me scoret kaldblodig på returen. 
Så kom Pors ledermål da bare 
15 sekunder sto igjen av omgan
gen, og nå var det Kjell Madsen 
wm smatt igjennom etter at det 
forannevnte angrepet var om
trent nøyaktig kopiert. Pors had
de totalt overtatt initiativet det 
siste kvarteret, og med en slett 

ikke ufortjent, men nok noe hel
dig pauseledelse var det lagt fint 
utgangspunkt for seieren.

Pors hadde også fått det psy
kologiske overtaket og det var et 
optimistisk og kampsugent Pors- 
lag som kom på banen i 2. om
gang. Den var bare 2 minutter 
gammel da man kan si at kampen 
faktisk var avgjort. Laget åpnet 
friskt, og da Øystein ble spilt 
igjennom av broder Ragnar og 
skjøt hvasst i hjørnet var 3-1 et 
faktum.

Nå fulgte en periode med mer 
vekslende overtak, men uten de

I det 20. minutt tok hjemmelaget 
ledelsen 1-0. Venstrewingen fikk 
altfor fritt drible av 3 forsvarere, 

og det korte harde skuddet var 
Ludvigsen uten sjanse på. Like 

etter fulgte to kjempesjanser på 
rad da det ble laget et par rå- 

bommer i Pors-forsvaret som nå 
hadde hellet med seg i høy grad. 
Spesielt Ragnar Numme mestret 
ikke mange av de høye, vanske
lige fremspillene, og usikkerhe

ten smittet

VI ga på forhånd Pors det råd 
4 starte kampen med Askedalen 
tilbake. Det ble også gjort etter 
en halv times spill da han byt
tet med Numme, og endringen 
skapte straks en merkbar bed
ring. Askedalen stoppet sikrere, 
og med sitt gode drag på ballen 
langt ^ram til løperne begynte 
kampen å skifte karakter. Pors__

5 overtok det siste kvarteret av om--— 
gangen, og nå var; det Donns of- 
fensivglade forsvar som kom ut å 
kjøre.

av Rolf Nilsen os Øystein 
Nmnma.

Dommeren Johan Guldal fra 
Nedenes pirket for mye. Han 
fikk etterpå en hard dom av 
Porseme, men han straffet kor
rekt alle grovere forsyndelser, de 
aller fleste mot Donn-spillerne, 
og vi syntes slett ikke han kom 
så rent ille fra den ganske hek
tiske kampen.

Det sier seg selv at Jeisen 
Co. var i perlehumdr da de sam
men med slitne spillere dro ut i 
byen til en velfortjent middag 
etterpå.

i de siste 4 minuttene før
Akkurat som i Porsgrunn viste 

det seg at Donn hadde et meget 
sårbart punkt i sin venstre back 
(forøvrig en ny mann fra forrige 
gang), og særlig var det fare på 
ferde hver gang Rolf Nilsen star
tet opp. Han hadde nær lykkes 
1 et fint soloraid, og han og Age 
Lund hadde hvert sitt skarpe 
skudd.

flyt i pasningsspillet, men også 
ved at ballene ofte ble slått rik
tigere framover. Det skapte mer 
effektiv framdrift også ved at 
løperne i tide lop i framskutte 
posisjoner.

Roy Ludvigsen åpnet, liksom 
forsvaret ellers, noe usikkert, 
men han spilte seg stort opp til å 
bli sikkerheten selv. Ellers ble 
det kjempet så maurflittig over 
hele linjen at det er vanskelig 
å framheve noen enkelt. Den som 
kanskje ga mest var Ragnar 
Numme. etter at han ble flyttet 
opp i angrepet, der Rolf Nilsen 
vel var den som laget det vanske
ligst for Donn-forsvaret. Aske
dalen spilte så befriende kon
tant og sikkert i sitt «comeback» 
som senterhalf at han avgjort 
bør beholde sin plass der.

Donn spilte hardere nå enn 
sist, og 2—3 av spillerne gikk ofte 
over streken. Laget var farlig 
i medgang, men virket denne 
gang mest primitivt når det ble 
presset

nar det mest røynet på. Laget 
hadde sin beste periode midt i 
2. omgang, da Pors-ledelsen på 
2—0 ble forandret til- 3—2 i 
Donns favør. Siden spilte, laget 
jevnt med Pors.

Pors tok ledelsen etter 34 
minutter i første omgang på 
straffespark. Donn-keeperen ble 
liggende etter et sammenstøt . 
med Rolf Nilsen og i forfjam- I 
selsen tok en Donn-forsvare r• 
ballen med hendene inne i fel
tet. Straffesparket satte Svein 
Halvorsen sikkert i mål. Om
gangen var jevnspilt, men Pors 
hadde de største sjansene.

2—0 ble det like etter side
bytte, da Åge Lund headet inn 
et overlegg fra Øystein Num
me — angrepet var- for øvrig 
et av Pors’ beste. Så begynte 
Donn for alvor å kjempe og 
det var ikke ufortjent, da indre 
høyre Arvid Pedersen reduserte 
til 1—2 etter bra kombina- 
sjonsspill. 2—2 ble det på en 
nydelig heading av senterløper 
Kjell Nilsen direkte fra corner, 
mens indre venstre Ole E. Ro- 
senhoff fikk stå udekket og 
bare hadde å sette hodet til 
nr. 3. 3—3 ble det imidlertid 
ved Askedalen som tok ballen 
på direkten fra 16 meter.

I ekstraomgangene hadde 
som nevnt Donn ikke stort å 
fare med i spill. Laget kjempet 
som løver i forsvar, men det 
ble mange farlige Pors-sjanser, 
og det var ofte bare utur at 
det ikke ble scoring. Vi kunne 
således notere at det 2 ganger 
ble reddet på målstreken.

Pors tok nok for lett på opp
gaven i den ordinære spille
tiden. Det var utilgivelig mange 
feilpasninger og særlig plan 
over spillet var det ikke. Da 
var det et langt annet lag som 
kom på banen i ekstraomgan
gene. Selv om heller ikke disse 
ble velspilte, ble det I hvert fall 
et del forsøk og det var da 
noe. Kjell Madsen gikk wing- 
half i stedet for Basse Johnsen 
(denne var forkjølet og stilte 
ikke opp), meri skikkelig driv 
ble det først i de bakre rekker, 
da Madsen byttet plass med 
Askedalen. Nå var Ragnar 
Numme lagets ener, uten ham 
kunne det gått riktig ille for 
Pors. Roy Ludvigsen var den 
som kom nærmest, mens Aske
dalen og Kjell Jeisen fulgte 
opp. Qe øvrige spillerne var 
langt under pari.

Donn hadde en sterk senter
half i Reidar Vollen, høyre half 
Lasse Markussen var også 
brukbar og keeperen Bjørn 
Berntsen gjorde også sine sa
ker godt.

Øyv. G. Abrahamsen, Kra
gerø måtte tåle mange pipe-
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Vi supplerer med ytterligere 2 bilder etter onsdagens Pors- 
triumf i omkampen 1 Kristiansand. Øverst fra venstre: Rolf 
Nilsen, Basse Johnsen og Aage Lund, som slitne, men for- = 
neyde forlater banen, linder en situasjon som forteller mye 
07xi kampens art — det er Øystein Numme som gjor srale- 

stun etter en regulær beinkrok.

,og_seiren er __sikret. J»et
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skutt og ballen er på vei

Situasjonen da Pors utliknet Hl 1-j da 4
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gjensto av 1. omgang. Ragnar Numme har 
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Pors indre forsvar og fra venstre Øistein Vige, Roy Ludvigsen og Svein Halvorsen.
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lettere mot 
Sandefjord?

var i 
på 

det

Norges Fotballforbund har satt opp kampene i 3, 

i NM slik:
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undekampen rnot Sandefjord

Pors treng

de kjørt dem hardt 1 et par ti
mer, Noen av de faste A-gutta 
hadde ferie, men alle blir klare 
til den viktige kampen. Dess
verre har Pors fått et problem 
å pusle med nå like før høst
sesongen tar til. To av lagets 
spillere Kjell Gundersen og 01-
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sier vi lykke til Pors, 
til Attens 

Pors fram til 4.1

1 i ' be-be.
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Pors’ lag blir ikke uttatt før 
etter treninga mandag kveld. Vi 
har Imidlertid liten tro på at det 
blir -----------
viste god styrke under treninga, 
og vi tror ferieoppholdet b“*

!. ■

■11
Om man skal bruke serietabellene ved vårsesongens slutt 

i år som vurderingsgrunnlag, har nok Snogg fått den verste 
motstanden. Det er Jo i første rekke Lisleby som skal gjøre 
Gjøvik/Lyn rangen stridig i 2. divisjon og møtet mellom dis
se 2 i serien endte 0—0. Så noen lett oppgave skal Snogg 
ikke få. Det er imidlertid grunn til å tro at Notodden-laget 
er på vei opp av den bølgedalen det var i noen av seriekam
pene i vårsesongen. 2. ruqde-seieren over Odd og nå 2—0 
over Strømsgodset i tippekamp forteller jo litt. Det er bare 
å håpe at formen vil holde seg til over ferien.

Pors vil sannsynligvis få det atskillig lettere mot Sande
fjord. Hvalfanger-laget har jo nærmest resignert i 1. divisjon 
og det er vel liten grunn til å tro at man satser noe ekstra 
på cupen med det mannskap en nå har.

Sandefjord er for øvrig satt opp med seriekamp mot 
Viking på hjemmebane 1. august og det er vel trolig denne 
blir framskutt.

1 ■ 
I

6'1 
F

■.f.

Sarpsborg—-Østsiden, Lisleby—Snøgg, Lyn—Strømmen, 
Skeid—Runar, Gjøvik/Lyn—Molde, Drafn—Frigg, Ørn—Våler
engen, Pors—Sandefjord, Vigør—Eik, Stavanger IF—Brann 
Viking^—Vard, Årstad—Ulf, Aalesund—Rosenborg, Kristian
sund—Aurskog, Nidelv—Bodø/Glimt, Steinkjer—Kvik.

Kampene skal spilles 1. august.

på Vestside

.-■'A.V

i

% •

li.-'

— Når vi først skulle få 
et 1. divisjonslag, ble jo 
Sandefjord den rene onske- 
motstanderen. Vi kunne 
fått det langt verre, sier 
Pors-formannen, Leo Weber

— Pors har som regel 
spilt jevnt med' Sandefjord?

— Sist vi mottes 
stadionåpningen her 
Vestsiden og da ble 
svært jevnt, og bm vi tid
ligere har tapt for Sande
fjord har sifrene aldri vært 
store.

— Treningen i sommer
ferien-?
— Den går for fullt med 

det mannskapet som er 
hjemme. Nå skal vi først 
ha tippekamp lørdag, men 
jeg tror ikke vi kommer til 
å satse på flere kamper før 
uka før 3. runde-oppgjøret.

— Går Pors videre?
— La oss håpe det blir 

revansje denne gangen.

■ -r-:.

slutt banemester Arne 
- Banen er flnfin, vl 

, folk til dette cup- 
oppgjoret, minst 2 000. Nå står 
det bare opp til våre gutter å 
spille og vinne.

Dermed
og vi vil slutte oss 
råd: Vi heier-----
runde. »
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Skal det bli 4. runde for oss,

' Rolf Atten Nilsens konklusjon 
, foran den viktige 3. rundekam

pen mot Sandefjord førstkom
mende onsdag. Og det spørs om 

' ikke Atten har rett i det. Med 
et ekstra bifall i ryggen tror vl.

i Pors har en fair sjanse mot fa
voritten Sandefjord. Hvalfanger- 
guta har jo ikke levert noen stor 
vårsesong, men laget har sik
kert ladet opp atskillig nå 1 
sommer for å rette på det dår- 

j lige inntrykket. Laget har ru- 
j tine, stiller med et betongforsvar 
j og spiller dessuten 3 divisjoner 

høyere enn Pors;
Hvordan er så forhåndsstem- 

ningen på Vestsiden? Vi tok en 
J tur på treninga, som gikk med 

liv og lyst. Hele 35 mann tros- 
j set den steikende sola, og ble 

'• meget trett etter at Jeisen had- 
•i t

® Frank Olsen: — Sandefjord 
har dårlig tak på cupen og det 
gir oss gevinst.

0 Til 
Findal:

I venter mange
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..flfl./-
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stein Kumme drar over Kjølen 
for å gå på skole der. Begge er 
imidlertid villige til å reise til 
Porsgrunn for å delta i kam
pene. Numme har allerede be-, 
gynt sine studier, men Pors ak
ter å få ham hjem til den vik
tige kampen. Imidlertid er Rei
dar Duås bra etter sin skade, 
men han mangler kamptrening.

Hvordan blir laget?
lag blir ikke uttatt før 

treninga mandag kveld. Vi
0 -4.

— !_ ( r 3

store forandringer. Spillerne
~ • • __ _

_ ------W ’

. 1 tror ferieoppholdet har 1 
gitt dem litt ekstra. 2 uker uten 
kamptrening kan være skjebne
svangert, men det har faktisk 
ikke lykkes Vestsideguttene å 
få tak i motstandere.

Dempet optimisme
Etter at vl hadde foretatt en 

rundspørring blant noe av fot- 
ballfolket ble svaret at de fleste 
trodde på Pors-seier, men de 
hadde også et stort spørsmåls
tegn etter svaret. Hyggelig var 
det at Vestsidefolket støtter opp 
om sine gutter. Flere gamle ild
sjeler fant vi blant dem som 
voktet treninga med falkeøyer. 
TA foretok en rundspørring 
hvordan det ville 
kampen, og her er 
en del av dem vi spurte.

G reier Sandefjords farlige løperrekke med Jens Møller i spissen å overliste disse karene. Det er

•^s
• y';<

i
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sa

—---------------- + o jeisen og formann
Han er kommet forbi, men de2t^n^aJaisen har ^rs®rt toppfonn 

tWJS# ■«’ -» "
mot Sandefjord?
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ti-

gi ■
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@ Rolf «Atten» Nilsen: — 
Hvis vi skal slå Sandefjord må 
vi slå til allerede fra start. Skal 
det bli mål må vi slå hurtige 
pasninger i Sandefjords indre 
forsvar — 2—1 til oss.

O Ragnar Numme: — Sande
fjord kommer til å spille, men 
vi vinner likevel 3—1.
• Otto Malmgren: — Sande

fjord er et langt sterkere lag 
enn Pors, med men Pors’ cup- 
evner gir jeg likevel seiren til 
våre gutter. Knepen seier til 
Pors og 8 000 mennesker, som 
får valuta for pengene håper 
hovedforeningens formann.

© Trener Jeisen: — Første 
betingelse for at vi skal nå 4. 
runde er innsats, kommer den, 
mener jeg 4. runde er innen 
rekkevidde.
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så ihvertfall en del positiv inn
sprøytning har nok Kment 
klart å gi det. Men forbedrin
gen var neppe større enn at et 
Porslag i førferie-form kunne 
slått det.

Dommer Alf Svendsrud var 
ikke feilfri, men må alt i alt 
få bra attest. Kampen samlet 
ca. 2 500 tilskuere i det fine 
spilleværet.
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forskjellen kom fram, og med 
sitt langt mer varierte an
grepsspill hadde sandefjordin- 
gene langt lettere for å skape 
åpninger. Dermed er det også 
sagt at Pors-forsvaret hadde 
en svak dag, og særlig var det 
grove klikk i sikringsspillet. 
Hadde forsvarskarene 
like bra trim som 
ville nok ihvertfall 
defjord-scoringene 
gått.
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, men Thorbjørn Svenssen

gen av spillerne helt på høyde. 
Nærmest syns vi at Askedalen 
og Rolf Nilsen kom, men også 
de hadde svakere ting innimel
lom. Reidar Duås manglet ty
delig kamptrening, men han 
kommer nok sterkere og vil 
kunne styrke laget når poeng- 
slagene skal stå igjen. Sande- 
fjordlaget spilte atskillig mer 

• inspirert og friskere enn de 
gangene vi så det før ferien, 

i'

'■ ■

r . • •

Men det var slett ikke bare 
forsvaret som ikke fikk det til 
hos Pors i går. Heller ikke an
grepsrekken fant melodien.. 
Helt fra starten av kjørte den 
seg inn i en alt for ensidig 
formasjon med stadig kjør på 
Rolf Nilsen på. høyresiden, og 
selv om han ofte kom godt • 
fram ble angrepsspillet ikke 
bredt nok til å få åpnet gjeste
nes sterke back-kvartett. Dess
uten spilte det nok en rolle at 
Sandefjord fikk satt inn en 
aldri så liten, men naturligvis 
meget betydningsfull knock 
out ved sitt ledermål allerede 
etter et par minutters spill. Det 
var attpå til så billig - at 'det < 
tydelig virket deprimerende, I 
selv om porserne skal ha hon- ( 
nør for at de aldri ga opp, selv 
ikke da ledelsen ble øket til 
2—o etter et snaut kvarter i 
annen omgang. Da satset 
hjemmelaget seg til en sterk 
periode, og kanskje kunne det 
snudd seg om Øystein Numme 
stolpeskudd midt i omgangen 
hadde gått inn. Men i det 27. 
minutt la Sandefjord pa, til 
3—0 og dermed var slaget .de
finitivt tapt. Det ble bare et 
beskjedent plaster pa saret ved 
Rolf Nilsens pene scoring - 
minutter ' før slut.

Vinnerlagets måT'BIe satt mn 
av Jens Møller, Jan Borgersen 
og Reidar Pedersen. Det første 
lot til å overrumple Roy Lud- 
viksen, som burde reddet dette 
langskuddet. Ellers vårtet han 
opp med et par praktredmnger 
og ansvaret for de 2 neste 
springene får de øvnge foi- 
svarerne ta. Porserne 
aldri å mobilisere ^it d en 
cupgnisten som yi sa f. eks. i 
omkampen mot PonrJ 1 .
ansand, og individuelt var m
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. Det var ikke porsemes dag 
i går. Guttene stilte ' nok opp 
med de beste forsetter, men vi 
fikk tidlig ét klart inntrykk av 
at Sandefjord hadde forberedt 
seg best og hadde det best 
trimmede laget denne gang. 
TJte på banen var det ikke 
noen vesentHg forskjell på de 
to motstanderne, og etter San- 
defjord-scoringen i første om
gang var det faktisk Pors som 
hadde den lengste overtaks- 
perioden — men likevel var 
gjestenes seier helt uomtviste
lig og fullt fortjent. Den lød 
altså på 3—1, men kunne fort 
vært et par mål større. Det 
var i avslutningsfasene klasse-
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1-0 seieren over Sagene fortjent, men

Be-Be.
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Be—Be.
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Sagene-keeptren kan bare se lanst etter
Por» 1-0 seieren
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dalen behersket sitt felt som sen
terhalf temmelig suverent og 1 
mål gjorde Roy Ludvigsen få feil. 
Spesielt hadde han flere rednin- 
ger av fin klasse under et gan-r 
ske sterkt Mjøndalen-press midt 
i 1. omgang. De øvrige spillerne 
var mer eller mindre under pari. 
Særlig ille var det i angrepet og

på effektivt spill, og lyktes også 
mange ganger med dette. De an
dre har vi sett bedre tidligere, 
og Donn-kampen satt vel i beina. 
Imidlertid må det langt bedre 
saker til, skal det bli seier over

la merke ‘til, begge farlige i si- 
ne forseringer. Elseth spilte en 
god 1. omgang, men falt av 
etter pause. Halfrekka gjorde få 
feil og det indre forsvaret var 
prima, bortsett fra ved den ene 
scoringen.

Dommeren, Karl Owesen, Donn 
snøt Pors for et straffespark, men 
var ellers god.

ette var svake

mmats i tåppekampen' mot Mjøndalen: 0
W -

saker. Pors!

askedalen-re r&E .. '  _________
bardementet mot Vindbjart-må- 
let i kampens første del. Etter 
ct utall av fine sjanser åpnet 
Age Lund scoringene etter en 
fin forsering. Omgangsresultatet 
ble 2—0, men 5—0 hadde nok 
passet bedre. Hjemmelaget had
de atskillig flaks, blant annet ble 
det 2 ganger reddet på mållin- 
jep.

Tempoet ble satt ned et par 
hakk etter sidebytte og Pors’ fikk

de nære på utliknet 2 minutter 
for pause, men Kjell Madsen slo 
ballen i tverrliggeren fra kort 
hold. Etter pausen var det igjen 
Pors som startet best og beholdt 
et overtak i spill den første halve 
timen. Så ble Mjøndalen mer med 
igjen og det hele jevnet seg ut.

Mjøndalen var altså ikke noe 
stort lag, vel et av de blekeste 
den gamle storklubben har stab-

Donn i Kristiansand onsdag. Lør
dag savnet vi innsats, spill og 
skudd. Med de tre ingrediensene 
har vi tro på Pors-seier! Hos 
Sagene var løperrekkene uhyre 
svake; mens forsvaret slet tappert 
gjennom kampen. Lagets bes
te var c.b. Bjørn Andersen og 
målmannen Terje Nygård.

Dommeren Arne Ommundsen,

Tippekampen mellom Vlnd- 
6jart og Pors på Mossemoen Sta
dion i Vennesla lørdag ble en 
underholdende og god kamp. Pors 
forsøkte å spille effektiv fot
ball — det lyktes i store perio
der og hjemmelaget ble ofte 
presset fullstendig på defensiven. 
5—1 ble sluttresultatet, men del 
er på det rene at det kunne vært 
en langt større seier.

Pors startet det reneste bom-

Askedalens kanon 
lørdag.

forstå hvorfor Ragnar Numme nå 
plutselig er blitt satt opp som 
løper. Han har jo etter hvert ut
viklet seg til en utmerket stop
per og som senterhalf er han nep
pe særlig svakere enn Askedalen. 
Derimot er Askedalen en langt 
bedre angrepsspiller som kan 
skape bedre plan over det som 
blir foretatt i de fremste rekker. •— — 
Vi tror avgjort at Pors vil stå 
seg mye på å trekke Numme 
tilbake i forsvaret og kjore Aske
dalen opp i rekka. Det er etter 
vår mening her de største svak
hetene finnes og som må styrkes 
om man vil overleve 3. runde.

Om spillet er det kort fortalt 
at Pors startet avgjort best og at 
det var virkelige tilløp til lett 
og godt spill de første minuttene. 
Det ble flere sjanser, men avslut
ningene manglet det stort på. Så 
fikk det ellers temmelig ordinæ
re Mjøndalen-laget bedre tak på 
midtbanen og senterløper Svend 
Larsen scoret kampens eneste 
mål. Ballen gikk inn via stolpen 
oppe i venstre hjørne. Pors had-

forste halvleken. Hos Pors klum
pet det seg i senter. Det lille 
effektive som kom, var spillet 
på vingene. Her ble det straks 
mer flyt og da ble det også skik
kelige åpninger. En gang var un
ge Kjell Madsen helt igjennom. I 
denne omgang gjorde også gjes
tene unna sitt beste. De hadde 
endel farlige sjanser, men denne 
gangen var det bare få tilløp til 
panikk i Pors-forsvaret. Omgan
gen ebbet ut uten scoringer.

I hele 2. omgang hadde ver
tene initiativet uten å få noe flyt 
over spillet. Bare enkelte ganger 
fikk vi se skikkelige kombina
sjoner, og det var nettopp det vi, 
lengtet etter i denne kampen. 
Skudd var det få åv, og de få 
som kom var dårlig plassert. Helt' 
til 10 minutter før full tid. Da 
fikk Rolf Askadalen til en av sine 
spesialer. Etter å ha fått en fin 
passning smeller han til med en 
høy skruball fra 20 meter, og 
ballen • skrur inn helt oppe i 
krysset. Like før full tid hadde 
hejmmelaget sjansen til å øke, 
men maktet ikke å score.

Pors vant en fortjent seier,' 
men kampen var svak. Det mang-', 
let fart, innsats og skikkelig spill. 
Askadalens scoring varmet selv
sagt godt, og sammen med Pors

■
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Pors reddet 1-tallet 10 min. før slutt på

halfrekke var dette lørdagens 
lyspunkter for Vestside-guttene. 
Ragnvald Johnsen var på plass 
som venstre half og det betydde 
mye. Også Numme og Kjell Gun
dersen kom bra fra tippekampen. 
De bakre skanser hadde en rolig 
dag, men framme i rekka hanglet 
det betenkelig. Den som gjorde 
den beste .figuren synes vi var _   
r®seryeP.?oy E!.s.cth’ h.an *orsØkte " AIK-Lund, dømte til forbunds- 

graden, men gjorde så mange 
feil at NFFs dommerkomites 
mann på Pors Stadion, Leif Gul- 
liksen, Ørn må sende en svak 
rapport, dessverre.

Om Pors-innsatsen i tlppeopp- 
gjpret mot Mjøndalen på Vestsi- 

713 den lørdag skal tjene som poen 
verdimåler foran 3. runde I NM 
mot Sandefjord 28. juli, er^i.ban- 
ge1 for at det kan gå riktig ille 
med Porsgrunn-klubben. Pors har 
ennå til gode å levere iioe helt 

ff
god kamp hjemme i år —- i de lær fole øet til sine tider fomlet 
matcher vi har sett bar såvel noe nesten ubegripelig i avslut- 
spill som innsats vært svært opp ningen på angrepene. Age Lund 
og ned — men dette oppgjøret er var aeil eneste som forsøkte 
det desidert svakeste. Fotballfe- sjanseskapende spill, men had- 
rien må nå komme etterlengtet. . øe for liten hjelp til å kunne

Det var igrunnen bare 2 mann klaffe helt, 
som holdt mål lørdag. Rolf Aske- Nå skal det straks skrives at 

mye av angrepseffekten ble bor
te i og med at Rolf Nilsen ikke 
stilte opp. Vi kan ikke skjønne 
annet enn at med sin tyngde måt
te han ha scoret flere ganger. 
Sjansene var der og det var bare 
spørsmål om å kutte av i stedet 
for å fortsette tversoverspillet.

har dessuten vanskelig for å

Ny Sørlands»seier til

Fint spill 5-1 over 
Vindbjart i tippekamp

Tlnnekampcn mellom Vind-  , I
ikke til samme flyten over spil
let som før pause, trass i at det 
med jevne mellomrom ble sco-’,  
ret 3 ganger. Vindbjart fikk sitt ‘ 
trøstemål like før slutt etter en 
tabbe i Pors-forsvaret.

For Pors nettet Age Lund, Roy 
Elseth, Rolf Nilsen, Ragnar Num
me og Kjell Gundersen.

Kampen betød nok et skritt 
framover for ,Pors og spesielt 
var det hyggelig at lagspillet 
gikk bedre enn på lenge. I an
grepet var det i første’rekke Rolf 
Nilsen og Ragnar Numme man 

En perle 10 minutter før full 
tid ga Pors-seier og hver av 
hjemmelagets elleve en ekstra 
erindriingspremie i tippekampen 
mot Oslo-laget Sagene lordag 
kveld. Fortjent var det at Vest- 
side-laget vant, men spillet ga ik
ke bud om noen framgang fra 
sist. Riktignok gjalclt ikke denne 
kampen noe særlig, men nettopp 
derfor ville vi satt pris på å få 
se noe skikkelig spill. De som 
skuffet mest var Sagene. Laget 
ligger midt på tabellen Østland 
Nordre, men det gjestene prester
te lordag var skuffende svakt. 
Særlig i annen omgang var Oslo- 
guttene svake og hadde ikke mer 
enn et skikkelig angrep. Det var 
nettopp i denne perioden Pors 
hadde 4—5 åpne måltilbud. men 
bare en gang lyktes det foi; hjem
melaget. Sagene spilte uten vete
ranen Bernt Skames, men hans 
erstatter var til gjengjeld lagets 
beste. Hos Pors savnet vi Age 
Lund, som drar på en skade. Hans 
erstatter Roy Elseth gjorde in
gen dårlig figur, og spilte seg 
muligens inn på laget'til kampen 
mot Donn.

Ingeh av lagene likte den sje
nerende vinden, som gikk på 
langs av banen. Bare periodevis 
fikk de til skikkelig spill i den
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Etter skuffende svak førsteomgang

F©rtf»t 3-0

Pors Larviki

11

I

og Pors

ftiieg.

daff, men er avgjort en viktig 
brikke i en 4—2—4 formasjon.

seg 
De

langt mer fart og også bedre 
spill. Herkules vant matchen 
1—0 etter scoring av ytre ven-

mer 
‘ avanse- 

ring hos Askedalen og Elseth,

Pors bar beholde 4-2-4

1
NUMME Brothers

blusset Pors Onp i
forbigått igjen av
i- helgen. En slik 
bør imidlertid være 
stimulans, gm k* 
komme helskinnet fra møtet

!!!!!!!!!!!2’**«bbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbwbbbbbbbobbbbbwbbbbbbbb 
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gen og håpe at vinnergløden og 
de positive tendensene fra an- 
nen' heretter kan utvides til en 
hel kamp. Da kunne vi notere 
mye på plussiden omtrent over 
hele linjen.

Kveldens dommer, Odd An
dreassen fra Fredrikstad, døm
te utmerket i lange perioder, 
men misset grovt innim»”^^

Pors-Urædd 
2-2 lørdag
Pors hadde brorparten av spill 

og sjanser i treningsoppgjoret 
mot Urædd på Vestsiden lordag 
— blant annet satt 3 skudd i 
stolpen — men måtte likevel fin
ne seg i at Urædd hadde ledelsen 
2—1 til fem minutter før slutt, 
da Rolf Askedalen satte inn ut
likningen.

Pors stilte uten 4 av sine or
dinære spillere, men burde like
vel vunnet klart Ragnar Num- 
me var lagets beste og forsvaret 
for øvrig gjorde sin jobb langt 
bedre enn løperrekka. Hos Urædd 
var det hele det indre forsvaret 
med Jarandsen og Per Skilbred 
i spissen som gjorde mest av 
seg.

i pausen i går, for førsteom-^ 
gangen hadde vært skuffende 
svak fra begge sider, og det 
hele var tamt og kjedelig 
uten en eneste åpen situasjon

UaeBBBSBBS

omgang. Scoringen kom ettjer 
bra Herkules-spill, men pasnin
gen til Nilsen var nok mer 
et forsøk på skudd enn en’ be
regnet avlevering. Pors hadde 
minst like mye av spillet i de 
2 omganger, men Herkules var 
likevel langt nærmere 2—0 og 
kanskje også 3—0 enn Pors 
var utlikningen. Pors-forsvaret 
spilte nemlig svært åpent, spe- Så spørs det bare 
sielt var det merkelig at Her- 
kules-rekka ikke maktet å set
te inn et par scoringer i de før- „ ,,

• ste 10 minuttene av 2. omgan- ne begynner nemlig på Gøtc- 
gen. Da hadde laget en rekke borg-teknikeren kommende man-
såkalte opplagte sjanSer som 
normalt burde gitt scoring. —

ge var med i den dramatiske 
cupkampen mot Donn i forrige 
uke, og begge var like skuffet 
over at ikke hjemmelaget vant. 
En ting er de to brødrene skjønt 
enige om: I Kristiansand skal det 
bli seier, men det kan bare skje 
med 100 prosent innsats fra samt
lige elleve. Alle må gi litt mere 
enn det de er gode for, legger 
eldstemann tiL Først da kan det 
bli 3. runde, og det ville smake 
herlig for oss i Pors. I fjor gikk 
vi som kjent ut i 2. runde mot 
Odd, men vi håper vi har ’ alle 
spillerne med oss når vi sier: 
Pors må tjl 3. runde!

av noen lag 
•■J borteseier 

, en fin 
°9 kan porserne „

Med sin seier over Fram 
på Thorstrand i går kveld 
spratt Pors helt opp til topp- 
poeng på tabellen, men må 
nødvendigvis måtte se seg

•ROBawj«52»«2’"j““““555;2;j;gj;“;j5;;;’;«j;;;;j;jBBBBBBBBBBBBBBBB«BBBBBBBBBi

Brothers, t. h. Ragnar, t. v. Øystein.

seier over Fram i Larvik
med Snøgg på Vestsiden om 
14 dager, da vil man for al
vor være i bildet om topplass 
og avansering. Man satt så 
visst ikke med slike tanker

fora,, goalene. Sjelden har vel 
lag kunnet gjøre krav på 

noe annet enn 0—0, selv om 
Pors var nærmest ledelse for
di laget regelrett ble snytt 
for et straffespark. Fram? 
centerbacken Ragnar Alvinir 
ussen laget en benhuk så grov 
og bevisst som noen inne .i 
feltet, men en ellers svært 
fløyteivrig dommer forholdt 
seg uforståelig nok helt taus. 

Vi har jo ofte opplevd’ det 
før også, at et lag ikke er 
til å kjenne igjen fra den ene 
omgangen til den andre — og 
selv om det ikke akkurat var 
grunn til å ta fram de helt 
store superlafivene om Pors i 
de siste 45 nfinuttene heller, så 
må både spill og ikke minst 
den rent fysiske innsats hono
reres sterkt. Vel virket dette 

og. dårlig et avgjørende ben kloss inne på 
1 under den mølje 

som oppsto etter Rolf Nilsens 
frispark, deretter headet Alvi- 
niussen ballen i eget nett — 

_ men det skal Helge Skif jeld ha
ukonsentrerte og mye av æren for, og han deler 

den ikke med noen da han 
påpasselig lurte et passivt for- 
irvar i kampens siste sekunder.

Det var mange riktige ten
denser over Pors’ angrepsspill 
i annen omgang, ikke minst, 
fordi de som IKKE hadde bal
len stadig var i bevegelse og 
søkte nye posisjoner framover. 
Men, men: Pasningene bør slå- 
e« hurtigere og mer presist, og 
framfor alt må det oftere tas 
skuddsjanser. Vi er slett ikke 
overbevist om at gårsdagens 
oppstilling er den beste, selv 
om den slo bra ut etter pau
sen. Fram var en atskillig sva
kere motstander enn ventet, og 
mot et hurtigere og mer spil
lende lag er vi stygt bange for 
at mindre løpsterke karer som 
Askedalen og Elseth ikke mak
ter de hyppige opp/ned-rykke- 
ne over det store feltet de får 
nå midtbanen. Her ute tror vi 
nok at Ragnvald Johnsen gjør 

bedre enn som wingback.
3 andre backene lyktes godt 

i går med Ragnar Numme på 
topp og som lagets desidert be
stemann. Keeper Ludviksen 
hadde lite å stelle med. La oss. 
ellers forclobig sette en glem
selens strek over førsteomgan-

. Fram-laget tungt 
trimmet, men det var likevel målstreken 
som gammel god gnist løsnet 
hos porserne — første omgangs 
alt for defensive og forsiktige 
snitt over mitbanespilleme og 
de mange 1 ’ 
tversoverpregede pasningene 
framme i angrepet ble nå ay-

(Forts, fra side 10.) 
løst av bedre markering, 
pressende og hurtigere

pluss sikrere og mer variasjon 
i angrepsoppbyggingen, derwin- 
gene også ble spilt fram til 
bredere og mer sjanseskapende 
utnyttelse av banebredden. An
griperne virket også hissigere 
på goalen — og samlet slo dis
se egenskåpene ut i en stor og 
fortjent seier. Hjemmelaget ble 
spilt klart ut i denne omgan
gen. Vi får dog ta med som 
et ikke helt ubetydelig minus 
at ingen av de 3 scoringene var 
så overbevisende som vi helst 
hadde sett dem — ingen av 
dem kom på direkte skudd, — 
men alle nærmest som følge av 
aggressiv påpasselighet ved 
misser i Fram-forsvaret. Først 
fikk Aage Lund stukket fram

Rolf Askedalen — noe vi også 
har framholdt tidligere — bør 
gis mer tUrettéleggende oppga
ver på midtbanen. Han er i dag 
den eneste fram-spilleren Pors 
har og etter vår mening har 
Pors ikke råd til å ofre ham 
som stopper. Pors stilte ellers 
med et par reserver denne gang, 
bl. a. saknet vi Åge Lund på 
vingen.

Også Herkules stilte med noe 
redusert mannskap, men det 
var god innsats over hele lin
jen — selv om det spillemessi- 
ge ikke alltid stod i samme 
forhold. Tore Johannessen ope
rerte stort — i buret. Vel dri
stig av og til, men det er gan
ske på det rene at denne ute- 
spilleren går langt utenpå de 
fleste J/.divisjons-kecperne i 
Grenland. Mandag var han ba
nens klart beste spiller. Ellers 
var Jan Bjørn Evja den som 
kom nærmest, men også Ivar 
Pedersen kjempet godt etter 
sidebytte.

™°idar Wold dømte bra.
OVE

tror på omkamp-seier
Brødreparet Ragnar og Øystein 

Numme har gjort seg positivt 
bemerket på Pors’lag i det sis
te. Brødrene, som bor på Toll- 
nes, startet begge sin fotballkar- 
riere i Tollnes BK, siden har 
de begge gått over iz Pors, der 
de trives utmerket. Ragnar er 
den eldste av de to, såvidt fylt 
25 år, mens Øystein er 22 somre 

farlige centerløper. Beg-

Herkules kunne vunnet mer enn 
1-0 i ireningsoppgjøret i gdr

Mot slutten hadde dog Pors en 
del farlige sjanser, så resulta
tet var kanskje OK.

For Pors ga kampen klart 
bud om at J/—2—4 er forma
sjonen man bor kjøre fram
over. Mandag ble det spilt et
ter vanlig 3—2—5 som forår
saket svært mye usikkerhet i 
forsvaret. Vi vil vel holde Rag
nar Numme som c.h., men han 
må ha en mann ved siden av 
seg, for som c.h. etter vanlig 
mønster holder han ikke mål.

x ; pors.
ledelsen er villig til å hente 
hjem Kjell Gundersen fra Gø
teborg til serieoppgjørene, Den-

Det var høyst ordinære sa
ker Herkules og Pors prester
te i førsteomgangen i trenings- 
oppgjøret på Gimsøy mandag, ■ stre Terje Nilsen midtveis i 1. 
men etter sidebytte ble det
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«var;> o. aivisjons-avdeling må være landets absolutt jev
neste, og når 6 kamper gjenstår skiller det altså bare 4 poeng 
mellom lederlag og dumpekandidat. Her kan altså omtrent alt 
skje — noe som illustreres ikke minst av at jumboen Selbak 
på Notodden i går gikk bort og banket Snøgg, som ville toppet 
med seier! Vårkampen i Selbak vant Snøgg 5—1. Vi har en 
•mistanke om at Larvik Turn vil bli vanskelig å stoppe nå, men 
både Pors og Snøgg har jo mulighetene i høyeste grad. Om 
14 dager tørner de sammen på Vestsiden, og den kampen vil 
nok fortelle mye om hvem av de to som kan ta sikte på top
pen.
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, cr kolossal foran A-laget. Det må derfor bli en 
Telemarks-derbyet del stokkinger på lagformasjo- 

nen, og dette kan jo by på pro
blemer. Med seier søndag kan 
Pors toppe tabellen, men da 
må både Larvik Turn og Runar 
tape sine kamper.

TA hadde en samtale med 
formannen i Pors fotballgrup- 
pe, Leo Weber. Han var ver
ken optimistisk eller pessimis
tisk.

— Hva
kampen
Snøgg?

— Jeg har for vane ikke å 
tippe mitt lag. Derfor blir det

hyggelige nyheter fra r 
>•» gjorde det endog utebane. 

verks ved å ha tatt 
noen seier hjemme f'

viser 'uTih erl?f 4 kapret ikke mindre°en^
- _ „’'Cr/aI1 at det Cr Vilj° °ff gnlst * la?et’ at (,ct 

 -- g nå venter vi bare på at disse egenskapene 
mot Moss og Greåker. — 

plass igjen, og forhåpentlig kan 
kontroll over lederen 
de øvrige kampene — 

-. —....cer i siste* kamp * 
avslutter 10. oktober mot Larvik Turn 
3 for både Pors og Snøggs tooplass,

.. :<L_ ■
' • ..............

r<.r"l - ■- iiMfe IW1
*.'4 
- O w* .• . <>fc

ngen vekt på Snøggs siste resultater
S-unn sønda^ ettermiddag, blemer. Med seier søndag kan den i vår. Dec Snøgg-laget jeg

bnr Vært nokså varia- Pors toppe tabellen, men da fikk se der overrasket meg.
bl?! shi formkurve. Akkurat må både Larvik Turn og Runar Dessuten står de to laga m^et

a L dtf ut tib at Snøgg er tape sine kamper. godt til hverandre, og det blirnå ser det ut tu ar snøgg ei y sikkert kamp om poengene,
nede i en bølgedal, men de kan rp^ hadde en . samtale med  pe SjS^.e snøgg-kampene 
fort komme opp av den og da formannen i Pors fotballgrup- 3^^ j0 tyde på Pors-seier? 
kan det skje,! pe> Leo Weber. Han var ver-  j legger ikke for stor

Etter å ha tatt en titt på ken optimistisk eller pessimis- vekt £ gJike resultater. Jeg 
treninga hos Pors, kan en fast- vet det er stoff i Notod-
slå at interessen er på topp. _ bHr TCSUltatet av den-laget. Selv har vi st^re
Guttene har skjøttet sin tre- mellom Pors og problemer med vår Jtøperrekke,
ning godt, og Jeisen Gunder- kampen m gå Iæn akje. fallfall tror
sen legger heller ikke skjul på Snøgg? jeg det blir en underholdende
sin iver for laget. Problemet å kamp for pubUkum, slutter
er faktisk at rnan har r ± la2, Derfor bHr det Weber.
mange aktuelle kandidater til

Søndagen brakte 1. 
ingens topp-aspiranter, Pors 
l”ieniinS?Ogff har gått mCr normalt til 
hjemmebane, står Pors stadig uten 
være litt av en rekord i årets

1 poeng På bortebanene! Det 
» ••!... .ppglra

L.rvll< Tu„ ,M hjemmeta,,,,... ,,, ""
først hjemme mot Runar søndag «*' f d -oktober, mens -------„
- det cr jo hcHer Ikke helt enL sakorPorsT"' °? 6r‘?!’1'1'
pa Lovisenlund. Skal den kampen bil avgjørende 
og endog for Larvik Turns?.

_21_—
Pors likevel mejl
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Larvik Turn
Moss
Snøgg
Runar
Pors
Selbak
Fram
Greåker
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pO&s3. divisjon
Pors—Snøgg 0—3
Selbak—Fram 4—1
Moss—Runar 1—0
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vi se en 
og 

og neppe RU- 
fikk rotet ballene

Fra vår utsendte medarbeider.
Pors sikret seg to verdifulle og 

fullt fortjente poeng i seriekam
pen mot Runar pa Haukerødba- 
nen i går ettermiddag. Det lå en 
kjempeinnsats som det står re
spekt av bak seiren. Laget ville 
vinne, og gjorde det. Det var så- 
peglatt, blandet med vannpytter 
på den ellers så vakre Runar 
Stadion. Pors stilte med sitt an
nonserte mannskap, mens hjem
melaget måtte unnvære et par 
mann. Noen få hundre tilskuere 
greide ikke å heie sine favoritter 
fram til seier. Men det var spen
ning og dramatikk i store doser 
vi fikk se av aktørene. Kampen 
ble ikke av de beste Pors har

mest kom vel Ragnar Numme 
og ellers stoppet Svein Halvor
sen godt, men framspillene kun
ne en gjerne sett hadde hatt be
dre adresser. Kjell Gundersen 
slet, men konstruktiv winghalf 
var han aldri.

Gullik Rønningen kom nærmest 
Oterholt hos Snøgg, han had
de et par bra redninger etter 
sidebytte. De øvrige har gjort 
det bedre for. Erhardt Olsen var

— bortsett fra scoringene — 
mest innblandet i frispark og bur
de da nok også vært utvist for 
unfair spill.

Dommeren var meget ordinær
I og bør vel gis oppgaver i de
1 lavere disisjoner for framtida.
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At Pore har vanskelig med 
sine hjemmekamper er noe vi vet 
fra før, men søndag tror vi like
vel laget leverte sin hittil sva
keste match på Vestsiden — 
0—3 for Snøgg — et oppgjør der 
Snøgg sto for det mest positive 
og vant en fortjent, men vel 
noe stor seier. 2—0 hadde nok 
passet bedre og den siste scorin
gen var den rene gavepaknin- 
gen av dommeren, R. Halvorsen 
fra Teie. Et indirekte frispark 
i stedet for straffespark, der for
seelsen først hadde vært obstruk
sjon inne i Pors-feltet, hadde 
vært en mer naturlig avgjørelse. 
Dette var da også noe Snogg- 
løpeme trodde og hadde alle
rede lagt ballen for indirekte fri-

Her er en situasjon foran Ru- 
nar-goalen umiddelbart før Pors 
scoret seiersmålet. Vi ser scoreren 
~ • Elseth helt t. h., /Øystein 

t. v.

det Snøggs Ole Karsten 
faresonen.

Larvik Turn—Greåker
17—11 
19—16 
22—14 
15—11 
12—11 
12—14 

9—20 
7—16

Men 3—0 til Snøgg for stort 
sprak, da dommeren forandret 
mening og beordret straffespark. 
Her var Ole Karsten Egedahl sik
ker nok. ’z

Porslaget er imidlertid en gåte. 
Søndag gikk det riktignok ikke 
så helt galt 1 forsvaret, men i 
angrepet er det nærmest utilgi
velig svake saker som blir pre
stert. Det må forlanges av 3. di- 
visjons-spillere at de kan sin fot
ball ABC bedre enn å spil
le lange baller inn i motpartens 
forsvarsfelt og så håpe at en 
eller annen bommer. Dette gjen
tok seg gang på gang på Snøggs 
forsvarere hadde en forholdsvis 
lett oppgave. Rolf Askeaalen var 
den eneste som forsøkte noe kon
struktivt, men han gikk lei etter

’-.Z

■■■■ •’

1 
5 
t
* 

— — ■ c
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•11
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(Forts, fra aide 7). 
med fra starten, men, tok. det 
tapte Igjen med stort mon siden. 
Midt i omgangen hadde pore- 
grunnslaget to helt åpne tilbud 
som burde avgjort kampen, men 
sandefjordlaget var heldig.

En gang gikk skuddet på inn
siden av stanga. Den andre gan
gen var ikke perseren nok kon
sentrert og skuddet gikk uten
for.

Det siste kvarteret la Pors seg 
klokt i forsvar, men heller ikke 
da var laget uten sjanser til å 
øke.

På det seirende laget gir vi 
førsteprisen, til alle elleve. Roy 
Ludvigsen gjorde ingen feil 
mellom stengene, og hadde et 
par praktrednlnger. I forsvaret 
lot verken Vige eller Halvorsen 
seg lure. Rolf Askedalen beviste 
at han hører hjemme som c.h. I 
går var han suveren. Ragnar 
Numme jobbet som en helt og 
han nøytraliserte Kjell Jacobsen. 
I løperrekka la man mest merke 
til Helge Skifjeld. Han slet som 
en galeislave kampen igjennom. 
Åge Lund var friskere enn vi 
har sett ham på lange tider. De 
andre kom også meget bra fra 
kampen.

På Runars lag var målman
nen Øistein Andersen og Nor
mann Johansen prima. Ellers la 
man mest merke til Harald Hyn
ne på laget. Kjell Jacobsen 
skuffet som rekkeleder.

Ivan Borgersen, Larvik Turn 
greide seg bra med fløyta.

Be-Be.

hvert og forsvant ut av bildet 
mot slutten.

Hos Snøgg var det da i hvert 
fall visse tilløp til å spille bal
len til nærmeste mann. Heller 
ikke her var det så vellykket 
hele tiden, men de gangene Ot
erholt hadde ballen slapp en i 
hvert fall å gremmes over svake 

, avleveringer. Oterholt kom da for 
øvrig best fra kampen av samt
lige 22 spillere.

Søngg tok ledelsen ved Er
hardt Olsen, da denne løp gjen
nom Pors-forsvaret i det 13. mi
nutt. 3 minutter seinere var Ol
sen mannen bak 2—0, idet hans 
pasning til Svein Haserud i cen
ter satt der den skulle 3— ble 
det altså på straffespark i 2. om-1 
gang. !I

Roy Ludvigsen var klart bes- j 
temann hos Pors, scoringene kun- 
ne han ikke gjøre noe med. Nær-1

Pors—Snøgg på Vestsiden søndag. Her er < 
-

på ryggen som får en ball bort fra

sendte ballen i nettet.
Etter scoringen fikk vi 

lekke flotte angrep fra Pors 
det var med nød 
nar-forsvaret 
bort. Et par av sjansene var di
rekte åpne. Runar hadde også 
endel tilløp i denne omgangen, 
men det var ingen plan over 
spillet deres.

1—0 ledelsen ved pause var for 
knapp etter Pors mange og go
de sjanser. I annen omgang ble 
det mest fighting på den sleipe 
matta. Pors greide ikke å følge

(Forts, s. 8)

spesialist!
ga 1-0 over Runar 

prestert i år, men den største 
når det gjaldt viljen til å vinne.

Det var gjestene som kom best 
i gang. Vestsideguttene var mye 
raskere enn sine motstandere på 
ballen. Etter 5 minutters spill 
var det nesten prekært oppe hos 
Runarmålmannen, som med nød 
og neppe greide å ordne opp. — 
Pors ga seg ikke og spilte seg 
fram på vingene til sjanseska
pende og store situasjoner. Ru
nar hadde også sine angrep, men 
Porsforsvaret var kompakt og 
tett.

Samtidig som man på et tid
lig tidspunkt satte den farlige 
senterløperen Kjell Jacobsen på 
plass. Etter et kvarters spill var 
Åge Lund plutselig blitt fri på 
vingen. Han la inn en skredder- 
pasning og der sto det plutselig Roy : -
3 porsere ledige. Roy Elseth Numme helt

» •

* r >

r J
•^4 ■
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Øistein Viges farlige frispark i første omgang

I
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I
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■I

Etter en tam og temmelige fargeløs 
førsteomgang mellom Pors og Moss på 
Vestsiden søndag — Moss ledet 1—0 og 
så svært mye mér hendte det ikke før 
sidebytte — ble det langt friskere sa
ker fra begge sider i 2. omgang. Det 
ble en rekke sjanser — Pors hadde de 
avgjort fleste og farligste — og vant

sen. Det en ellers kunne note
re fra denne omgangen var at 
en Moss-back reddet en gang 
på målstreken og at Øistein 
Vige hadde et godt frispark . r

I ’ 
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misforstod ____ ___
utliknet igjen ved Rolf Nilsen 
pa et skudd fra 8—10 meter 
og helt ute ved dødlinja, 3—2 
ble det på en riktig perle av 
Åge Lund fra 12. meter. Den 
baien satt helt oppe i hjørnet.

Pors’ tidligere kamper på Vestsiden i 
år. Godt var heller ikke søndags-opp- 
gjøret, men det var tross alt en helt 
annen vilje over laget til å kjempe, noe 
som ga seg særlig utslag etter side
bytte. Seieren ga jo nesten serie-topp 
og nå skulle man da ha noe å gå inn 
for i de kommende kamper i denne 
merkelige avdeligen.

Roy Ludvigsen og Rolf As- 
kedalen var igjen meget klare 
eneer hos Pors. .Førstnevnte 
gjorde knapt noen feil mellom 
stengene, mens Askedalen var 
en sikker skanse i midten. Vi
ge kom ellers godt fra opp-( 
gjøret og til dels også Rag
nar Numme. Framme i an
grepet er det foreløpig for 
ustabilt.

Moss spilte jevnt bra .på 
banen, men det var ganske 
tydelig at mangelen av ordi
nær . senterhalf gjorde sitt. 
Det ble ofte åpent i senter, 
mens wingbackene derimot 
markerte godt. I angrepet var 
ytre venstre Bjørn Hansen 
farligst, mens jo senterløper 
Henæs skal krediteres for si- 
ne 2 scoringer.

Kjell Iversen, Fram dømte 
jevnt bra.

as?® «t med 1 poeng
• /

• - • '

[I

■ f'’
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i

Moss i minste laget
en fortjent 3—2-seier etter en for øvrig 
jevn match. Seiren kunne avgjort vært 
større, blant annet hadde Helge Skifjell 
en flukter i stolpen, et skudd som 
keeper ikke hadde den ringste sjanse 
på. Pors leverte trolig sin til nå beste 
hjemmekamp i den pågående serie, 
skjønt sammenlikningsgrunnlag jo ikke 

'er godt med de erfaringer man har fra

ny korner.
Etter pause begynte det 

hele imidlertid å utvikle seg. 
Helge Skifjell ble spilt fri i 

------  --------- midten etter 7 minutter, kee- 
fra siden og ditto corner som per halvklarte skuddet, men

............. returen var Roy Elseth på-
‘ ' passelig framme på og nettet.

| Moss-keeperen Henry Baug 
lg skadet ved sam- 
med Skifjell

' var

i 
r 
I

• I
■

* 'b

•V

mot Moss på Vestsiden/Søndag. Keeper får så vidt fistet ballen ut til corner. —

L * J 
■
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Moss ledet 1—0 etter 16 
minutters spill på scoring av 
senterløper Hans Jacob He
næs som tok-et; utspill fra 
Pors-forsvaret på direkten.- 
Ballen føk i nettet uten sjan- n t
se fonxiekkede Roy Ludvig- keeper sa vidt fikk fistet til 

passelig framme på og nettet, 
ble forøvri

’< menstøt med Skifjell her, 
men hans erstatter var så 
visst ingen dårlig mann. Rolf 
Nilsen var så helt gjennom 
Moss-forsvaret, men hans 
skudd var altfor svakt og 
keeper reddet fint. Moss laget 
imidlertid 2—1 da Basse 
Johnsen og Roy Ludvigsen 
misforstod hverandre. Pors

A A A

Greåker—Fram 
Larvik Turn— Selbak 
Pors—Moss 
Snøgg—Runar

Snøgg
Larvik Turn 
Pors • 
Moss 
Runar 
Selbak 
Greåker 
Fram

Pors’ 3-2 seier ove"

* >. •w — • • 9 • • • •

. greie seg. Imidlertid? måtte. de
• fea «

unnvære sin
nes, mens
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Pors burde avgjort seriekam
pen mot Greåker til sin fordel 
allerede etter 1. omgang, da la
get hadde en rekke sjanser til å 
score, det ble imidlertid 0—0 i 
sluttresultat. Likevel var det gjes
tene som hadde de farligste til
budene, men dette må sees på 
bakgrunn av Pors’ offensive spill. 
Alt i alt en lite velspilt kamp, der 
alvoret alt for meget sjenerte de 
22 aktørene. Kampen betydde li
ke meget for Greåker som for 
hjemmelaget, og for dem er 1 
poeng i det minste laget for å

. . • v •

- . ■

.■L

1

men ennå sjanse på topp!
• T1 ‘-r y . , *
. .sitt annonserte mannskap.- , prøve, da det også striregnet u.'

in gode half Bjørn Kal- - - Banen var såpcglatt, og spiller- der hele kampen. ,
hjemmelaget stilte med ne ble satt på en meget hard (^orta side 10.’
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de siste minuttene våknet

SS

f

IBurde hatt mer enn 2-0 mot Selbak
■

fl

Bare et Bar tommer om å gjøre før Pors hadde scoret heri Det vW sft yjdt keeperen fikk sWpet ballen foran Aage Lund.

SNEiGG eller PORS?

gr.?j

i#

- - W’

i

■fc

dermed ble det mye masing, som 
satte kondissjonen på en 1 
prøve. Pors hadde et par farlige

ikke mindre i denne divisjonens sluttomgang enn den 
• 1, divisjons vedkommende !

/. Z-.

■

■fl;:
•? .7*

•' ‘•V;

fikk annulert et mål for offside. 
Mot slutten av 1. omgang kom 
imidlertid hjemmelaget meget 
sterkt. Da hadde det hele iniati-

XX.;.s 
' XXX-i

| Selbak sondag:
Det ble Pors som sikret seg 

begge poengene i den viktige se
riekampen mot Selbak på Sel 
bak Stadion sondag. Seieren var 
for liten etter at gjestene hadde 
hatt et utall av sjanser i 2. om
gang, og de var heller ikke bor- 

j te i 1. omgang, da dommer.en 
direkte snot Pors for et mål. 
Kampen ble aldri god, dertil får 
en sjenerende vind og spkk- 

j blot bane ta skylden.
j Pors begynte best og etter bare 5 
minutters spill var Helge Skifjeld

Pors.. I de siste minuttene våknet!
„ hjemmelaget til ny dåd, og had-

Forts, fra s. &. de en rekke flotte tilbud som
Det var Greåker som begynte burde gitt begge poengene, —• 

best, og laget hadde en fin sco- Denne gangen hadde i al- 
ringssjanse allerede i det første lefall ikke vertene den riktige 
minutt. Etterhvert jevnet spillet flaksen, og det ble altså bare ett 
seg ut Begge lag spilte offensivt, pOeng.

ccm posr hadde de fleste sjansene, og 
hard iaget begynte også meget lovende 

prove, jrors uuuue c* med sin 1. omgang. Da vekslet
tilløp midt i omgangen. Greåker spillet nydelig, og det var tempo i.

*• - ’ - - ------------- - Ula kolhpfS-

r.ce blandet, "ba gikk dét
på tilfeldighetene, men inn- 

j OLCJLA.V. X/C* uauu^. vxwv ...------- J>ai/OCJLl vox ovox. ---- • maRtt

I vet og spilte på et stort regis- kjempet for seier. Best var nok 
i ter. Laget presset og presset, men - - . ■ --------r

Greåkers forsvar var tett som ei 
potte og vanskelig å forsere. 
Selv «Vige-comer» fikk ikke lø
perne gjort noe med, enda de 
var helt skreddersydde, bare til å 
sette hodet tiL Østfoldlaget grei
de å ri stormen av i denne perio
den, men vestsideguttene burde 
fått sin scoring på dette psykolo
giske tidspunkt.

I armen omgang ble det mer 
sparking og løping enn spillerne 
hadde godt av og de fleste gikk 
for fort «sure».

Imidlertid begynte vestsidegut 
tene godt Og de hadde noen bra 
tilløp i den første perioden. Midt 
i omgangen hadde gjestene en 
sterk periode, da laget presset for 
scoring. Scoring ble det også, men 
den ble annulert, påny for offsi
de.

PORS-SEIEH

■ ‘ <AX.-

■ : .

Situasjon fra Selbak — Pors i Selbak sondag. Her er det Helge Skifjell som kjemper med Sel- 
bak-forsvaret. Til venstre Roy Elseth.

helt gjennom, men fikk ikke bal
len under kontroll. Etter at Pors 
hadde hatt initiativet de første 
minuttene, kom hjemmelaget 
med en sterk periode midt i om 
gangen. Da hadde laget flere far
lige tilløp, som burde gitt uttel
ling, men Pors-forsvåret kjem
pet sterkt og red stormen av.

Like før halvtid fikk Øistein 
Numme baien etter at målmann 
hadde misset. Han kvitterte med 
å sende den i mål, men dom
meren blåste for offside.

I 2. omgang tok straks gjes 
tene initiativet og forte an i stort 
tempo for å få nettkjenning. I 
denne omgangen var det Pors

som hadde fordeln med vinden 
i ryggen. Og det så ut til at 
dette tok motet fra Selbak. Etter 
et kvarters spill ble Pors tildelt 
frispark fra 20-meteren. Svein 
Halvorsen smalt til med et fint 
skudd, som gikk ned helt oppe 
ved Jiggeren. Like etterpå la Rolf 
Nilsen på til 2—0‘ på en kanon
kule helt oppe i krysset. Da var 
det beste tått av hjemmelaget. 
De greidde aldri å spille seg fram 
til noen direkte sjanser. Dette ' store talenter, 
gjorde imidlertid Pors. 4—5 helt 
opplagte sjanser ble sløst bort. 
Det var gjestene som hadde ini- 
tiativt resten av kampen, selv

Titclen over dette avsnittet er nok noe optimistisk begrenset, 
for såvel Snøgg som Fors mistet terreng overfor Larvik Turn 
og Moss, som nå i høyeste grad er med i bildet igjen. Riktignok 
vil Snoggs 1. plass og opprykking til 2. divisjon være sikker 
med seier i Greåker søndag — og skulle det svikte for Snøgg, 
går Pors til topps med 2 nye poeng på Lovisenlund mot Turn. 
Våre 2 representanter moter altså lag som i minst like sterk 
grad er interessert i poengene — Greåker vil kunne unngå 
nedrykking med seier over Snøgg — og nøkternt sett må vol 
hjemmelagene sies å være snaue favoritter i disse kampene. 
Men sjansen har jo begge våre fremdeles, og det ville unektelig 
være bittert om ikke en av dem skulle lykkes etterat de nå 
har ledet og ligget på topp de siste omgangene. Hvis Larvik 
Turn slår Pors, vil Snogg klare seg med uavgjort, men skulle 
porserne klare biffen på Lovisenlund, er det bare 2 poeng som 
kan gl Notodden-laget avdelingsseleren. Men også Moss er jo 
aktuell kandidat (har hjemmebane mot Selbak i siste kamp 
sondag) og vil med seier kunne knipe 1. plassen selv om Larvik 
Turn skulle slå Pors — betingelsen er bare at Snøgg taper.

Det er altså bare seier i Greåker for Egedåhl Æ Co som 
vil avskjære all tvil og diskusjon, men spenningen er så visst 
iM,<» mindro i ripnnp. divisjonens sluttomgang enn den er for

or liten ‘

om de hadde ekstra sikring i de 
• bakre rekker.

I går var det laginnsatsen og 
lagånden som ga Pors seieren.

I mål gjorde Roy Ludvigsen 
ingen feil. Backene var prima 
og aggressive. Halfene gjorde 
også godt arbeid, men de dro spil
let lett på seg. Framme i angre-1 
pet kjempe alle tappert.

På hjemmelaget var det helf-' 
rekka som gjorde den beste job
ben. I angrepet ble det for tamt, 
selv om noen av ungguttene er:

Dommeren Lars Eriksen, FFK, 
mistet taket på kampen tidlig, 
og gjorde sitt til at det ble mye 
hardt spill. Be——Be.

■ : ; i
■

med sin 1. omgang.

laget. I annen omgang ble helhets- 
trykket noe 1 
mer t ’* 
satsen var stor. Hver

—---
Rolf Askedalen og keeper Lud
vigsen i de bakre rekker, mens 
Ragnar Numme gjorde en kjem
pejobb på midtbanen. Framme i 
angrepet var det tammere. Dess
verre var det ingen som hadde 
innstilt kanoenen, og dessuten ble 
det spilt for Ute på vingene. En 
ting er sikkert: Alle ga det de 
hadde, men alvoret var for stort 
denne gangen. Sjansen er der 
fortsatt for Pors, større enn noen
gang.

Hos Greåker spilte keeper Sten 
Kristiansen en god kamp, og var 
sitt lags beste spiller. Framme i 
angrepet var Roger Berglund 
og Knut Spydevold farlige og 
sjanseskapende.

Meget god doinmer vår Arne 
Skjærum, Skiens-Grane, i en 
kamp som ikke var lettdømt

Be—Bø.
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3. divisjons-kampene
F
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■v.i

Roald Reiersen

i

Innsigelse fra Pors - 
men Greåker må kjempe 
selv om 3 lag går ned

Pors’ beste kamp i år ga 3—1 i Larvik

Foran storslagene-

Pors og Snøgg gj 
en endring på laget]

Som ventet ble det etter av
sluttet trening i går kveld ikke 
gjort særlige endringer på noen 
av våre 5 lag som alle skal i 
ilden i viktige og avgjørende 
kamper søndag. Odd beholdt 
samme mannskapet som besei
ret Skeid siste helg, og Urædd 
og Gvarv gjorde heller ingen 
endringer. Pors og Snøgg deri
mot beseiret Skeid siste helg, 
og Urædd og Gvarv gjorde hel
ler ingen endringer. Pors og 
Snøgg derimot foretok hver sin 
«vri» og satte inn en ny mann, 
begge i angrepet. Hos Pors 
rykker Roald Reiersen inn på 
i.v. i stedet for Helge Skifjeld, 
mens Snøgg lar Arne Norland 
(ex Gjøvik/Lyn) som forøvrig 
kom inn i kampen mot Larvik 
Turn, erstatte Haserud. Oter- 
holt skal spille tilbaketrukket 
c.f._ Norland i.v.

Pors-trening 
i flomlys de 
siste dagene
Pors har ikke ligget på latsiden 
i denne uken, laget hor trenet in
tenst foran det viktige oppgjøret 
mot Larvik Turn. Mørket har 
•heller ikke lagt noen stopper for, 
Porølaget. Ivrige medlemmer har | 
satt opp lyskastere, slik at gut
tene kan få benytte kveldene. Og 

—guttene selv går inn for kampen 
med en glød vi ikke før har sett.

Vi tror det blir en mengde av

Som kjent berammet Fotballforbundet alle kampene i helgens 
siste og avgjørende serieomgang til kL 13 s& vel for 1. divisjon 
som 2. divisjon, mens alle kampene 1 3. divisjon skulle spilles kl. 15. 
Etter hva Pors-formannen^Leo Weber forteller til TA har hans 
klubb gjort innsigelser overfor Forbundet mot en slik beram
melse, og mener at også kampene i 8. divisjon skulle spilles kl. 18. 
Og porsernes begrunnelse har, unektelig mye for seg:

— Hvis både Østsiden og Ørn, som begge i øyeblikket ligger 
sist på tabellen i 2. divisjon og skal møtes i Østfold søndag, be
holder sine plasser og altså må rykke ned, da vil det automatisk 
medføre at hele 3 klubber må ned fra vår avdeling i 3. divisjon. 
Her er Greåker i høy grad i faresonen, og porserne anfører at 
Greåker liten interesse har av å satse mot Snøgg hvis ned
rykkingen er et faktum når man allerede før kampen kan få 
kjennskap til Østsiden og Ørns skjebne.

♦
Vi kan som nevnt godt forstå porserne her, og det spørs 

om ikke det hadde vært mest konsekvent og forsvarlig av Fot
ballforbundet å legge samtlige kamper 1 de 8 øverste divisjonene 
til samme klokkeslett. Nå kommer imidlertid neppe noen endring 
til å bli gjort — og hvis man studerer 8, dlvisjons-tabellen litt 
nærmere, vil man Jo fort oppdage at Greåker nødvendigvis må 
spille for fullt mot Snøgg, selv om man får melding om at 
Østsiden og Ørns skjebne er besegiet. For . Greåker vil nemlig 
med seler over Snøgg ha en sjanse til å redde seg og få 8 lag 
bak seg på tabellen. Da må 2 ting skje: Moss må på hjemme
bane slå Selbak (hvilket er sannsynlig), og Runar må på hjemme
bane ta begge poengene fra Fram. Det siste virker jo ikke særlig 
sannsynlig, men sjansen er der, og det er den som gjør at 
Greåker sikkert Ikke kommer til å la Snøgg få noe gratis !

Burde også
søndag vært berammet til kl. 13?

Pors-klubbens tilhengere som tar 
turen bort til Lovisenlund fk. 
øøadag.

Etter at laget hadde spilt ver
tene ut etter noter i et kvarter 7 
uten å få nettkjenning, jevnet 
spillet seg midtveis i denne om
gangen. Etter en halv time fikk 
Pors lonn for strevet. Det var Ro
ald Reiersen som var siste mann 
på en ønskepasning. Nå ble det 
for alvor liv på tribunene. De 
mange tilreisende fra Porsgrunn 
heiet sine gutter fram. Og bare z kort tid etter snappet Rolf Nil- ' 
sen opp et sleivspark fra keeper. 
Nilsen lot ikke sjansen gå fra. 
seg og nettet kontant. Jubelen 
ville ingen ende ta da dette var 
et faktum. De siste minuttene la 
Pors seg klokelig i forsvar. Og 
med sluttresultatet 3—-1 til Pors 
ebbet kampen ut. Det store skå
ret i gleden var bare at speaker 
rett etterat kampen var ferdig, 
meldte at Snøgg var klar for 2. 
divisjon. Porss pilte sin beste 
kamp for året på Lovisenlund. 
Hver mann gikk inn for denne 
kameen med en vilje vi ikke tid

ligere har sett. Begge lag spilte 
Selvsagt offensivt og dette krev
de stor fan og kondisjon av hver 
enkelt spiller. Pors var faktisk 
nærmere 4-^1 enn hjemmelaget 
var til redusering.

Det er vanskelig og framheve 
noen pa det seirende laget. Det 
ville være urettferdig for den en
kelte fordi samtliges ytenivå lå 
på 100 prosent. En flott avslut
ning ble det iallefall for Pors, 
som dessverre ikke klarte å sette 
prikken over I’en.

På Turn-laget var 
ujevnt. Jan Olav Pedersen 
merket mellom stengene, 
spilte Finn Gjerken Lar 
stor kamp. Framme i angrepet 
var det noe ujevnt.

Rolf Tanum og Einar Strøm 
viste de beste taktene. Arne Le- 
gernes -fikk aldri vist hva-Jian er 
god for.Dommeren John Eriksen, Ra- 
pid, snot Pors for 1 straffespar*, 
men ellers gjorde han få feil. B *

det mer
var ut- 
Ellers 

Larsen en

Pors spilte sin beste kamp for 
året og vant fortjent 3—1 over et 
Turn-laff, som etter Larvik-folks 
utsagn slett ikke spilte noen dår
lig kamp. Det var nervepirrende 
minutter å vente på resultatet fra 

, Greåker etterat Porsseieren var J 
et faktum. Dessverre for Pors: 

! Det ble Snøgg, som vant på et 
bedre målforhold. Det var fart 
og driv over Pors-laget denne 

i gang. Vestsidegutténe ville vin
ne, og gjorde det. De var langt 
hurtigere på ballen enn sine mot
standere, og resultatet gir et kor
rekt uttrykk for det som skjedde. 
Omkring 2 000 tilsknere kranset 
den vakre Lovisenlund-arenaen.

Selv om sola sto på sitt høyes
te, var det likevel småkaldt, og 
grassmatta var glatt og vanskelig 
og mestre. Det skulle senere vi
se seg å spille en viktig rolle 
for de 22 aktørene. Det var hjem
melaget som begynte best og star
tet opp i et kolossalt tempo. Det 
var tydelig at her skulle det sat
ses fra avspark. Spillet gikk da 
også utmerket de første minutte
ne. Det var imidlertid Pors som 
hadde den første farlige sjansen 
da Øistein Numme fikk ballen 
på 16-meteren. I første forsøk 
misset han, men returen satte han 
i enttet fra kloss hold, 1—0. Bare 
et par minutter etter var samme 
mann påpasselig framme, men 
ballen fikk turns utmerkede kee
per en finger på.Etter dette hadde hjemmelaget 
en meget sterk periode, der la

ss get spilte utmerket fotball og 
fikk ofte applaus, men greide ik
ke å score. Pors på sin side rusjet

braser løs skuddet som ga 2—1 ledelse. Han-ses bak og

fram angrepene, men laget had
de en meget sjenerende sol i an
siktet, og det var—vanskelig å få 
til noe samspill. Etter at Turn 
hadde hatt det meste av spillet, 
utlignet i.v. Einar Strøm på en 
nydelig heading, utagbar forbi

Ludviksen. Nå øynet vertene sjan
sen, og de øket tempoet enda et 
hakk mot slutten av omgangen, 
men Porsforsvaret holdt tett, og 
dermed 1—1.Det er rart hvor meget resul- 
tat-tjenesten kan gjore. I pausen 
fikk Pors beskjed om at Greåker 
ledet 1—0, men samtidig fikk og
så Greåker meldingen om at Ru
nar ledet med utklassingsifre mot
Fram.

Iallefall satte Vestsideguttene 
i gang med den reneste tornadoen 
mot. Tum-målet med en gang 
dommerens klarsignal gikk for 
annen omgang.
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serien. Like hyggelig var 
• / 

det at det lyktes Snøgg 
å holde stillingen og la 
vårt distrikt besette en 
plass også i 2. divisjon,

7 v rx .

ors Drafn

men unektelig noe bit
tert for Pors å være så 
nære som a poeng — 4 
mål mere scoret og, 4 
mål mindre sloppet‘Inn 
hadde greid seg på de

*•

!

Marerittet er over. 
Odd’ beholdt helt desi
dert sin plass i 1. divi
sjon og la 3 lag bak segz 
mens det ble Viking

•?n * ttT? <•* *, f* A.
. ’• ‘

i kval i?

1 sone o fn r 1*I<>»1®IOI.. 1

14 kampene! Det får 
være en trøst at begge 
våre representanter be
satte topplassene, og et
ter den fine framgan
gen i høst kommer nok

■

måtte følge Sande
fjord. Dermed er det 
bare Fredrikstad 
Skeid som ennå ikke 
har vært ute av topp-

f

Pors tilbake. Endelig 
sørget Urædd for et håp 
om at vi kan få både i 
pose og sekk ved å sikre 
seg si ne 2 første, verdi
fulle poeng i kvali'en,

Skulle så dette prinsippet bli knesatt, slår det jo ut også 
videre nedover i divisjonene. Da vil lag nr. 7 i de to 2. divi
sjonsavdelingene — Østsiden og Årstad — ikke fortsette her, 
men må flyttes ned i likhet med Viking og Sandefjord. Altså 
må man også her ty til 2’erne, og de er som kjent for 3. 
divisjons vedkommende i Østlands-avdelingene representert 
ved Pors og Drafn. Den plassen som nå er blitt ledig i «vår» 
avdeling i 2. divisjon, kan bare en av dem få, så her må 
det altså eventuelt kvalifisering til. Med det mer beskjedne 
kamptallet (14) i 2. divisjon, skulle det ikke være så van
skelig å få tid til å la disse møtes i en eller to kamper 

tar til. Begge kan jo i høy grad sies å ha for- 
Drafn endte på sam- 
bare hadde litt sva-

men her må man ]d 
samtidig føle med Gvarv, 
som unektelig er blitt 
grovt urettferdig be
handlet ved ikke å få 
frigitt sine militarister.

•a
-i " f?

I •

før serien
tjent opprykking ettersom både Pors og 
me poengtall som avdelingsvinnerne og 
kere målforskjell.

Hvis det nevnte mønsteret skulle bli satt i scene, vil 
det antakelig åpne seg en mulighet også for Urædd til 
3. divisjons-opprykk. Skulle Pors lykkes i en eventuell kva
lifisering, er det nemlig Urædd som ligger nærmest til å inn
ta den plassen som blir ledig i Østland/Søndre. Og for å gå 
enda lenger: SB bil få fortsette i 4. divisjon, og Gulset i 
femte!Men, men: Først skal seriekomitéen og forbundstinget 
ha ordet.  _____ ___
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Weber, Age Lund og Kjell Madsen.fotballfest hos Pors, fra venstre Øistein Vige, Leo

Be — Be

beste

1
1

rSifiL/'

me og Rolf Askedalen. Pors- 
speakeren Alf Jansen ble hedret 
med blomster og en morsom inn
rammet plakat. Blomster ble det 
også til treneren Jeisen Gunder
sen. Eilers nevner vi at alle som

deltok i tippekampene fikk ut
delt gevinsten, som besto i oste- 
brikker og plate i flint, håndmalt 
og med NFFs merke påtegnet. En 
flott premie som spillerne satte 
stor pris på.

Etter en herlig middag var det 
dans og hygge til langt, langt ut i 
de små timer. Jo, fotballfolke' 
på Vestsiden kan dette med å la 
ge fest.

Øftlandsmesterskapet for old boys:
Hamar IL gikk til finalen

disjon og 4 mål ble de belønnet 
med etter mye fiskt og effektivt 
spill.

Etter spillefordelinga var seie
ren for stor, på den annen side 
var den helt fortjent. For Hamar 
scoret Robert Marseth 2, Tor
finn Simonsen og Arne Jacob
sen. Best på det seirende laget 
var Arne Jacobsen med sin store 
aksjonsradius. Ellers la vi merke 
til forsvaret som spilte sikkert 
og kontant. På Pors gjorde Karl 
Skifjeld en god figur, og var alt 
i alt hjemmelagets beste. Vi plus
ser også for keeperen Bjørn Rein- 
holt. som hadde en rekke prakt- 
redninger. De dvrige falt betrak
telig av i annen omgang, og 
kan ikke få fullgod attest, men 
det er ingen dårlig figur Pors 
har gjort i dette NM.

Helge Rogsund, SIF, dømte bra.
be — be.

Fire av dem som ble hedret under lørdagens

Det manglet bare prikken over 
i’en for at Pors skulle gå opp i 2. 
divisjon fra neste år, og seson
gen har vært en av gruppas bes
te. Lørdag avsluttet forballfolket 
fra Vestsiden årets sesong med 
en feiende fin fest i det nye 
klubbhuset. Frammøtet var 
enormt og stemningen var på topp 
hele tiden.

Toastmaster Birger Gundersen 
gjorde sitt til at denne kvelden 
ble 100 prosent vellykket. Han 
bandt det hele sammen til det 
helt store. Formannen holdt en 
vakker tale der an roste spillere 
og ledere for vel utført arbeide. 
Arets sesong har gitt oss håp for 
en god fortsettelse, konkluderte 
Leo Weber. Ellers var-det taler 
av Otto Malmgren, Jeisen Gunder
sen, Rolf Askedalen, Olaf Han
sen (som høstet enorm applaus), 
Wilhelm Karlsen og Gunnar K. 
Haugland. Alle var de enige om 
at årets sesong var meget god, og 
ingen la heller skjul på at de 
ventet seg mye av neste års lag.

Det mest høytidelige var like
vel utdelingen av årets fortjenst- 
medaljer og andre utdelinger.

Formannen Leo Weber ble 
overrakt 15 års aktivitetsmedaljen 
under stor jubel. Age Lund og Øi
stein Vige fikk 10 års medaljen. 
Under stor applaus ble Kjell 
Madsen overrakt årets frammø- 
temedalje. Samme mann fikk og
så Alfred Sports gavepremie. Ga
vepremie fikk også Ragnar Num-

Gårsdagens seirende Pors-lag, foran fra venstre'Ove Austad, Arne Veholt, Bjorn Reinholt, 
Ivar Waage og Asbjørn Korsåsen. Bak fra venstre Thor Svenuungsen, Jeisen Gundersen, Karl 

Skifjeld, Trygve Kristiansen, Per Dahl og Per Boye.

Gjestene hadde sjansen til å 
utlikne like for slutt på en for- 
svarstabbe av hjemmelaget, men 
ballen gikk hårfint over. Dermed 
ble det Pors som gikk til 4. run
de. Fortjent var det, men laget 
er noe ineffektivt foran mål. Best 
var nok indretrioen Skifjeld— 
Jeisen—Per Boye. Bjorn Reinholt 
var prima mellom stengene.

Dommer var Ole Hansen, Odd. 
be—be.

Østlandscupen for old boys:

Pors gikk til 4 /

Hamar IL sikret seg retten til 
finalen i Østlandsmesterskapet for 
Old boys, da laget vant en klar 

seier over Pors på Vestsiden 
•øndag. Det var hjemmelaget som 
8tartet best. Midt i omgangen 
ha-dde det noen farlige angrep, 
som burde gitt uttelling. En gang 
havnet ballen 1 stanga, nesten for 
4pent mål. Den andre gangen

Pors videre 
i old boys-- 
mesterskapet
etter seier over 
Geithus søndag
Pors er klar for semifinalen i 

old boys-mesterskapet, idet laget 
søndag vant 5—4 over Geithus et
ter straffesparkkonkurranse. Geit
hus hadde først hatt ledelsen, men 
Pors utliknet i begynnelsen av 2. 
omgang og burde nok på sine man
ge sjanser ha vunnet etter ordinær 
tid. Samifinalen vil muligens bli 
spilt kommende helg.

Pors tok initiativet allerede fra 
start og da forsto man at Halfs- 
lund hadde lite å stille opp med. 
Avbrutt av få Hafslund-angrep, 
var det vertene som hadde hele 
spillet i 1. omgang. Hjemmela
get fikk imidlertid ikke hull på 
byllen, og omgangen ble uten 
scoringer.

Midt i 2. omgang tok Thor 
Svenuungsen saken i egne hen
der og dundret inn seiersmålet.

Pors ble knekket i 2. omgP
fikk keeperen med nød og neppe 
et bein på ballen. Den største 
sjansen hadde likevel gjestene 5 
minutter for pause. Da hadde 
Pors fru Fortuna med seg. Om
gangen ble målløs, men vi syntes 
hjemmelaget hadde fortjent en 
knapp ledelse. I annen omgang 
var det intet å gjøre med Ha- 
mar-guttenc. Dc hadde bedre kon-

En scoring et kvarter for full 
tid brakte Pors old boys-lag vi
dere til 4. runde i gamlekaras 
NM. Laget vant fortjent 1—0 
over Hafslund, og sifrene burde 
heller vært 4—1.

Pors stilte med sitt 
mannskap, mens gjestene måtte 
bruke reservekeeper. Han gjorde 
forøvrig sine saker bra.
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Pors i finalen i gårFortjent 2-0 seier over

Slo Pors i jevn og LE PORS har «
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er klar til å rande de 50 i morgen, 
25. septemer. De begynner å dra 
på årene nå alle de. freske karene 
vi for ikke så lenge siden regnet 
som ungdommer, men Jeisen har 
mye av gloden i behold fremdeles 
— ellers ville han ikke ha prestert 
hva han har gjort i Pors de senere 
årene. Ildsjel bak det nye stadion- 
anlegget og klubbhuset, hoved sty
reformann, UK-bas, trener og alt
muligmann. ...

Men naturligvis er det som den

Pors 
Odd 
Storm *' 
Skiens BK 
Urædd 
Borg 
Kragerø 
Langesund 
Brevik

19
15 Urædd I
14 Pors I
14 Brevik

Langesund 
Herøya 
Kragerø 
Borg

5 Eidanger
3 Sundjordet 

Herkules II 
Tollnes
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fleste husker ham best. Han slo 
igjennom før krigen, spilte 4 A- 
landfikamper og gikk nok glipp av 
mange flere i de fotballdøde år 
som fulgte. Likevel kom han igjen 
og fikk landskamp i 1948. Som 
førstemann i. Grenland nådde han 
25 kamper på kretslaget, og i en 
periode var han også UK-medlem 
for landslaget. Jeisen var rundet 
av edleste fotballblod — Jeia og

av var onkler. Hjalmar var fa-‘

KM

il ■
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L -2. 
Pors 
Langesund 
Brevik 
Urædd 
Herøya 
Sundjordet

■ ■ "

7 •?- ■

1

10 •
10

8
5
2
0

1. avd. 
Odd 
Herkules 
Skidar 
Gjerpen , 
Pors H 
Skiens BK 
Urædd H 
Storm 
Skiens/Grane 10 

Skotfoss 10
Fcssum 10
•

fra venstre Hans _“ Olsen bandy. Foran
Molla Hegna i
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Hovedstyret i jubucun*^-» ~ y Weber 
kasserer, Erik Johansen . vi8efOrmann og
Malmgren formann, Andreas
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— han var en fighterglad type 
som vi så alt for sjelden finner 
maken til i dag. Det var i Borg 
han dukket opp, så bar det over i 
Odd, senere altså i Pors. Jeisen 
satte spor etter seg alle steder,

Fremdeles har morgendagens 
50-åring mye av gutten 1 seg, 
og pasjonert fotballgutt vil han 
nok være lenge, lenge ennå.

Gratulerer!
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pennende finale 
FOTBALL-tabeller

2. Reservelagsserie 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7

Småguttserien
39— 4 
26— 8 
30—12. 
26—11
25—18 
22—13 
16—24

9—30 
7—27 
4—23

■ 4—38 
f

Pors 
for Urædd 

Gutteserien. Sundjordet 
Gjerpen 
Skiens/Grane 

16 Skotfoss 
14 Bamble 
12 Herre 
‘ 9 

8 
6 
5 
2 
0

Junio^senen
1. avd.
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En kjent og populær skikkelse 
tanen Grenlands-fotballen gjennom ___  ______ &____ ______________
mange år, Einar Jeisen Gundersen herjende fighter på gressteppet de 101
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Vi har fra en rekke klubbledere 
fått oppfordring om å bringe 
slutt-tabellen for de lavere serier. 
Tidligere har vi bragt den 
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bens ski front heller — det er nok
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Jensen, 
Gross,

var
tatt under mønstringen på den gamle banen.
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Boksing og turn er relativt nyere 
grener, der resultatene selv i 
landsmålestokk har vært bemer
kelsesverdige. Johs.

tø
4-

* 11. *«f ■

• w^T^r^JExT^l 
å $

•i

i ■■
* \

•—■ — -.

■

a

ter, så fulgte Wilhelm og Olaf 
Karlsen, Bjarne Olsen, Skjelbred- 
karene, Thor Skarnes, Øyvind 
Sandersen med flere fint opp. I 
turn vant Turid Waskaas i 1957 
klubbens første KM, mens Vivi 
Ann og Lillan Gundersen gjorde
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et organ man har forstått å skape 
mye ut av. Jo, det spirer og gror 
i jubileumsåret, og porserne vil så 
sikkert lenge, lenge enda være 
parat til å sørge for sunne og 
friske takter i Vestside-idretten. 
Med en enkel tilstelning vil jubi- 
leumsdagen bli markert i klubb
huset i kveld, mens de offisielle 
festligheter er utskutt til 25. sep
tember.

Vi hilser og gratulerer!
WESSEL ;
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slitere som har lagt ned et bane
brytende arbeide i denne gruppa. 
La oss bare nevne Erling Olsen 
og avdøde Olaf Christoffersen, som 
jo også satte spor etter seg i fot
ball

Man har også så vidt vært in
nom håndball, men det gjelder jo 
å kunne begrense seg og konsen
trere seg der hvor behovet og 
mulighetene er størst. Så har 
man et driftig seniorlaug og mød- 
reklubb — ja, og så Pors-bladet,

I dag er det ikke lenger noen 
helt ruvende begivenhet at en 
idrettsforening fyller sine 60 år. 
Men det er jo likevel en betydelig 
milepel, og når en forening som 
Pors gjør det — forøvrig i dag 
akkurat på dagen, stiftelsen date
rer seg fra 25. mai 1905 — er det 
ikke bare Vestsiden eller i Pors- 
grunn forovrig man har grunn 
til å stoppe opp litt. For Pors og 
porserne har tvunget seg til et 
landskjent navn, og foreningen 
har på forskjellige felter spilt en 
markert rolle i hele det gren- 
landske og telemarkske idretts
liv gjennom disse 60 årene. Sports
lig har det slått sterkest ut i ski 
og fotball, til dels også i bosking 
— men i grunnen i like bemer
kelsesverdig grad ved den fine 
tributt foreningen har ytet av 
fremragende administratorer. Det 
er således ikke bare medlemme
ne som har mye å takke jubilan
ten for. Jubileums-hyllesten bør 
gå ut fra alt og alle som har 
med idrett å gjøre både fjern og 
nær ellers også.

rckordflåeren Per Johahsen, Einar 
Brårud, Alfred Magnussen, fram 
til dagens tro sliter Gudmund 
Madsen.

Endcl år ble det drevet fri
idrett også, men her overlot man f., 
etterhvert initiativet til Urædd. j

u- A

Bjørnflaten
ble klubbens første Norgesmes- f

Ui
M

sterke prestasjoner også l NM- 
konkurranser og har fått ytterli
gere en rekke spreke jenter med 
seg i kjølvannet.

I bandyen har Pors spilt en 
temmelig dominerende rolle helt 
siden denne grenen ble tatt opp 
før krigen. Tross vanskelige ba
neforhold er det blitt et antall 
kretsmesterskap som vi ikke har 
riktig tall på, og i/Landsdelsseri- 
en har førstelaget hevdet seg fint 
i mange år. Det har vært mange

å komme på trykk enn Rugtvcdts 
første bakkrekordholder Andr.eas 
Nilsen, 20- og 30-årenes ,premie- 
sluker Ole Leiulfsrud, stilhop- B***r4V<rt 
peren Halfdan Haukcdal, bakke-

. S ■■ - ■ 4^.-.

Et morsomt bilde fra de tidlige fotballår, tatt i 1912 den gangen Pors ennå het Lyn. Bak 
fra venstre Chr. Andersen, Halfdan Eltvedt, Peder Olsen, O. W. Braarud, Johs. Weber, i midten 
fra venstre Johan H. Eriksen, Hjalmar Tranbcrg, Oskar Andersen, Gustav Johnsen og Johan 
Rinker, foran fra venstre Alfred Melby, Thorsten Thorstensen og Olav Weber.

Det begynte naturligvis på 
Vestsiden som mange andre ste
der med fotball, og spiren ble 
forst sådd i gutteklubben <Lyn». 
Karl Tranberg og Kalr Andersen 
var de offisielle stiftere, og mod 
Tranberg som første formann. Det 
var guttunger i 12—14 årsalderen 
som sto for stiftelsen, og on løk
ke ved Kverndammen ble den 
første bane. Økonomien var det 
naturligvis skralt med, og av den 
grunn ble det til at materialfor
valteren Oscar Wickmann egen
hendig måtte sy den første fot
ballen. Lyn levde fram til 1914 
da man etter opptakingen i NFE> 
måtte skifte navn, og det ble altså
Pors.La oss ta med navnene på de 
første pionerene fra Lyns barn
dom og som for manges vedkom
mende også kom til å strekke 
seg helt opp i Pors’ aldrende år, 
ja helt fram til i dag: Karl Tran
berg, Karl Andersen, Christian 
Andersen, Albert Zimmermann, 
Oscar Wickmann, Karl 
Olaf Wickmann, Willy 
Charles Gross, Peder Olsen, Johs. 
Weber, Olaf Weber, Anton Helle- 
rich, Halfdan Eltvedt og Alfred 
Melbye. .. ' -

Jubileumsberetningen, som et- fjeld, Erling 
ter ikke helt konvensjonelt møns
ter er ført i pennen av Truls E.

Norby — og som vi har fått an
ledning til å ha til gjennomsyn — 
tegner til å bli en interessant 
trykksak. Don vil dog foreligge 
ferdig først ca. 1. juni. — I en 
slik kortfattet avisomtale blir det 
ikke anledning til å gå i detaljer 
om sportslige gleder og skuffel
ser — hva som er hendt på fot- 
ballfronten kjenner jo de fleste. 
Her holder Pors stadig en sterk 
posisjon, selvom vi venter på det 
gjennombruddet som kan føre la
get og klubben onda høyere opp. 
Forhåpenlig ligger det en inspi
rasjon til dette i det prektige 
stadionanlcggct med tidsmessig 
klubbhus som ble innviet i fjor. 
Vi kunne nevne mange navn som 
ruver i Pors-historien — endcl 
av de eldste er nevnt, og fra nye
re tid kjenner vi jo karer som 
Kristen Barth, Thorleif Aasland, 
Halv. Teksten. Hahn-guttene, We-

• ber-guttene, Halfdan Realisen, 
Asbjprn Kjellevold, Alf Jacobsen, 
Andreas og Olaf Skilbred, Helge 
Madsen. Otto Malmgren. Men 
navn skulle vi kanskje sløyfet, for 
naturligvis har vi glemt noen. På 
fotball-landslagene har Pors gjen
nom årene hatt disse med: Aksel 
Fjeld, Leif Lindstad, Karl Ski-

Olsen, Frank Olsen, 
Jeisen Gundersen og Arnold Jo
hannesen. Forhåpentlig kan det

u. i

snart bli flere navn i denne rek
ken!

I skisporten har Pors etterhvert 
opparbeidet seg en solid posisjon. 
Gjennombruddet kom vel i seson
gen 1923/24 da foreningen arran
gerte det første landsrénn i Pors
grunns historie. Arbeidet ble et
terhvert flyttet over fra salig Ore- 
bakken til Rugtvedtkollen, som 
etter diverse ombygginger kunne 
«fødes påny» sist vinter og da 
presenterte seg i en skikkelse som 
vakte alminnelig beundring og 
oppmerksomhet. NM i 1952 la 
grunnlaget for en solid økonomi, f 
og pengene har vært fornuftig ; . 
forvaltet gjennom årene med ! 
de morsomme kvcldsrcnnene fram 
til siste vinters junior-NM og de - ' 
tradisjonelle hoppuke-rennene, 
som bør kunne gi nye sportslige •' 
og økonomiske muligheter.. Navn 
tør vi nesten ikke nevne fra klub-

r

mange andre som kunne fortjent

sms-,
-M *

? A—'
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25 års-jubileet i 1930 ble bl. a. feiret med fotballkamper der samtlige klubbens lag 
representert fra old boys til junior. Dette bildet er X —J---------------------- »■
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GRATIS på VESTSIDEN 1
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Styret som skal ,ige suksessen neste år, fra venstre Gunnar K. Haugland, Asbj, Wenncrød
i’ Birger Gundersen, foinen Eeo Weber, oppmannen Rolf Myrmoen og Kåre Glad.
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Treneren ih med i UK - overskudd kr 5.505

B.

De nye i UK, Arne B. Relnho It t. v. og Erling Halvorsen

formann Leo
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Oiitimiiisk stemning ng gjen
valg pirsmntet hos porserne

S?

Man skal ikke klage påni. 
møtet når formannen må \gj 
at man har bommet litt pa_ 
keinnkjøpet til kaffen ef^ 
og forsiktig må oppfordrtø 
en viss rasjonering!

Det var altså ganske f, 
somt og også en fin optini^ 
Isk atmosfære over årsmøte 
Pors Fotballgruppe i går kve 
Det skulle også bare mang 
etter en sesong som bå< netale over Leif Halvorsen, 
sportslig og økonomisk hort Gruppa fikk jo ved l ^ed.

fikk

o 
JTO v*

R- i

KJENT FRAM-SPILLER 
INNMELDT 1 PORS

Pors fikk i går innmeldelse 
fra den kjente Fram-spilleren 
Kåre Bergstrøm, som allerede 
har vært med i treningen og 
kan bli en god forsterkning til 
sommeren. Bergstrøm er nå 
bosatt i Langangen. Han har 
også spilt på Vestfold kretslag.

t 
f 

adgangskort ved å henvende( 
seg til ossz Vi vil forøvrig i 
sette i gang dette tiltaket ai-1 
lerede førstkomme/ide lørdag,; 
da vi møter Larvik Turn på 
eget gress..Vi håper de eldre 
setter pris på ordningen. Det 
er ment som en gest til dem, 
og vi håper alle andre klub
ber vil følge vårt eksempel.

Be-Be. I

gledelige meldingen fra Pors 
vil anspore de øvrige klubbe
ne i kretsen og fylket til å 
gjøre det samme. Det er glede 
— fotballgruppa i Pors har 
til hensikt å spre, og vi tror 
gruppa har truffet midt i 
blinken.

Det var formannen i Pors 
fotballgruppe som kom med 
denne meldingen til TA. 
. — Hvordan skal ordningen 
gjennomføres? '

■— Det hele er en enkel 
affære. Alderstrygdede 
pensjonister vil få tildelt et

i-
! *

«

i
1

t

Populært tiltak til etterfølgelse for andre
Meldingen om at Pors* fot

ballgruppe vil slippe alle al
derstrygdede og pensjonister 
gratis inn på sine hjemme
kamper vil sikkert bli mot
tatt med den største glede 
av alle de eldre som følger 
med Pors. Samtidig har vest- 
sideklubben gått foran med 
et eksempel her i kretsen. — 
For de mange eldre som sik» 
kert ønsker å .følge med gut—' 
lene i Pors er dette en fin 
oppmuntring. For dem teller . 
kronene og det kan bli man
ge i årenes løp. Vi tror den

5505.—, det største hos noen 
klubb i vårt distrikt I år, og 
fra alle hold fikk da styret ros 
og honnør for den jobb som \ar 
gjort. Årsmøtet ble greit ledet

(Leo Webér) _ .............................
domnielig og fritt etter valgkomiteens prikk- 

han kunne frie forarbeide, bortsett fra at 
titte- styret sat-te i gang en lang og f°r KM’ Han frisR debatt med sitt forsla£ over 

len i reservelagsserien. — " et gammelkjent stridstema: Bør 
h01dt før UK-

over Leif Han ~ tønne fifty-fifty, <
med stemmetallene 25^23*
.™e ®tyret ble gjenvalgt: For-

’ ’t0 cland ° T?7eber’ Gunnar K- 
Æød £ G,ad’ Asbj°™
^ian d Blreer Gundersen,
halan varamennene øyv »As- 
8°-Ro^f lv^’GrnStad- °~“

■ •+ Å\Ny?oen ble °gså gien- 
På_L __ns disse var nye i UK: 
7‘iholt no7uin/ og Arne femer °Lflk,k.. « og 34

‘ Kristiansen 
:e foreslåtfpm?>d 14 bIant en

m'- <5eU Knudsen, Gudm. 
Aage Jensen. JU1

.Tsen, Ivar &?nn Tor Sven-
* Leif ChH Yaage’ Frank Ol- 
^Arne wXSltenF^ £ Realf- 
—• Skifjeid tÅ Asy‘ Korsåsen,

fe”’. ,

Pors-idéen ga 
god oppslutning 
fra de eldre
Det var en god del eldre som. 

hadde funnet veien til Pors Sta-1/ 
dion lørdag ettermiddag for å se !| 

i seriekampen mellom Pors og Lar
vik Turn. Som kjent satte Pors 
i gang et meget populært tiltak, 
da de lot alderstrygdede i Pors
grunn og Skien få bivåne Pors 
hjemmekamper gratis.

TA snakket med noen av dem 
som benyttet seg av det fine tilta
ket. og alle var fornøyd. De var 
også fornøyd med det spillet Pors 
presterte, men det var ikke avslut
ninger, som i gode gamle dager 
var deres fasit eiter kampen.

inn i sitt

MKtøaMMi

>5

blomster og ekstra applaus, -r- 
Den fyldige beretningen og 
regnskapet ble gjennomgått og 
gitt enstemmig godkjennelse 
praktisk talt uten debatt.

Valgene gikk greit og smerte-av en formann (Leo

z;,X" ~
hente sitt diplom for KM- frisk debatt mej s.- forsl 

H et gammelkjent stridstema- 
ndlingene en min- treneren gå inn : -

— jnedlem? Meningene var noen- 
-i ørt års ju- lfty-^ty, og forslaget falt 1 øo ar» j med stemmAtniio«« nc ««

til de beste på lenge. Regnska bileumsfesten et nytt æres 
pet viste et overskudd på ki jem j Erling Olsen, som
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Her ser vi noen av Pors'erne, som kjører for fullt i sole og gjørme.
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av de karene som har vært iv- 
rigst på treningen. Tidligere 
sesonger har han vært forhind
ret fra å trene om vinteren. — 
Denne karen regner Pors som en 
fin forsterkning. Sørlendingen 
Erling ' Omundsen, ex Donn, er 
også en av de karene Po?ø vil fa 

.bruk for når lærkula fpr alvor 
kommer i gang.

Og Jeieens ord er diss& <Vi 
ef i rute, og laget skal bli godt. 
Karene er ivrige og hissige etter 
kamptrening». .

Jo, vi tror Pors vil fotfølge 
fjorårets sesong, og kanskje la
get denne gang får satt prikken 
over Pen. Be-Be.
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Foran fra venstre: to nye ansikter hos Pors, Erling Omund- 
•en, ex Donn og Kåre Bergstrøm, ex Fram. Bak ser vi trene
ren Einar Jeisen Gundersen og kapteinen Rolf Askedalen.:
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Det begynner for alvo å bli 
liv i fotballfolket på Vetsiden. 
Yrende liv var det vi va; vitne 
til da Porserne kjørte f<r full 
musikk med sitt trenir^epro- 
gram. Det første som slo os var 
at stammen av spillere hai okt i 
ar. 25— 30 mann kjempet on den 
brune lærkula pa Tollnes oghen- 
sikten er selvsagt en plas? pa 
forstelaget. Det er Einar Jei
sen > Gundersen, som leder ten- 
inga for Pors, så den sakef er 
i de aller beste hender. Dessver
re er baneforholdezie elendige på 
Por« treningsbane, underlaget 
består i sole, vann og is. Så cet 
fristet ikke så forferdelig, la 
vannspruten sto som verst. Pols 
trøster seg imidlertid med at ar- 
dre ikke har det stort bedre.

Vestsideguttene starter sit. 
fotballprogram i år 2. april mot 
Vestfolds nye -1. divisjonslag ' 

v j . .. »»- . .> •. 
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blir mange ipikene pi P. * kJe / 
' '0 .

opon ;iv
i. H^.n

‘"•t '■ nie,.>»n60^ell‘
,eget lovende u
Sil goilo at <le f Halvo^ 

kornmo på, tnk li$k j 

men ”• håper <i mann "" GL

Sandar. Kampen vil bli spilt pa 
den kjente Sandirbanen, som er 
så godt drenert. Det videre tren- 
mgsprogrammet for Pors er en
nå noe uklart. Baneforholdene er 
jo meget vanskelige, men det ei 
ave-iort at Vestsideguttene drar 
Gl Kristiansand 2. påskedag for 
å mote Start. Videre har man 
av ale mot Snøgg. Kampen vil 

nå Notodden, som kjent had- 

f^or og Vestsidesutlene
Ha rev£^ixHARD SERIE

meget n Heste laga kan fort 
skje. De og på Vestsiden 
peke seg ^ed at ørn og øst_ 
regner bk leie notter å 
siden V1‘ røVrig moter Pors al- 
knekke. I ne på utebane i 
le nykoi & starter opp mQt 
vårkan'P'- 8Pril.
Askini a* seg for øvrig mest 

pors Gvatv i slutten av til å mote ^lers inn for bådc 
mai- og ®.n forvent- 
serie c

JIAI^ «M BEJNET

Det 
0,0 ■ med 
f«’scr .en p# tren>"K

Lnd^ter 
e* meget - 

«en- sa *7 t‘1,e
1 V Apet få 
Vi jenne sesonkren.

sK‘lp foio'^flere nye an- 
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og Askedal^kampen, fra
Roy Ludviksen, Numme
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Her går Svein Halvorsen i været og bryter et Start-angrep i
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Pors’ rutinerte indreforsvar fotografert før
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NESTEN FOR GOD PORS-ST
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v. Vige, Svein Halvorsen,
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1 år, forteller Jeisen, men gut
tene må vende seg av med å gå 
for lenge med ballen, og så må 
d huske på at de er like mye 
med i spillet når de ikke har 
ballen som når de har tak i 
lærkula. Litt alene ble nok de 
4 spissene i går fordi vi ennå 
ikke har funnet de riktige 
midtbanespillerne i vårt 4—2—4 
system, men vi fikk tydelig se 
ved det tredje målet at kom
binasjoner fører langt lettere 
fram enn enmannsraider.

— Noe du var særlig godt 
fornøyd med ?

— Forsvaret — uten tvil. 
Det holdt mål og jeg tror det 
neppe blir noen forandringer 
her i år. Ellers spilte nykomlin
gen Kåre Bergstrøm en meget 
positiv kamp, og det er helt 
sikkert at vi kommer til å få 
mye glede av ham. Nils Olav 
Isachsen som ennå ikke har 
fyllt 18 år, gjorde også eiii god , 
match, og fram for alt skjøt 1 
han både titt og godt. I tillegg 
til dette har vi Erling Osmund-

• I ’

sen som tidligere var en av 
storspillerne i Donn i bakhan
da, så jeg tror sikkert vi skal 
få fram ei skikkelig og mål- 
hungrig rekke før seriestart, 
slutter Gundersen.

Disse 11 stilte opp i Pors’

■ i, ir

går. Helt t. h. den lovende winhalfen, jr. Nils Olaf Isachsen.

første oppgjør i år: Roy Lud- • 
vigsen, Øistein Wiige, Svein 
Halvorsen, Roy Askedalen, Nils 
Olav Isachsen, Ragnar Numme, 
Øistein Numme, Roy Elseth, ; 
Rolf Nilsen, Kåre Bergstrøm 
og Åge Lund.• It * 
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Knustørr grusbane og fulle 
mål kunne Start by Pors i 
Kristiansand i går, og Jeisen 
Gundersen kunne fortelle til 
TA at Pors-spillerne nesten 
ikke ville forlate banen etter 
kampen, så gode var forhol
dene der nede i motsetning til 
her hjemme.

Gleden over den fine banen 
smittet også over på spillet 
som fra Pors’ side var langt 
bedre enn hva en hadde ven
tet i årspremieren. Noe var 
det. selvfølgelig å sette peke
fingeren på her og der, men 
stort sett var det meget god 
stemning i Pors-leiren etter 
kampen. En må huske på at 
dette var Starts fjerde kamp 
i år mot Pors’ første. Start , 
vant forrige helg 2—0 over 
Vålerengen. Tre ganger hadde 
Porsgrunnslaget ledelsen, men 
Start greide hver gang å kvit
tere og resultatet 3—3 kan 
tross alt sies å gi et godt 
bilde av oppgjøret. Pors had
de også et fjerde mål, men 
det ble annulert for offside.

Den første goalen kom på 
straffespark, og eksekutør var 
Svein Halvorsen som ikke lev
net Start-keepcren noen sjanse. 
Stillingen ved pause var 1—1. ‘ 

2—1 ble det tidlig i 2. om
gang ved nyervervelsen fra 
Fram, Kåre Bergstrøm. Han 
sendt i vei en dundrer fra 16- 
meteren som smalt i tverrlig- 
geren og ned bak keeperen. 
Åge Lund vai* frampå og send
te returen hardt i nettet, men 
da hadde den allerede vært over 
mållinja. Også Pors’ tredje mål 
ble scoret av Kåre Bergstrøm. 
Det kom etter en fin trekan- 
kombinasjon mellom Ragnar 
Numme/Rolf Nilsen/Kåre Berg
strøm. Først i kampens siste 
minutter greide hjemmelaget å 
utligne til 3—3.

Jeisen Gundersen sier til TA 
at han i all gleden over denne 
fine debuten, ikke her er helt 
fornøyd med løperspillet. — Nå 
kommer nok det av at jeg spe
sielt venter mye*av løperrekka

L< “ -
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Pors-guttene
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trykket. Kan så nyervervelsen fra Donn vise seg å passe inn
I

på høyrewingen, skulle det være rart om ikke denne sesongen

ble 
Start 

og

det 
mot 
hørre 
ffår.
allerede

Pors sikter påny mot toppen
I • —

3-3 mot Start ga beskjed
i rute

' -■ '-jar • • —— - ■ ■ •

Pors ble snytt for 
Fram-kamp i kveld

Heller ikke ThorsfranH-grusen brukelig
Det er fortsatt problemer med 

ledige og brukbare baner og hø
velige motstandere for de fleste 
klubber, og i går løp det inn en 
kjedelig avlysing for Pors. Laget 
skulle som kjent ba møtt Fram 
på Thorstrand-grusen 1 kveld, | 
men beskjeden fra Fram-forman- 
nen Einar Andersen lød på at 
man etter helgens 2 kamper der

S • • ;

ganger i siste omgang
Donn-gutteu Asmundsen, 

som skulle debutert i Pors- 
trøya rakk ikke tilbake fra 
påsketuren, i hans sted ryk
ket reserven Nils Olav Isak
sen inn. Kampen sluttet uav
gjort 3—3.

fant banen helt ubrukelige Enkel
te steder var det tørt og eteto- 
hardt, andre steder ali for sø
let og bløtt.

Pors blir derfor antakelig nå 
uten kamp helt fram til lørdag, 
da man har avtale med Sandar 
på den gode gressbanen der bor
te. Laget til kampen som skulle 
gått i kveld, var uttatt, og var 
det samme som spilte i nnnen 
omgang mot Snøgg søndag, bort
sett fra at Arild Weholt? hadde 
fått keeperjobben da Rojr, Lud- 
viksen har stuet en finger. Som 
reserver var tatt ut Nils Olaf 
Isaksen, Kai Gulliksen ‘ og Rolf 
Nilsen. Antakelig blir da uttak
ingen den samme for lørdagens 
kamp mot Sandar.

• i

Fra Vardens medarb. Gille.
Kristiansand S.: Selv om 

. det heter at man absolutt ikke 
skal legge for meget vekt på 
tidlige vårkamper i fotball, er 
det ikke til å unngå å bite 
merke i at Pors kjempet seg 
til uavgjort 3—3 mot Start på 
en sommerlig grusbane 2. 
påskedag — og det er opp
muntrende for Pors når man 
vet at Start avfeiet Våleren
gen med 1—0 sist uke. Det 
grunnlaget er i orden og at 
laget burde ha gode mulighe
ter til å hevde seg helt i teten 
i 3. divisjon.
Sett på bakgrunn av at da

gens treningskamp var Vestsi- 
delagets aller første på tørt un
derlag i år og at Start har tre 
kamper tidligere (to på gress), 
kan vi ikke tro armet enn at 
Pors bør bli en vrien motstan
der for de presumptivt beste 
lagene i 3. divisj oil .3-—3 ble re
sultatet og det y&r rettferdig.

jjtf.
■
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det sesongåpning 
på Kristiansands 
fine grusbane i 

Start . på sin side har 
spilt fire kamper.

Urædd sent igang 
straffer det seg?
Pors (mix) vant "5-1 i Stavern 

hputavern: Vi er ikke riktig 

som heniE '?ed Uræ<ld-ledelsen 
r hevdet at trentngskam- 

bøLman ikke spUle sa man- butZttØT seriestar‘en. Ifjor de- 
“a? sist * mars måned mV at man fikk trim- 

nen “ann?kaPet skikkelig in- 
"or Nå® k,Jaget beerynte for al- 
noenNseH.t man kansk3e si at 

kandet Fk«r dr‘ 1 mai det pr Ji tale om> men

Xge^F^- dtk<i 
Den serJnrn -en 1 Grenland, 
mot Pn?! p*em,eren fant sted detMr °n-Sdag kveId 
hos Urædd f il i? Je at sPaierae 

“TdX^F^ fø- 
bX°segS™teTto^ fI“mper tidligere 
søndag da man b»drtmga2s fra slst 
samme biie i Snøgg p4 
°Wr tull tid rat E ? Som ED* sto da også i i , *2F1”.Jevn °8 det

I Nå spilte heller ikke Pors på gress, men grusbanen i 
I Kristiansand holder fulle mål og var nærmest sommertørr, 

I så alt i alt var nok forholdene der nede mer normale enn i 
I Stavern. Under disse omstendigheter tror vi nok at porsernes • 
I 3—3 mot Vålerengen-beseireren Start var det resultat som 
9 ga størst grunn til en viss optimisme. Hele forsvaret har 
i man jo intakt fra E fjor, og nå er Svein Halvorsen på plass 
I fra sesongstart. Det skal nok mye til at en ny mann kan 

true seg inn på en av disse plassene, mens det på midt
banen og i angrepet kan bli enkelte justeringer. Vi kjenner 
Kåre Bergstrøm fra tidligere års Fram-lag, og vi var klar 
over at han ville bety en vesentlig angrepsforsterkning. — 
Gårsdagens kamp i Kristiansand synes å bekrefte det inn-

reservekeeper og dermed 5—1 til 
Véstside-klubben denne gangen.

Pors tok ledelsen 1—0 ved Rolf 
«Otten» Nilsen mens Øyvind Høida- 
len utlignet etter pent fremlegg fra 
Willy Nielsen. Dette holdt som sagt 
til pausen, men så falt Unedd-gut- 
tene helt av lasseft. Øystein Numme 
headet pent inn til 2—1, mens Erling 
Osmundsen (2) og Jan Jacobsen sør
get for de andre scoringer.

Pors skal ut i en ny treningskamp 
allerede lørdag mot en Vestfold- 
klubb mens Urædd skal besøke 
Gvarv på gress. Vi skal ikke gå ak
tørene noe nærmere etter i sømme
ne denne gangen. Bare slå fast at 
0PPffjøret var mest positivt for Pors, 
men Urædd lærte trolig også noe av 
de fem kvarterene. Mot Gvarv har 
man nykomlingen Per Leknes fra 
Trøndelag på plass og 1 ham venter 
man seg en pen forsterkning.

Dommer Ame Halvorsen, Borg.

Kristiansand (Frå 
vår spesielle medarbeider 
A. R.) Det ble ingen tre- 
ningskamp- for Pors i San
dar påskeaften, men i ste-

>rs mot Start
Laget leverte tildels godt spill i kampen som endte 3-3 — 

hadde ledelsen to

spilte nå, men som vil bli prø
vet i senere kamper. Både Rolf 
Askedalen og keeper Roy Lud- 
viksen virket sikre, og Ragnar 
Numme og Svein Halvorsen 
kommer begge sterkt.

Porslaget gjorde et godt inn
trykk selv om det er for tidlig 
å få skikkelig fasong over spil
let
- — Vi har all grunn til a 

være fornøyd med innsatsen, 
sier treneren Jeisen Gunder
sen. Vi kommer til å klare oss 
bra i serien og jeg tror vi skal 
klare å toppe også selv om Øm 
-og Østsiden blir farlige. Det er 
ingen fare med spillemateriel- 
let — flere trenger på og vii 
ha en plass 1 på laget, bl. a. 
Basse Johnsen og Kjell Madr 
sen som ikke kunne være med 
sørover.,

Pors-målene ble satt inn av 
Svein Halvorsen (straffe
spark), Kåre Bergstrøm og 
Åge Lund, mens Rolf Nilsen 
hadde en ball inne etter 10 
minutter som ble annulert.

at laget er fint
Vel hadde Start en. god del 
sjanser 1 2. omgang og det var 
mer plan bak angrepene, men 
det Pors tapte på dette felt, tok 
man igjen i rikt monn i fight. 
Kondisjonen holdt prima — og 
med et par kamper til på baken 
bør Pors kunne slå ut i full 
blomst.

Start-ledelsen var overras
ket over Pors’ spillestyrke ak
kurat nå, men la til at Start 
spilte svakere erm da laget slo 
VIF selv om det var med sam
me mannskap.

I år har Pors fått noen ny- 
erhvervelser som sannsynlig
vis vil gli godt inn i laget. Mest 
positivt var ex-franTeren Kåre 
Bergstrøm som viste prøver på 
god målteft og riktig angreps
spill. I grunnen var han den i 
løperrekken som gjorde best av 
seg med kloke og veloverveide 
pasninger. — Likeledes klarte 
Hans Isaksen seg bra som half, 
og i tillegg kommer Erling Os
mundsen fra Donn som ikke

vil gi oss et Pors-lag av en både jevnere og skarpere stan
dard enn i fjor. Det er mye som taler for det, og det skal 
bli spennende å se fortsettelsen fram til de første poeng- 
oppgjørene.

Snøgg på
var helt jevn og det
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Elseth, Åge Lunog Kåre Bergstrøm. 3 3, men Nils Sverre Haug fikk et langt ben på ballen. /
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gere som porsere fornøyd med 
den trening de fikk.

Det var nok også Kåre Ski- 
fjeld, Odd, som dømte.
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Ingen av dem fant seg særlig til 
rette i går. Pors stilte som annon
sert lørdag, men etter pause kom 
Erling Osmundsen inn i stedet 
for Rolf Nilsen.

WESSEL 
f —?

I en kamp på samme bane lor- 
Pors

Fjorårets skarpe duellanter i 
3. divisjon, Snogg og Pors, laget 
en kvikk og frisk affære da de
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OG DE TRE BAK

finne centerback-duoen, selv 
klar igjen, og angrepet 
sterkninger som kommer til fra i i 
Norlund nå hjem fra Italia, Harald 
heller ikke plass i rekken, der 
hardt Olsen og Haugan 
Rulnes — som er junior også i år — 
ueffen i Stavern i går. At det 
vel så godt merke som i fjor, er vi ikke i tvil 
full suksess kan det 
spilt mannskap.
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Erling Osmundsen hadde her en fin sjanse til å utligne til

Lund likedan — men fullt valgbare framme 
er jo også karer som bl. a. Elseth, 
og kanskje også den lovende junioren Isaksen!

et visst problem 

straks

mottes på Stavern- 
nye 2. divisjo 

strået med 3^
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Kjell Madsen, Erling Osmundsen, Roy 
j Gundersen.

; '
• <■’ ♦. ’* ' ' 
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og på midtfeltet \ 
Madsen, Basse Johnsen |

— Hos Sn»gg \ 

med å ' 
er spille- I 

med de for- I 
ler Ame I 

nektes nok I 
Meyer, Er- I 
Unge Egil I

I første omgang knep Snøgg 
seg til et visst overtak, spesielt 
på piggere angrepsspill, og det 
ble snart 2—0 ledelse ved sco
ringer av Oterholt og Erhardt 
Olsen. Mot slutten reduserte Pors 
ved Age Lund, som nettet via en 
Snøgg-forsvarer, og keeper Røn- 
ningen var satt helt ut av spill. 
Adlerede etter 2 minutter i annen 
cmgang kom balanse til 2—2 på 
en pen sak av Elseth, mens Hau-, 
gan kort etter sørget for Snøggs 
seiersmål. Omgangen var mest 
positiv for porserne, der som 
nevnt hadde solide åpninger til et 
par scoringer. Når de ikke kom 
skyldtes det både manglende kon
sentrasjon og Rønningen, som 
gjorde en fin jobb under de 
verste rusjene. Selv om det lett 
kunne påpekes svakheter her og 
der, var det likevel atskillig po-l v _ _
sitivt å notere på begge sider —! dag vant Sem 4—2 over 
og alt i alt var nok såvel snog-

Fon’ angrepsrekke i annen

men den var nok 1 heldigste la
get, og ufortjent hadde det ikke 
vært om de svære Pors-sjansene 
f annen omgang hadde gitt 
ihverlfall uavgjort. Da flagret 
det englevinger omkring Gullik 
Romilngcn! Nå skal det straks 
sies at Snøgg var det laget som 
stilte mest redusert — her har 
man folk som Dahlskås, Norlund 
og Langengen i bakhånden, og 
både forsvar og angrep ble svek
ket da Haslekås og Erhardt Ol
sen gikk ut ved pause. Inn kom 
heit nye ansikter: Husabø fra 
Djerv 1919 og Skaar fra Odda.

'gru5'1> I går. 
- 'nsI>» Itakk 

seier,

vil Thunberg & Co. framover nok få 

om Dahlskås nå 
må snarest spilles inn i 

går: Her komm 
Langengen 

man fra for har 
som de mest aktuelle.

— som er junior også i år — var forøvrig slett ikke 

er stoff til et Snøgg-la •
_..l om — de 

neppe ventes før man får et fast og^lc
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Den samme forsiktige karakteristikk vil vi gi både for 
Snøgg, Pors og Gvarv også. Best stabilisert er kanskje Ivar 
Gravklevs gutter, fordi man her ikke har særlige problemer 
med valg av mannskap og oppstilling — mens vi har inn
trykk av at verken Snogg eller Pors ennå har funnet sin 
endelige og rette sammensetning. Gårsdagens mote mellom 

{ de to ga nok ikke helt pålitelige holdepunkter på en bane 
•om den i Stavern, og oppmennene Thunberg og Myrmoen 
har fremdeles litt å gruble over. Porslaget endres neppe for 
forsvarets vedkommende, men en justering kan nok tenkes 
på midtbanen — og i angrepets 4-formasjon blir det kamp 
om plassene som aldri før! Donn-ervervelsen Erling Osmund- 
»en har avslørt seg som en hurtig og frisk kar som nok går 
Inn på høyresiden, Fram-ervervelsen Kåre Bergstrom betyr 
også avgjort et forsterket innslag, og det spørs om ikke han

Rolf Nilsen må beholdes, Åge

i • ■
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i Brevik lørdag. Vi ser scoréren Aage Lund helt til høyre 
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Gjøvik 1/5 (NTB). Et stort 
ras ødela fullstendig Odnes
bakken i Fluberg søndag mor
gen. Tribuner, hopptavler og 
flaggstang ble revet med av ra- 
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Vi tror ikke at Pors er leie for 
at den første seriekampen ute mot 
Askim ble avlyst. Laget trengte 
den treningskampen på en skikke
lig gressbane som tilfellet ble mot

■ Brevik på Furulund lørdag etter- 
’ middag. At Vestside-guttene vant 
! oppgjøret så klart som 4—0 var det
ikke noe å si på og spillet etter

■ pausen bar bud om at Jeisens 
'mannskap nå er på rett vei frem
over. Styrkeforholdet fikk man 
ikke noe svar på da hjemmelaget 
svært fort datt av lasset og ikke 
fikk det riktig til denne gangen. 
Det ble aldri noe ro over spillet — 
tempoet var for oppjaget — og 
spillerne lot allerede til å være for 
glad i ballen. Eor, Brevik som skal 
serieåpne i morgemkveld mot Lan
gesund på Furulund, fikk man der
for ingen god generalprøve. For
håpentlig kan man vente mere inn
sats når alvoret begynner i kamp 
om viktige poeng.

Et annet spørsmål som kommer 
inn er også om senterløperen Tom 
Gundersrud blir spilleklar så fort. 
Han ble nemlig skadet et kvarter 
etter sidebytte, falt noe forkjært 
forover og ble sendt på sykehuset 
i Porsgrunn for å ta bilde av hån
den hvor det var ganske store 
smerter. Stillingen da man tok for- 5-----

Egf

Nilsen fikk til sine raid og var
> ansvarlig for at Pors sco

re to mål i løpet av de siste fem 
minuttene.

Forøvrig var det Kåre Numme 
og Øivind Olsen som gjorde disse 

, . . . t målene for Pors. For Kragerø sco-^.e,1,?n,På?.t løst’ men velpIasert ret Lasse Ottesen og Jon Isaksen. 

På det seirende lage tlikte vi best 
Rolf Nilsen og Roy Elseth, selv 
om begge falt av i 2. omgang. — 
Ellers overrasket Magnar Rønnin- ' 
gen som c.h. Arild Veholt virket i 
stø mellom stengene bortsett fra i 
den ene scoringen.

Hos Kragerø, som 1 år stiller | 
med et ungt og lovende mannskap J 
var det både positive og negative i 
sider å peke på. Forsvaret gjorde ! 
sine saker meget bra. Laget ser I 
ut til å få en god c.b. i Bjørn Fos
se. Ellers debuterte Einar Muffe- 
tangen godt. Vi tror gjestene bur
de ba de beste ambisjoner i årets 
4. divisjon.

Birger Jansen, Tollnes 
som dommer. -.y -

Be-Be.

tn

tempoet var ikke på topp. Og.7~ 
når gjestenes rekke satte igang | direkte 
var det straks farlig.
Det var hjemmelaget som åpnet 

best og Jaget hadde et fint driv de 
førete minuttene. Så tok Kragerø 
. r ------- — - -------- V

skudd. Pors-keeperen burde imid
lertid ha avverget. Hjemmelaget 
avsluttet godt og utlignet først 

- straffe.
Deretter satte «Åtten> Nilsen vri
sta til en pasning og skuddet gikk 
hardt forbi keeper. Første om
gang lovet det aller beste, selv om I 
r---- a- • •

set, som var opp til åtte meter 
dypt. Det var flere tusen ku
bikkmeter som raste, og hele 
sletta ble fylt med jord, stein 
og leire. Omkostningene ved 
gjenreisning av bakken er an
slått til minst 200 OQO kroner.

blir aktuelle ti) 1
1 førstkommende lørdag.

Kampen i går ble spilt på en 
dau og tung treningsbaiio, og det 
var ofte vanskelig å mestre for
holdene. Allikevel hadde vestsi- 
deguttene et overtak spillemes
sig under hele kampen, men
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tjent selters var 1—0 til Pors — en 
scoring som Breviks keeper Arn
finn Halvorsen nok må ta på sin 
kappe. Et frispark gikk over hele 
det stillestående forsvaret og Aage 
Lund var kvikt frempå med hodet 
og headet i nettmaskene helt rolig.

Inntrykket av de første 45 minut
ter var en inneffektiv Pors-rekke, 
få og dårlige skudd, men med et 
klart overtak på midtbanen, hvor 
det er gode og drivende half er. 2. 
omgang var som sagt den vi husker 
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En omgang bra Pors-spill 
Klar 4-0 over BREVIK på Furulund-gresset

• ••

best og da var det gjestene som 
dominerte og Brevik hadde ikke 
stort-mere å gi. Det ble 2—0 etter 
10 minutter ved et pent frispark 
satt inn av den unge og lovende 
Nils O. Isaksen, mens ytre høyre 
Kjell Madsen ordnet 3—0 og Kåre 
Bergstrøm satte 'punktum med et 
godt langskudd kort for full tid. 
Samme Bergstrøm hadde forøvrig 
et bakoverspark som . hadde for
tjent en bedre skjebne. De fleste 
Porsere spilte langt bedre i denne 
omgangen enn første. En av back
ene gikk over streken og ble utvist 
av dommeren Kåre Skifjeld, Odd. 
som stort sett var bra-, men ovQijså 
flere ganger fordelsparagrafen,. .

Pors skal mote Landk Turn på 
Vestsiden lørdag og vi tror man 
bør beholde samme mannskap som 
mot Brevik. Spillemateriellet ér 
stort sett bra og laget har greid: å 
stabilisere seg i treningskampene. 
Litt finpussing fra trener Jeisens 
side og det skulle ikke være noén 
fare for å komme skjevt ut i serie
starten mot Vestfold-klubben på 
hjemmebanen. Vi skal ikke gå de 
enkelte noe nærmere etter i søm
mene denne gangen, bare slå fast 
at nykomlingene fullt ut forsvarer 
sine plasser på laget.

Brevik stilte opp uten Rolf Sa- 
muelsen og med ham på-plass bør 
det bety mere tyngde, over angre
pet, som virket altfor lite skolert.
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arfsfylfe sluffminuffer 
ga 4-2 fil Pors over KIF 
Pors mix sikret seg en fullt 

fortjent seier over et redusert 
Kragerølag, som blant annet 
manglet Halvor Stigen og Bjørn 
Eriksen. Ellers var det samme 
mannskap som tapte for Larvik 
Turn. Pors forsøkte flere spillere 
uten å bli særlig klokere. Et par 
mann stakk seg imidlertid ut og 
............................. Turn-kampen ^d_^sbjøl?4 Bentsen på 

' sta til en 
hardt forbi keeper. Første 
p-f 

farten ikke var for stor.
I 2. omgang skrudde aktørene 

ned farten et par hakk og dermed 
ble spillet meget srvakt fra begge 
sider. Sluttminuttene var imidler
tid meget morsomme. «Atten»
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Her er situasjonen da Pors får sitt forsto mål L--------------- -
klar til å heade i det tomme buret. Keeperen Arnfinn Halvorsen
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lavt, men med en skikkelig skudd-rekke foran seg, hadde han nok måttet kapitulere
l
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gjort mot et lag som Larvik Turn, 
men mot dette Turn-laget var 
0—0 som sagt uhyre svakt. Bare 
keeperen holdt mål, men til gjen
gjeld-.var Hans G. Svendsen banens 
bestemann. Han arbeidet jevnt og 
trutt på streken og i feltet, reddet 
straffespark og stengte buret rett 
og slett. Finn Gjerken Larsen var 
sterk som vanlig i hodespillet, men 
mer finner vi heller ikke å anføre 
hos de blå-hvite, som nok får sin 
fulle hyre fremover, hvis det- ikke 
retter seg til det bedre. 'ff

2—300 tilskuere hutret og frøs.
Johno
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kct Begge lag stilte som annon
sert.

Allerede fra start tok verten® 
hånd om spillet og slo ballene 
både kvikt og greit fra mann til 
mann. Det viste seg snart at Lar- 
viks-guttene ble for trege på det 
sleipe gresset. Pors spilte etter 
beste oppskrift, men avslutninge
ne var for svake. Midt i omgan
gen ble Erling Osmundsen spilt 
fri, men i skuddøyeblikket ble 
han felt. Straffesparket som fulg
te ble godt reddet av Turns gode 
keeper, men fra vår posisjon var 
det helt klart at målmannen sto 
urolig på streken. Det var også 
linjemannens mening, han gjorde 
nemlig dommeren oppmerksom 
med sitt flagg, men denne reagerte

Farlig Pors-angrep, men den gode Turn-keeperen redder Aage Lunds skudd.
■■

løperne fikst.
Kåre Bergstrøm fikk vist for 

en flott tekniker han er, men han 
har alt for lite «krutt» i beina, 
og skuddene han leverte var di
rekte svake. Osmundsen likte vi 
best i 1. omgang, og selv om han 
er redd i nærkamper, kan det 
bli en nyttig mann for Pors.

På Larviks-laget er keeper 
nevnt. Gjestenes forsvar spilte og
så meget godt, og c.h. Finn Gjer
ken Larsen reddet ofte i stor 
stil, men også unge Bjørn Hå- 
kestad som spilte v.b. blir en 
nyttig mann. Larsvik Turn som 
helhet var en stor skuffelse. La
get må spille langt bedre skal 
det ha noen mulighet i den jevne 
serien det ser ut til å bli.

Kampens dommer Øyvind G. 
Abrahamsen, Kragerø, bommet på 
det nevnte straffesparket. Ellers 
gjorde han sine ting bra. -

Be—Be.

Pors
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den 
sitt spill, 
lertid 
Svendsen, 
^eHom stengene.
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Det ble «bare» 1 poeng til Porø i 
i serieåpningen mot Larvik Turn j

A-:' 
■©"

På sett og vis var det godt gjort 
av- Pors å unngå scoringer i en 
kamp som den vi var vidne til på 
Vestsiden i- sur ■ mai-sno og litt 
regn lørdag. Hvis Porsgrunn by er 
like flinke til å unngå score og 
poeng i Tvekampen, så bør man 
øyeblikkelig følge danskenes eks
empel og trekke seg!

Vel, kanskje er noen allikevel 
fornøyd med at premieren ga et 
fattig trøstepoeng, og fotball er 
jo også en lek, sies det, men 0—0 
mot et uhyre blekt og farveløst 
Larvik Tum-lag som man hadde 
oppe i et hjørne praktisk talt 
gjennom 90 minutter, det er dog 
for intetsigende. «Jeisen» Gunder
sen kan neppe være tilfreds med 
sine gutters disposisjoner foran 
motstanderburet denne gang. Er 
han det, avslører han seg som 
landets «snilleste» lagtrener!
Slik denne matchen artet seg, er 

det ikke for meget sagt at Pors med 
vanlig slagkraft fremme burde ha 
avfeiet Larviks-laget med fire-fem 
mål. Når det ikke ble en eneste 
nettkjenning på et utall sjanser — 
og endog et straffespark — så kan 
ikke dette skyldes annet enn en 
utrolig ineffektivitet. Det «nye» 
Turnlaget var så svakt at Pors grei- 
'de å rundspil]e gjestene nesten 
gjennom hele kampen, bare avløst 
av sporadiske avbrudd, men vi had
de inntrykk av at Pors-angripeme 
drev og fiklet med luftpistoler i 
stedet for kanoner, og da kunne 
det ikke bli annet enn puff-puff 
uten smell og gjennombruddskraft 
fremme i frontlinjene. En dreven 
strateg ville utvilsomt ha gjort seg 
i dette selskapet.

----------*- i -S
-Wl?s

Sfc
A

II
;• 

\\ s

©r.

’ < ■

• ,

L * >

I-'W

•r >

'A’’-
. ■ ■ ■

F-
a v < *•: *

> S- ri

,S^ ’

• '.V

<7

fflSSffi

>vA'

%•

4 ;

- 
f.

■ ■

■■ - 

I-A 
r. <••.

i.:---J

/ . ’ • • • * » , ** T 4 i 

f-.'-?

-.tt-

>s

yl -A'

r-:

•

■§1

Det vil føre for langt å trekke 
frem den ene kjempesjansen etter 
den andre. Det har heller ingen 
hensikt. Men flere av tilbudene 
var så klare at det luktet goal 
lang vei. For Pors-patriotene 
måtte det være en lidelse å se slik 
råflott sløsing. At det heller ikke 
ble mål på straffesparket som 
Svein Halvorsen ekspederte for 
løst i keepers favn, sto helt i stil 
med kampen forøvrig slik den 
artet seg for Pors. Opptakten til 
straffesparket var en felling av 
vingløperen Erling Aasmundsen i 
det 11. minutt. Muligens burde 
straffesparket vært tatt om igjen 
fordi keeper hadde beveget seg før 
skuddet, linjemannen markerte 
også dette, men den ellers gode 
dommer Øiv. Gerh. Abrahamsen, 
Kragerø, var ikke oppmerksom på 
sin kollega, og dermed ble det. Og 
0—0 — i stedet for 5—0!
Roy Ludvigsen hadde en ytterst 

rolig dag, så rolig at han neppe 
rakk å bli varm i den kalde etter
middagen. Ragnar Numme slet som 
en helt på halfplass og var nok 
sterkeste mann på midbanen, men 
fremover var det sørgelig tynt. Vi 
finner bare å kunne plusse for Kåre 
Bergstrøm på indre venstre. Posi
tivt blir det ikke før effektiviteten 
melder seg.
GGu> Tvi KN-KEEWE®t

Resultatmessig kan det kanskje 
høres tilfredsstillende ut med uav-
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Pors-kampen..
(Forts, fra s. 6.)

ikke på henvendelsen.
Bare noen minutter etter had

de Pors en kjempesjanse, men 
Kåre Bergstrøm bommet i skudd
øyeblikket. Forøvrig hadde Rolf 
Nilsen noen fine raids på vin
gen, og pasningene han la inn for
an målet var rene delikatesser, 
men der var dessverre ingen til 
å ta imot.
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på Vestsiden lørdag ettermiddag, 
men Vestsldeguttene burde så av
gjort sikret seg begge de dyreba
re poenga slik kampen artet seg, 
Ingen av laga greide å score, 
men hjemmelaget hadde så man- 
£e og gode tilbud at det var nes
ten utrolig at scoring uteble. Ja, 
selv et straffespark ble brent av 
hjemmelaget. Men la oss ta det 
mest positive først: Pors spilte 
bedre fotball i denne kampen 
enn de gjorde f de fleste av fjor
årets kamper. Samspillet og lag
ånden var i høysetet hos de blå
svarte. De spilte ut Larvik Turn 
etter beste oppskrift. Slik kam- 
pen artet seg foregikk 75 prosent 

spillet på gjestenes banehalv- 
el. Spillet lover det beste for 
°rs men iaget må straks få 

nnstllt kanonen. Det er skudd- 
,ar Se herremenn Pors trenger 
jannne i rekka. Karer som har 
D * °K Vi'Je i «n sjanse.

ne Pangen ble det for pusle- 
^slutningene, selv om Lar- 

Eodt'la/etS forsvar var tett 08 
- samtidig som det spilte på 

enSCn av dct lovlige. Spesielt 
cpe backen var svært uren i 

Dagens helt var imid- 
ffjestenes keeper Hans G. 

som var høyt og lavt
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Også straffespark brent, og 0-0 mot Turn 
Kampen ble spilt på en sleip' PORS FORTSETTER 

og våt bane, og regnværet la nok' PRESSET
en demper på publikumsinntryk- j annen omgang fortsatte ver

tene presset og Larvik Turn ble 
fort ‘ drevet ’ over på egen bane
halvdel, men prikken over I’en 
manglet. Det var ingen som grei
de å overliste det tette Larviks- 
forsvaret, der nesten hele laget 
lå i forsvar. Den største sjan
sen hadde Pors faktisk i slutt- 
sekundene, da laget burde scoret 
på en opplagt sjanse. Dessverre 
lyktes det heller ikke denne gan-' 
gen. Gjestene hadde faktisk ikke 
et eneste skudd på mål og de 
hadde heller ingen åpne mål
sjanser. Pors hadde hele 21 cor
nere, mens gjestene hadde et ene 
te ett. Det forteller bare litt om 
spillets gang.

FORTSETTELSEN BØR 
BLI GOD

Pors har ingen grunn til å hen
ge med hodet etter denne kam
pen. Det mest positive fra fjor
året var at laget spilte lagspillet- 
riktig, tacklet kontant og i høy
setet satt lagånden. På minus- 
siden altså avslutningene. De er 
ikke minst viktige!

Roy Ludvigsen tok det lille 
som kom mellom stengene. I de 
bakre skanser synes vi backene 
var litti^for nonchalante. Halfene 
spilte primat og var vel lagets; 
sterkeste side.

Framme i angrepet kombinerte
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Larvik Turns megetg ode keeper Hans G. Svendsen i en av de mange situasjoner på Vestsiden lørdag.
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Han ble for kort, Rolf Nilsen, i kampen
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ballen som går igjennom beina til' Ørn-keeperen. I bakgrunnen
situasjonen.
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på grunn av sykdom og at hans 
«stedfortreder» Kjell Madsen ik
ke greide sin oppgave så godt eom
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Han ble for kort, Rolf Nilsen, i kampen mot ørn-keeperen Rolf W. Johansen denne gang. men j 
det var også de gangene Pors-gutten vant duellene.
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med å holde seg i avdelingen.
Vansker får nok også dom-
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Slik fanget kameraet Inn Pors’ 2. jcojrtng. Kåre Bergstrøm (pilen) har skutt fra 16 meteren

mot Lai-vik 
Ve&ldela^etø loper"

I 

hardt på og h.ad- •

Æ ptutøe- 
^S^klene med keeper, men han 
“ifTftoiddøyebltkket og før han , 

til hektene var Øra-nplUeme 
^Twe^de etter 40 minuttene

Miøbeig frampå og forstyr
ret, men for oas så det ut som han 
itdce var nær ba] lon.

Pter togene hadde» blitt cenige» 
om-hvem .som skulle ta hånd om 
midibåhesplllet etter sidebytte 
var igjen ledelsen i gjestenes 
hender. Et corner havnet hos 
Kåre Bergstrøm på 16 meteren. 
Hån sendte 1 vel et skudd som så 
ut til å være mislykket. Øistein 
Nnmme dekket Imidlertid Ørn- 
keeperen og da Numme overra
skende dukket unna ballen rakk 
ikke Øm-keeperen å reagere og 
ballen forsvant jnn i nettet gjen
nom bena hans (se bildet).
Denne scoringen førte — kan

skje ubevisst til at Pora trakk ned 
i forsvar og overga initiativet på 
midtbanen til vertene. Uke fullt 
kunne de lett blitt 3—1 til Pors 
midtveis i omgangen. Osmundsen 
kom fint fram . langs dødlinjen, 
men 1 stedet for å spille ut til de 
porsspillerne som sto klare til å 
putte lærkula i nette, valgte han 
å prøve å runde en spiller til for | 
selv å komme i scoringsposisjon, 
men mislyktes og dermed var den 
sjansen spolert.

Da de gjensto et kvarter av 
oppgjøret, ble Åge Lund trukket 
ned i forsvaret, men det kunne ik
ke hindre at ballen havnet på den 
gale siden av målstreken etter det 
tør omtalte frisparket.

Kampen var utvilsomt et stort 
framskritt for Pors. Særlig viste 
leperrekka tenner på en helt an- 
nen måte enn mot Larvik Turn. 
Kanskje er det ennå litt for Ute 
plan over loperspiUet, men det er 
ihvertfall sikkert at kan Kåre 
Bergstrøm greie å fullføre en 
kamp slik som han spilte tilret
telegger i første omgang —- vil 
han være uerstattelig.

var 01- var• b??DU1|le den klare ener- Det 
ho^ ge se og overskudd nok
han ,°F end* farligere kunnefene^kje ha Vært oin porshal- 

iXXr6 T mOtSatt fort ff' De femmer alt for 
loper åV3^* det er for en 
tro? nv^ baU få kon-
rett hnw den 'n^r den kommer 
og Æ?- havner eå 
På de^l?peb?ler som bUr sl&tt 

Kåre oÅten bos keeperen.
bme^n,ergatrøm. var nok Pora 
Numm?11 nr’ men verken Øistein 
lånet* nt»e ^er Rolf Askedalen lå 
at f nr er’ 8elv om vi n°k synes 

^^£°Wpange slapp inn ‘bak
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Øistein Numme dukker unna 
tydelig ikke liker
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i I får fikk den ene av dem navnet på dommerrapporten for en bru
tal tackling, mens den andre altså laget et frispark som indirekte

i tawet Poragrunnslaget begge poengene.

I ,

VESTSIDELAGET LEDET BÅDE 1-0 OG 2-1 OG BURDE VUNNET
HORTEN — Det kunne gått verre, men likevel må en sl Pors hon nta

^uheldig som ikke fikk med seg begge poengene hjem fra Lyst- mye at Basse X^en ikke st^ 
hmden 1 går ettermiddag. I hvert fall var det et helt unevendlg Pa av sykdom og at ha^ 
frtopark som var årsaken til at hjemmelaget utlignet til 2—2 tre ?stedfortreder» Kjell Madsen ik- 
mtantter før full tid. Det er ofte vel å bra med innsats og tæl, ‘ønsket 
men vl tror så avgjort at både Øistein Vige og Svein RrIva^hr t^ mye På å Utt mer m^ hmsiden^hZ åTå »hy

meren Jan Stokkan fra Moss— 
hvis han skal fortsette å th 
så mye som lian gjorde i I< 
pen i Lystlunden i går- Sfl1 
så det ut som han totalt hN 
misforstått «skulder, mot SQ 
der»-regelen for i går kumM 
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dytte så mye en ville. va
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Ivan Borgersen, 
Larvik Turn
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Lagoppstillinger :

Ivar Kjøll Kjell Jakobsen Helge Thorsen
Arild Lindås Leif Aaslund

Hans Sperre Torbjørn Fritzø Harald Hynne 
Øyvind Andersen Karl N. Johansen

Willy Karlsen
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lcjx civ Acunptrii aiMcv xvio i fOF- 
svaret, og da hadde Runar et lite 
blaff, men det var for spedt. Og 
laget hadde ingen direkte mål
sjanser.

Da dommerens fløyte lød for 
full tid sto det altså 2—0 til 
Pors, men det burde vært mer! 
Laget hadde så mange og gode 
sjanser i de 90 minuttene at her 
kunne man fikset på scoringsta- i 
bellen.
ø Best på det seirende laget var 
Rolf Askedalen med sitt domine
rende spill. Han er kondisjons- 
sterk og en meget god fighter. 
Begge de to halfene Ragnar Num- 
me og Basse Johnsen gjorde si- 
ne ting prima. Roy Ludvigsen var 
noe ustø mellom stengene i 1. 
omgang, men spilte seg opp et
ter seltersen. Backene spilte sin 
beste kamp for året og var sik- i 
re i sine framspill. I rekka var j 
det jevnere i denne kampen. Vi i

har sagt det fdr og fikk bekref
tet i denne kampen. Set «krutt* j 
i støvlene på Kåre Bergstrøm.- 
Teknikk har han i overflod. El
lers overrasket Kjell Madsen. Det 

..var innsats og fart over gårsda
gens Porslg. Det må bli frukter 
av sånt.

barvik Turn-Askim 
Moss—øm 
Gvarv—østsiden 
Pors—Runar

ørn 
Pors 
Runar 
Larvik Turn 
Østsiden 
Gvarv 
/Vskirn 
Moss
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Roy Ludvigsen
Øistein Vige Svein Halvorsen

Basse Johnsen Rolf Askedalen Ragnar Numme 
Øystein Numme Kåre Bergstrøm

Kjell Madsen Rolf Nilsen Åge Lund
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vi hatten 
representanter i 2.

o

livisjon
2—1
1— 3
2- 1 
2-0

1 I—5 
G—.3 
4 —3
2— 2 
7—1 
7—10 
G—5
3— I 1
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mens ballen havnet i nettets ytter-
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Det var favo;
fikk svi for Pors’ gnistrende inn
sats i Porsgrunn i går kveld. Det 
ble «hare» 2—0 til Vestsiden-gut- 
tenc, men laget hadde så man
ge opplagte sjanser at vi syntes 
5—1 hadde vært det mest kor
rekte resultatet. Denne gangen 
fikk vi se god fotball på Vest
siden. Forslaget kombinerte raskt 
og fiskt. og Rynar-laget ble ofte 
spilt heit ut etter beste oppskrift. 
Det var ikke noe rart at lederne 
deres ang med hodet etter at 
Pors hadde brutt deres flotte 
sciersrekke. Men kampens store 
poeng la i Pors’ forste scoring, 
der balk-n gikk på utsiden av 
nettet, men dommeren misforsto 
linjemannen og mente at mål
mannen hadde vært over streken 
med ballen mens han tok utspill 
-ra mal! Det var mange store 
aceiier vi ble vitne til da de 
/a kjørte som verst. —

Skuddene haglet over Runarkee- 
Pcrcivcog selv om de fleste gikk 

enfoi, var det mange gode ten- 
cnsu- Det var et fornøyd, men

tOr lite publikum som forlot 
tc°rS bla(,i<»t etter den fine dys-

ne gang feilet ikke Svein Hal
vorsen. Skuddet var hardt og satt 
der det skulle. Det var også 
Pors som avsluttet omgangen best, 
men noen flere scoringer ble det 
ikke. 2—0 ved halvtid kunne beg
ge lag være godt fornøyd med. 
I denne omgang blottet forøvrig 
gjestene sine svakheter og de kom 
hardt ut å kjøre i 2. omgang. 
Allerede fra avspark var det 
klart at Vestside-guttene ville noe 
med sitt spill. Laget kombinerte 
både fikst og raskt. Det tunge 
Runai>forsvaret kom ille ut og 
kjøre i store deler av kampen. 
De spilte også på grensen av 
det lovlige. Og det var nære det 
hadde blitt enda et straffespark, 

da Øystein Numme igjen var igjen
nom. Det var i det hele tatt 
livlig foran Runars mål i 2. om - 
gang. Forslaget viste tenner og 

• skjøt høyt og latv, men alt’*'for 
få baller traff buret. Mot slut-— ■ zi- ------- -'M«an!"WMWRr

På Vestsiden har dømt goal or nfk« -L ** 
side og aldri var innenfor målstreken. m‘dtcn,
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ge'f^tbaflouhl-V kretsens k#di- 
* Velsette Po^ir Vil beRynnc ’ 
L*get er berir hJemmekamper. 
der og nrX/e enn på lan«* H- 
?.år var det eier gOd fotball! 1 
Jilskuere hvn 31 e noen hundre 
Ves«old som /e fleste 
Pen- B^t b,b!;' nel seriekårn- 
?ert. men R ,/ StRe som minpn- 
back Willv v a\ flkk sin v’onstre Ommæ^/arls

'ern® 11° f*S>3matta. 

dett=teet F tU"se

1 dag tar 
våre tre r
3. divisjon. Hjemme 
odden tok snøggerne det 
poenget fra Aurskog, mens 
savel Pors som Gvarv sørget 
for full utdeling i sine hiem- 
rnemøter mot henholdsvis Ru- 
nar og Østsiden. Vestsidegut- 
tene lot seg ikke skremme av 
Runar som toppet tabellen før 
elgen, og nederlagstippede 

Gvarv v.ste heller ingen over
dreven respekt for Ostfold-la- 
get Bare Pors avanserte på 
tabellen, men lagene styrket 
selvsagt sin posisjon forsåvidt 
som alle tre scoret poeng, po
eng som er gode å ha inne 
nar status skal gjøres opp 

orsernes beste

• : - : <
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Runar skuffet. Spesielt de to 
store spillerne Hans Sperre og 
Kjell Jacobsen var utafor i den
ne kampen. Derimot var ytre ven
stre Ivar Kjøl) en postiv overras
kelse. Han var hurtig og sjanse
skapende.

Dagens dommer. Ivan Borger
sen. Parvik Turn måtte tåle man
ge pipekonserter. Endel feil gjor-, 
de han. men vi kreditorer Turn- 
gutten loi ;ii hatl boldt hodet 
kaldt gjennom hele kampen, bort
sett ira den misforståelsen han 
gjorde seg skyldig i da han døm- i 
te mal for en ball som aldri var 
i nettet. , .
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Svein Halvorsen scorer sikkert på straffespar ket--------
qp uci var nunai »vm vhh*-v 
best de første 5 minuttene. La
get var farlig med sine lange, 
flate baller og senterløper Kjell 
Jacobsen lå på «hogg» for å kom
me igjennom. Det gjorde han og
så en gang, men skuddet var dår
lig. Og sa kom Pors, som nå ser 
ut til å ha mistet sitt «Runar- 
kompleks» fullstendig. Laget kjør
te så det var en fryd å se, og 
det tunge Runar-forsvaret var of
te ute på «skogtur». Midt i om
gangen fikk laget det omtalte 
målet, som resulterte i en enorm 
pipekonsert fra Runarpublikum- 
met. Scoringen ga Pors blod på 
tann, og etter en halv times spill 
ble Øistein Numme spilt helt 
igjennom og hadde fri vei til 
mål. Den ene Runar-backen slang 
et stygt ben etter Øistein og den
ne ble selvsagt satt helt ut av 
spill.'. Dommeren pekte ubonnhør- 
lig på straffesparkmerket. • Den-
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umiddelbart etter kampen i går.
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(Forts, fra 0. 6.) 
del av den sterke vinden i ryg
gen, men det ble istedet porseme - 
som kom til å spille hovedrollen

Askim-rapport fra 
vår utsendte med

arbeider Be-Be
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På et av sine farlige oppløp mot 
slutten av kampen stanset Pors- 
forsvaret opp og ropte på off
side. Det var ingen offside, og av NFFs do 
plutselig var Askims venstre i 
farlig posisjon. Den ene Pors- 
backen gikk deertter inn i en 

, ulovlig, tackling .og dermed ble ■
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de straffe, som StSeinar Svend
sen satte kontant inn for Askim.

, Pors greide å ri sluttminuttene 
__ ______ bort og var nærmere 3—1 enn

i denne siste delen av kampen. , hjemmelaget^ utligning.^ 
Laget spilte seg allerede fra av
spark fram til store tilbud. KAre 
Bergstrøm var organisatoren i 
de fleste av Porsangrepene, og 

, hans tilrettelegging av ballene 
er av største betydning. Da ska
per den riktige roen over spillet. 
Laget var’' igjennom hjernmel a- 
gets forsvar flere ganger, men

I greide ikke å få hull på byllen. 
Midt i omgangen hadde -Rolf 
Nilsen en kjempesjanse fra 5 
meter, men han greide det utro
lige — ikke lage mål. Like etter
på gjorde samme mann dét godt 
igjen, da han tok et kjempefri- 
spark frå 18 meters hold. Skud
det var knallhardt og keeper var 
borti med en finger. Returen 
satte Åge Lund rolig og beher
sket i nettet. ( . .

Men hjemmelaget ga seg ikke, re i går.
--------- ~9  ”   ’ “—  - ■ : f

Kampens dommer Henry Engs- 
vik, Sterling, Oslo, ble bivånet 

lerkomlte. Det 
bør bli en bra rapport forbundet 
får om denne unge lovende ka
ren. A •'?<? a pi Iwt

å

1 •' ■ ■ '

GOD LAGINNSATS fi
Selv om Pors halfrekke ...vare 

lagets sterkeste side , f denne - 
kampen var det laginnsatsen ’ 
som gjorde utslaget. Forøvrig'.; 
virket Roy Ludviksen sts mel-i j 
lom stengene. Framme i rekk® 
var det mer ujvent. Bestemann, 
var Kåre Bergstrøm, men han 
mangler fortsatt krutt i støvlé'?. 
ne. De øvrige har vj sett bedré;* 
før, men alle skal ha honnør for 
energisk innsats.

Askim var intet stort lag, vi 
tror laget vil-få vanskeligheter 
i denne serien, selv om det 
manglet en av sine nøkkelspille-
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Der var nær blitt poengdeling i 
kampens siste sekunder på Askim 
stadion. Askim-sknddet strøk 

J hårfint over stangen — og gjest- 
_ ene berget sine to poeng fortjent. 

Seiren til Pors var sikker nok —. 
laget spilte med tempo og vilje, 
mens hjemmelaget slet uten over
skudd og med drøssevis av feil
pasninger. Etter l—o ledelse ved 
pause økte Pors til 2—o etter 26 
minutter ut i 2. omgang, mens 

reduserte til 1—2 åtte mi

nutter senere på et helt unødig 
straffespark.
Oppgjøret i det vakre idrettsan

legg ble aldri god Før pause førte 
en sjenerende vind mange pasning- 
er ut i periferien, mens man etter 
sidebyttet ikke en gang hadde vin- 
den å skylde på. Glimtvis så man 
imidlertid gode tendenser i Pors- 
rekken med fikse .angreps-avslut- 
nmger. Seiren var som sagt for
tjent, Pors var langt raskere og 
mere effektive enn sine motstand
ere og hadde stor målteft i enkelte 
perioder. Pors tok ledelsen etter 30

• . •>1

6
5
4
3 i
2

' £

3. divisjon
Askim — Pors 
Ørn — Gvar\r 
Larvik T — Østsiden 
Moss — Runar

Runar 
Øm 
Pora 
Østsiden 
Askim 
Larvik T 

.Moss 
Gvarv

— -■ ■ -    —- - -

Pors fikk sin førsteserieseler 
på en vanskelig Askim-bane 1 
går ettermiddag. Vestsidelaget 
vant en fortjent, men alt /or li
ten seler. Laget hadde nemlig 
det meste av spillet og opplagt 
de fleste og største sjansene. — 
Det var nesten utrolig at de ikke 
greide å score på de mange flot
te tilbudene. Takket være Innsat
sen var Pors klart best i denne 
kampen. Laget var mye hurtige
re nå ballen enn vertene, og i 2. 
•mgang fikk laget vist noen av 
sine beste detaljer. Det gode lag
spillet som liar blitt, vist 1 de to 
foregående kampene så vi dess

verre Ikke så mye til I denne 
<• • ■■ 

kampen. Som nevnt glimtet det i 
2. omgang, men inntrykket må 
bli blandet. Den største skylda 
får den sterke vinden som gikk 
på langs åv banen, ta, men og
så grassteppet var elendig. Snø
en -å tett langs sidelinja og ba
nedekket var tynt og sleipt.

Den sterke medvinden laget 
straks store sjanser foran 
Askim-buret. vertene hadde sin 
fulle hyre med de lange, men 
farlige ballene som Pors-rekka 
ble matet med. Åge Lund hadde 
den første store sjansen, da han 

1 plutselig sto alene med keeper 
på 8 meters hold. Dessverre fikk 
han ikke konsentrert seg i 
skuddøyeblikket og dermed gikk 
den sjansen i vasken. Etterhvert 
jevnet spillet seg ut, og gummi- i 
laget oppet seg også i en sterk 
periode, da Porsfbrsvaret spilte 
svært vaklende. Midt i omgan
gen tok Pors ledelsen. Det var 
Svein Halvorsen som gjorde vei 
i vellinga, da han så en åpning. 
Det harde skuddet som fulgte 
hadde keeper ingen sjanse på. ■ 
Like etter hadde Askim sin stør
ste sjanse, da senterløper dund

ret til med e kjempeskudd, men 
Roy Ludviksen i Pors-buret var 
som en tiger etter ballen og fikk 
fistet # den utenfor. Det skjedde j 
svært- lite resten av deriné uni- 
gangen, men Pors hadde det' 
meste av spillet.

STERK PORS- 
AVSLUTNING

Pors avsluttet kampen meget Askim ~ søndag; 
*

sterkt. De fleete hadde vel trodd ; 
at njemmelaget skulle høste for-

(Forts, s. 7).

5

2-4-/ Askim -men mer innsats

I ■ j •.

Pors’ scorere i Askim, Svein Halvorsen og ___
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sa

minutter da venstre b^cI7^veen 
“så » 
da Askim-keeperen mistet 
spark 1 stolpen, men 7- 
Lund var påpasselig fi«nim . å 
returen Gjestene burde W*edu- 
holde denne ledelsen, nw 
sering ble det innen fuU «d uOød. 
Askim-spiller straffe,
vendlg ble felt og Svend-
Det var indre høyre der-
sen som satte ballen i ni 
med ble det 2—1. ^tf

Om ikke banespillet a d 
merke, bør Pors være godt 
med innsatsen. Det var 
tak 1 begge i
Rolf Askedalen var domini 
forsvaret. Sidehalfene Jd*** v, 
Numme a^®ldcL?S’geg ut i s®- 
Kåre Bergstrøm stakk seg

400 tilskuere overv^
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øisteixr Vige overasket 
:irsc. positivt spill

Bl®

A-.■■■•■'

I

■ A,w
z

de nok å gjøre da. Mål ble det 
imidlertid ikke før pause, og se
nere gjorde porsernes innsatsvil
je utslaget. Det var et dobbelt- 
skudd som avgjorde kampen. Yt
re høyre Kjell Madsen skjøt 
først men vertenes burvokter 
halvklarte skuddet. Returballen 
tok Kåre Bergstrøm seg av og 
dennegang måtte keeperen kapi
tulere.

På del seirende lag hevdet for
svaret seg godt. Senterhalfen 
Koll Askedalen får den beste ka
rakteren. Bergstrøm var en god 
tilrettelegger i 1. omgang, men 
lalt seinere noe av. Kjell Mad
sen kom ofte pent fram på sin 
ving. Om Pors-spillet må man 
si at det var litt for mye preget 
av tilfeldigheter, men den skje- 
nerende vinden ødela nok mye 
for presisjonen.

Ingen framhevet seg på Østsi- ' 
dens lag.

Finn Henriksen, Kråkerøy 
klarte seg godt som dommer. '
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Selv om Odd altså ikke lykkes og synes inne i en kje
delig periode med å miste begge poengene i jevne kamper, 
skal vi likevel glede oss over det skarpe innslaget Snogg og 
Pors representerer i sine respektive divisjoner. Snøgg har 
bare tapt 1 kamp og holder pen posisjon midt på tabellen. 
Avstanden til lederlaget er ikke mer avskrekkende enn 3 poeng 
— og kan snøggerne nå samle seg effektivt om de 2 riktig
nok leie vårkampene som gjenstår, kan de blande seg inn 
helt oppe i toppen. Men Lillestrøm borte om 14 dager og 
GJøvik/Lyn på Notodden om 3 uker, er naturligvis ganske 
hard kost. — Pors synes å ha akkurat den egenskapen som 
Odd mangler: Evnen til å vinne jevne kamper. Det var jevne 
saker på Østsiden lørdag, men begge poengene ble rodd i land, 
og Pors danner nå en klar tet-trio sammen med Ørn og 
Runar. Programmet neste gang (om 14 dager) er interessant: 
Ørn—Runar og Gvarv—Pors. Særlig lokaloppgjoret på Gvarv 
vil det jo bli fin spiss på, og noe for gitt skal vel porserne 
ikke ta der, selv om de må finne seg i favorittstemplet. — 
Gvarv makter foreløpig ikke å hevde seg borte, men gnistrer 
til hjemme, og at laget etter 5 omganger skulle ha klubber 
som Moss og Askim bak seg på tabellen, er vel nesten i over
kant av hva Gravklev & Co. hadde regnet med.
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>ors fortsatt ubeseiret i serie
Vant fortjent 1-0 over Østsiden i Fredrikstad 

Fra vår spesielle medarbeider Kjell Stenmark
p r e d r i k st

'et seg
gampen
kampen
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I .* Pors sik- 
iørdag begge poeng i 
mot Østsiden og da 

gikk pd bortebane var 
let meget viktig seier og den 
var også fullt fortjent. Skjønt 

1. omgang var hjemmelaget 
nærmest scoring. Sluttresulta
ta ijie i—O til Pors etter at in- 
ire venstre Kåre Bergstrøm 
hadde besørget ballen i verte
nes bur i kampens 75. minutt. 
100—400 tilskuere var det på 
‘.sidens bane. Nå skal vi ikke 
stå at lørdagens Porslag er 
i beste vi har sett i Fredrik- 
id, men det viste seg å være 
dt nok til å vinne fortjent,
I 1. omgang hadde gjestenes 
rsvar det travelt, da presset 
jmlig hjemmelaget. Pors spilte 
utpreget rush-tempo og gikk 

I motoffensiv når de øynet 
ansen og Østsidens keeper had-

z s>*
.o '•>

A

.■

*■ - £
<?

O xj* <v

•Q

O

c?

°
5,;

' A® •

O7 I

x/z

<?■

X" 'PZ

■%

■»

< - Xxxzz s

/> x.
■

- .

co

r

/

<?

■

O* -X

<£• qr <,
_> -Z '■>' & <? z

■ Z-*Z * z
V *O V

'■ X.

Z -Z - vZ4>

■ aZ/A' •Z Z 4* o

X/Z "
5,0 x
z * J 

z •/ x // 7



pa a som vanlm
0

t

på den smale Gvarvbanen i •*<

!

*
Y .

»

FY -

✓

■■• V

I

J
4 .•

z
3;i

i

•.
»

f-
■ ■• ••

r.

i

i I'

Jlr

Gvarv1

b/ •>•

r ■J!

Me n vertene bet godt fra segdermed er Pors fortsatt med i teten. Age

Kolstad unelig ah* n
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, ... de fikk/ikke ut- 
et °pjlagt straffespark, f det hele 
' enneqet svak daq med' floyta.
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I det varme været fik Porser- 
ne mer bryderi enn ventet i 
3. divisjonskampen på Gvarv 
i går. Stillingen var 0—0 ved 
pause og det gjensto bare 17 
minutter av kampen da Åge 
Lund scoret fra kort hold. 
Seiren var fullt fortjent og re
sultatet
større etter sjanser og spill.
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S,... med et skudd niot Gvarv-munn, men denne gang lyktes det ikke.
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Lund (helt til venstre)

wo
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få nettkjenning. Gvarv på sin 
side hadde særlig et par gode 
sjanser.

Spillemessig sett var det for
modentlig en av Pors svakeste 
kamper, men nå er ikke Gvarv 
av de letteste lagene å møte på 
hjemmebane. Det ble fra vert
enes side kjempet hardt i nær
kampene og spillerne satset friskt 
for å komme til hektene igjen 
etter det kraftige rundeneder- 
laget i Larvik.

Hos Pors leverte Øystein Wi- 
ge en meget god annen omgang. 
Gode var også Ragnar Numme 
OS Øyvind Askedalen. Av løper
ne kom Age Lund og Bergstrøm 
best fra det.

Hos vertene var det påny indre 
venstre Kolstad og buryokteren 
Erikstad som stakk seg fram.

Henry Johnsen, Fram, dømte.
R«

Det lot til at Porserne hadde 
vansker med Gvarv-banen som 
er endel smalere enn de øvrige. 
Klubben hadde overtaket så å 
si hele tiden bare avbrutt av 
Gvarvs motangrep med lange 
løpsballer. Sjanser manglet det 
heller ikke på bl. a. hadde Øy
stein Numme flere opplagte 
muligheter, uten at det lyktes å

% J * < f

k,,nGvår\,e|n ,3adde Kj?||tpri°q bare hadde å
,ifior full tHdde oqsåJsine*fetein in3en .sJa.n^ 

t'd snytt for n? $Janser' men de, Fram 1 °w,aQt straffespark. I det hele 
• enhpopf svak daq med- floyta. ■

kom midt i 2. omq; da Åge Lund ble 
siden til innlegget.
vel virket den iettk1. _ ......... ..
tellinq. Pors ble lilor full tid 
tatt hadde dommcrHenry Johnsen,

I
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isbr ballen forbi Gvarx-h®^

svies vi Gvarv spiller på grensen 
det lovlige, men det er tydelig

' - •.

O * 2- 
Pors som 
fjvaiv 
me 
kampen 
vi6»st ov 
fikk lag 
Vi synes 
temmelig 
ledningen.

Etter ai.

om gan
tok i

fulgte g
g;i :»»ppen

skred (jam fikk Pors et 
e/tuk. Midt i omgangen 
et

» I-

Det hoies ganske rart ut, men 
signaturen har ikke sett maken I 
til hjeumiepubiikum. Vi kan ■ 
godt ioista at Gvarv gjør det ' 
skarpt pa hjemmebane, sant be
tyr stimulans og de gir spillerne 
«sisu». Det var ea. 1000 som 

• 

hadde lunnet veien til fotballsta
dion denne herlige, søndagen og 
de. angret sa men ikke.
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Det gikk ikke helt etter oppskriften for Pors mot Gvarv i går ettermid
dag. Porsgrunnslaget vant fortjent 1—0 og kunne gjerne vunnet 4—2. men 
den qloden hjemmelagets elleve la for dagen var rent misunnelsesverdig. — 
Gradestol^en viste bortimot 30 pluss grader oq det var nesten som en ba- 
kerovh pa den smale Gvarvbanen i går. Pors’ scoring som avgjorde kampen
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g var det påny 
initiativet, men 

odt med i den var- 
Etterhvert som
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0 På Pors gjorde Roy Ludvik- ! ovrige,
M-,i ingen feil mellom stengene. I £or lull Uts , r(.1.1.!1 
lian reddet i stor stil ved flere 
anledninger. Pa midtbanen var 
Ragnar Numme enslig svale, men 
han slet som en galeislave. — 
[■'ramme i rekka var det Kåre 

gjorde mest av 
men også Kjell Madsen had- 

i 
gode forsøk, Rolf Nilson j 

I 

Oistcin Numme er ikke i slag |
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Dri Y.tr fotballfest pa Gvarv 
dem-,•• .-gangejii. Stemningen sto 
høyt-i (åket hele tiden og etter- | p 
smu fijemmelagets elleve ytet \ f 
sitt Jieste og vel sa det fikk de ! 

• * l

olle applaus av sine ivrige til
hengere som jaget dem nærmest 
opp i ekstase. '

På Gvarvs lag var «let keepe-

Kjcll Erikstein som gjorde 
den beste jobben, men også for

svaret fightet villig. Kjell Kittil- 
sen raget et hode, høyere enn de

J !. _ .. I i

F -. 
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*i alle skal ha honnør'\u

var Arne 
ne. Eorovrlg •«‘,lelte Cr kigets styrke.
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Det var Pors som tok initia- i 
tivet i kamp -n og de ti Yørste mi
nuttene gjoidc gjestene unna sitt 
beste for for-te omgang. Da vak- | 
let det stadig ho-.- Gvarv, men så 
forsvant respekten hos hjemme
laget, >g der:md begynte de a 
kjore alvorlig mot dezi harde 
Pors-betongen . Det raknet både 

titt og ofte. Midt i 1. omgang 
hadde Gvary noen farlige tilbud, 
som burde gitt uttelling, men selv I 
om Gvarv kjone for ful) musikk, | 

Laget spilte 
fram til flotte tilbud., 

hjemmelagets forsvar med 
Erikstein i spissen rettet 

sprekkene og det var vanskelig å 
fin:»* åpninger. Omgangen ebbet 
ut med 0—0.
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Kare Dergstrøm prøver

sen forsøkte Gvarv å slå 
pa de mange Porsangrepene 
fulgte og det var farlig hver 
de kom fram til mal. 
gjorde de bare sa sjelden, 
g-ang matte imidlertid Roy 
viksen ta fram eitt aller beste da 
Ai ne Kolstad hadde spilt seg helt 
imellom og det harde skuddet som 
fulgte fikk Pors-keeperen så vidt Borgstrøm, som 
beinet ut. seg,

Pors hadde mange sjanser til å de Uere 
øke ledelsen i slutten av kampen. . 
Løperrekka ble for tynn i den 
steikende «ola og lage var nok | 
glad da dommeren blåste foi full 
tid. Det hadde de grunn til. Inn
sats var det hos de fleste Pors- 
spillerne og laget vant fortjent, 
men \d gir en fin blomst til Gvarv- 

De fulgte Pors helt ti)
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Helsvart for Pors på Vestsiden
Moss vant 2-1
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PORS 1 — MOSS 2
Pors hadde dagen da ingen 

ting ville lykkes søndag. I kam
pen mot Moss på Vestsiden så vi 
lite og intet av det direkte og 
sjanseskapende pasningsspillet la
get har vist tidUgere i år, og det 
virket som om viljen til å vinne 
også var borte. Pors samlet seg
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med to overraskende, men
lopende 

□ på

skjedde >' 
minutt da en

. Pors-forsvaret 
.. Egil Hov- 

på fem-mete- 
_a og keeper 

le nol 
scoriw^

-• •• ■ *

r:\ -t

< V '

■

sr ’ ■
wi . ..

• / '■•' /./•’* ,r.-

-

■'. •'£V ■ .•

V-;' '.i.' 
'■ ’<v-‘ 

fe'/ i;.

gene forsvarer seg godt.

j..:

-i A

• ‘

.-/> •

-'z ’•■•', •

' :-k ' •V ■’* . .

i

.• t •.•••• 
'?;••. t,

rj)

■;A

: a; B

nen
tross alt fortjente, poeng.
Pors åpnet i grunnen best. I 

de første minuttene hadde Rolf 
Nilsen et par susere som godt kun
ne gitt scoring, men Eigil Erik
sen i Moss-buret reddet pent. Etter
hvert overtok imidlertid Moss mer 
og mer av banespillet, og Pors’

par meter innenfor
der 

ringen var den «sproy- 
og de ble

„j føl-

Wa

■

.. ki

--- avblfis- 
eneste publikum re

det infen 
seg for.

sine tider opp mot vanlig nivå. De 
to wlnghalfene, Ragnar Numme og 
Ragnvald Johnsen, ble liksom hen
gende «i lufta» og fikk aldri taket 
på midtbanen. Løperrekken sviktet 
totalt, bare Rolf Nilsen glimtet til 
enkelte ganger.

Heller ikke Moss-laget spilte no
en stor fotball, selv om poengene 
var fortjente nok. På en «normal.' 
dag burde Pors avfeiet laget uten 
vanskeligheter. Vi plusser imidler
tid for i. v. Kjell Ødegård og c. h. 
Stein Otto Solberg.

Kampens dommer Ame Torp fra 
Fram, Larvik må få karakter 
der middels for sin ledelse av kam
pen. Bare et par hundre tilskuere 
hadde funnet veien til Pors Stadi
on i det vakre sommerværet.

I tete
f

. w. X

' . -H f fe

Intet ville lykkes
til en innspurt da det gjensto ti 
minutter av kampen, og da fikk 
vi.se noe av den innsatsviljen 
som har brakt laget gjennom 
vårsesongen uten tap — inntil i 
går. På det tidspunkt var det 
imidlertid for sent å ta igjen det 
forsømte, selv om. sjansene var 
tilstede, og Moss kunne gå av ba-

,M— .... .«x..... ..... V«...K..?V«

• fe.
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Så i det 37. minutt skjedde det 
endelig noe. Etter en del klabb og 
babb foran Moss’ mål fikk «Otten* 
ballen et par meter innenfor 16- 
meteren, og ballen satt der den 
skulle. °—------
ten» porseme trengte, 
adskillig mer pågående i de 
gende minutter.

Et par gode målsjanser c 
spark 1 sluttminuttene kunrr ___
gitt utligning, men kampen ebbet 
ut uten flere scoringer, og dermed 
fikk Pors sitt første tap for året.

Hva Pors’ uinspirerte og svak 
spill 1 går skyldes er vanskelig å 
sl, men en ting er 1 hvert fall 
klart: Guttene trenger i høyeste 
grad en ferie nå. Forsvaret spilte 
famlende under hele kampen, og 
bore c. h. Rolf Askedalen kom til

R -"K
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1

midtbanespillere ble ' 
imellom og mistet takrf 
banen. et

Så svært meget 
før i det 13. : 
mangel på sikring j - 
resulterte i at Moss’ i? h 
de ble stående alene • 
ren sammen med balien 
Roy Ludviksen som Ikke harM 
en mulighet til å avverge>

To minutter senere vant c f CI 
Moss,- Erik Johannesen, en f2°Si 
dudl inne i PorS- str^0^’ 
dermed rullet ballen bedagelk In* 
i nettmaskene bak Roy Ludvfc^ 
som var helt ute av spm. Og^ 
etter vfir mening meget Icttklont

I perioden som fulgte spilte Pors’ 
forsvar- meget famlende og ukon
sentrert, noe som nær hadde gitt 
ytterligere to scoringer til Moss. C. 
f. Erik Johansen var alene igjen
nom to ganger, men skuddene 
strøk like utenfor.

Resten av omgangen gikk med 
planløst spill og mye tilfeldig «måk- 
ing» fra begge lag, og det skjedde 
ikke noe nevneverdig før i om
gangens siste minutt da Pors ne
sten hadde redusert til 1—2. Dom
meren blåste imidlertid mens bal
len befant seg inne i Moss’ straffe
felt, uvisst av hvilken, grunn, og 
deretter droppet han ballen pA 
fem-meteren uten at dette ga noe 
resultat.

Annen omgang startet slik den 
første hadde sluttet, med rotete 
spill og utallige feilpasninger, sær
lig virket Pors’ spillere tamme og 
ukonsentrerte ved flere anlednin
ger. I det 5. minutt hadde Pors 
nok en gang sjansen til redusering, 
men Rolf Nilsen var for ukonsen
trert i skuddøyeblikket og skuddet 
gikk himmelhøyt over.

Det dårlige spillet fortsatte, 
det så også ut som om domwi re . 
i likhet med spillerne, n 
tatt «ferie». En rekke uforståeW 
avgjørelser og umotiverte 
inger var det <-----
agerte på, spillet var 
grunn til å rope over
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Øistein Numme var frekk nok til 
å gjøre hat trick, men dagens ube
tinget største overraskelse var Kjell 
«Ørjan» Madsen på høyrevingen som 
gang på gang demonstrerte riktig 
og effektivt spill og som også var 
direkte årsak til to-tre av målene. 
Hans fine overspill fra dødlinjen 
smakte virkelig av fugl. Han har ad
skillig fotball også i hodet, den ka
ren.
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RIKTIG «ØRJAN»-SPILL
I perioder gikk det riktig fikst 

;  —3 of^st blir det trangt og for seg fremover og vi synes løper- 
j sparsomt med albuerom når det he- spillet ga bud om lyse tider i Pors.
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Mjøndalen var 
fullt fortjent etter ledelse på 

cg gnistrende laginnsats 
Mjøndalen fikk 2 straffespark i løpet av 10 sekunder!

le arter seg som en angrepskamp 
og nær sagt alle 22 befinner seg 
på én banehalvdel. Så ille var det 
riktignok ikke gjennom samfulle 90 
spilleminutter, men noen tvil var 
det aldri og matchen ga om ikke 
annet god «gjennomkjøring» for Jei- 
sens veltrimmede gutter som etter
hvert går til adskillig hardere prøver 
i cup og serie.

Øyestad var altså ingen god styr
kemåler, men det var et sympatisk 
og hyggelig lag som aldri innbød til 
«krangel». ‘ Roy Ludviksen hadde så 

' lite å bestille at han skiftet til lang- 
bukser i 2. omgang, og det holdt vi 
med ham i. Øyestad-centeren Odd 

. Sørensen lå på «hogg» for å greie

......

Pors gjorde vei i vellinga 
med 4-0 på ti minutter 
Mye fikst løperspill - hat trick av Numme
PORS 5—OYESTAD 0

I ruskevær som minnet mer om 
høst enn sommer, blåste vinden ne
sten ensidig i Pors-favør og 3. divi
sjonslaget Øyestad var så å si ikke 
med på notene. Det var klassefor
skjell mellom de to lagene og run- 
deseiren på 5 kunne gjeme vært 10, 
imen som i
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Vor ser nes ?
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meldte seg i Pors-forsvaret, som 
tidligere i kampen hadde spilt 
meget støtt og solid. Man klarte 
dog å ri stormen av, men i de 
siste sekundene spøkte ekstra
omgangene da et vedvarende 
Mjøndalen-press ble avsluttet med 
et kort skudd som strøk liggerens

den ene goalen man hadde håpet 
på, men Rolf Askedalen lot seg ikke 
vippe av pinnen og stort sett bød 
dagens kost i forsvaret mest på 
bamemat.
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FIRE MÅL PÅ 10 MIN.
Det gikk 27 minutter før Pors 

fikk hull på byllen ,og typisk nok 
var det et straffespark som måtte 
til. Svein Halvorsen (nybakt pappa) 
var sikker nok, men det var deri-

l-runde
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er et faktum. Ballen er på vei mot maskene etter at Rolf Nilsen har fintet ut keeperen og skutt. Scoreren ses 
ytterst står Kjell Madsen.

»• 
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gangcns 
re en l 
se, nemlig da Roy Ludviksen mis
set på en utrusing etter corner. 
Øystein Numme ble skadet 5 mi
nutter før pause, måtte støttes ut 
av banen ng Roy Elseth kom inn. 
— Pors startet bra også etter pau
sen. og inntrykket begynte nå å 
festne seg at dette ville ende 
godt. Omgangen var bare 10 mi
nutter gammel da 2—0 var et fak
tum. Rolf Nilsen forfulgte i ener
gisk stil et langt frispark fra As- 
kcdalcn, satset alt i en hissig duell 
med keeperen og ekspederte bal
len kaldblodig inn i motsatt hjør
ne. Spillet jevnet seg nå mer og 
mer ut, det ble tydelig mer slit 
og mindre konsentrasjon over 
pasningene på midtbanen, tem
poet dalte — og det var nettopp 
det siste som skulle til for at 
mjøndølingenes noe trege kom- 
binasjonsspill kunne komme mer 
til sin rett. Porserne hadde kon-

i ordnet 
iondaleu i går 

i en 
stilling måt- 
1. Etter por- 
innsats mot 

var det mange 
imister — derfor 

hyf^K^II" å kunne melde 
i går var fullt for-
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etter hadde Øystein en ny stor 
sjanse da han møtte Rolf Nilsens 
overspill, og der fulgte flere nye 
angrep med god tyngde i. Mjøn
dalen spilte seg noe opp i om- 

.3 sHe del. men hadde ba- 
eneste virkelig farlig sjan-
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Grenland har sikret seg sitt 

første lag arets 3* ru,,rfe- 
Det var Pors som ordnet den 

biffen borte I Mj~ 
kveld, der hjenimelaget i 

ganske hektisk foret 
te se seg slått 2— 
sernes skuffende 
Moss siste helg 
som var pessl 

er det 
at seieren 
tjent.

Vi snakket 
!e kjenninger 
ren, og de L 
I så godt slag
Pors 
men 
dl man 
Ar hadde 
kretslagsspilleren 
stiansen 
tvilerne 
grad rett 
lers et i 
og

mot ikke Askedalen som i 2. om
gang skulle ekspedere straffe nr. 2 
og sendte ballen i stolpen. At dette 
straffespark ikke skulle vært idømt 
er en annen sak. I løpet av ti mi
nutter i 1. omgang gjorde porser
ne vei i vellinga med fire scorin
ger som perler på en snor, og der
med var jo i grunnen Øyestad slått 
av bakken. Etter Halvorsens 1—0, 
fulgte Åge Lund opp med 2—0 etter 
et innlegg fra Madsen på høyresiden 
— så gjorde Øistein Numme 3—0 
(også på skreddersydd pasning fra 
Madsen) og senere 4—0 før pause. 
Midt i 2. omgang takket igjen Num
me makker Madsen for vakkert 
overspill, og dermed ble det 5—0.

Pors leverte sitt avgjort beste før 
pause. Etter sidebytte ble alt be
tenkelig slakkere, men det er vel 
gjeme slik det utvikler seg når et 
lag er foran méd solid halvtidsle- 
delse. Det får være dem tilgitt et
ter en så udiskutabel seier. Forsla
get spiller i sine beste perioder 
ganske morsomt i en stil som av
gjort bør føre frem til større ut
bytte. Kanskje blir det både tredje 
og fjerde runde i.fÅr? -,•>

Kampens dommer var Sigurd 
Magnussen, Borg. Johno.

i '•

med mange gam- 
I Mjondalen-lei- 

hevdet at, laget var 
nå at de mente 
satt utenfor — 

betenkt for- 
på 10 

strategen og 
i Asbjorn Kri- 

på reservebenken. Og 
fikk nok til en viss 

•, for Mjøndalen har el- 
meget ungt mannskap, 

det spørs om ikke veteranen 
— som dog.ikke har rukket ... 

' gcr enn til 28 år — 
ville vært mannen som 
roet og organisert angrepene 
da hjemmelaget kom på offen
siven nø” triæt fnrlir i kampens 

siste del. Pors hadde imidlertid 
levert det avgjort beste i den 
forsto timen av oppgjøret, så 
triumfen syns’ vi absolutt var 
fortjent, det hele sett under ett.

Det var allerede fra avspark ty
delig at porserne virkelig ville 
noe denne kvelden, og at kjerrin
ga skulle reises fra sist. Starten 
satte også optimisme i guttene, 
som fort rev til seg overtaket og 
kom godt fram med flere skarpe 
angrep. I det 13. minutt kom Rolf 
Nilsen til med en overraskende 
halvfiukting, som den ene backen 
så vidt fikk headet ut akkurat på 
streken — og snaue minuttet se
nere smeldte Øystein Numme i 
vei et fint skudd som strøk her
lig inn i vinkelen. 1—0. Ikke lenge

det alt 1 alt var god 
cup-stil over Pors-lageti går. Al
le mann satset stort og riktig på 
å være først på ballen, og kam
pen var faktisk en klar demon
strasjon i hvor rnye det teller å 
ligge et hestehode foran i tempo. 
Det ga både overtak på midt
banen og skarpere sting over an
grepene. Mjøndalen har i dag et 
så teknisk dyktig mannskap at det 
først og fremst er på farten det 
kan knekkes. Stort sett var Pors- 
laget så vidt jevnt denne gangen 
at vi ikke vil holde fram noen 
enkelt. Noe lett virket nok an
grepsrekken, og man glemte ofte 
i annen omgang og kjøre spillet 
tilstrekkelig i bredden over vin
gene, men det var en utpreget 
laginnsats som dannet bakgrunn 
for triumfen. Kan porserne holde 
på denne melodien etter ferien, 
skulle det kunne bli avansering 
både i Cupen og i serien!

Kampen ble dømt av Henry 
Norlie, Griiner. Han klarte seg 
pent helt til midt i annen om
gang og mistet fullstendig taket 
på sakene da spillet hardnet noe
tiL
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troll over kampen helt fram til 
det 27. minutt. Da overtok hjem
melaget for alvor, og innlednin
gen var,.et,straffespark, som slett 
ikke skulle.vært dømt. Ludviksen 
reddet imidlertid mesterlig ved å 
slå ballcnSut — eksekutøren stor
met til, men ble tacklet noe un

fair, og det straffesparket som nå 
fulgte 10 sekunder etter det før
ste syns vi nok lot seg forsvare. 
Boye Skistad tok det, 1—2. De si
ste 10—12 minuttene ble ganske 
dramatiske. Reduseringen stimu
lerte voldsomt, og det var ikke 
fritt for at panikken av og til nå
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Lin j emenn :
Sverre Halvorsen, Odd
0. G. Abrahamsen, Kragerø
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Dommer :
HENRY ØBERG, Falk
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^assoren Levandowski i ~
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t -tzy^jujwLiiuy Kai Kjøningsen
Mar Heine Magnussen

Terje Andersen Rudolf Lunde Finn Johansen
Jan Nilsen Roger Nordahl

Kolbjørn Nilsen

I ______ _ _____ ___ ___ __" ~ * .-ypi
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Sarp-oppmannen:

FRYKTER PORS, 
MEN MD VÅRT 
BESTE LÅG ER
VI OPTIMISTER

i gang med å kna de kraftige musklene til keeperen Koy Ludviksen 
under treningen i går kveld.

borg på Falkum førstkommende . 
søndag, og her får Odd-Iaget ct 
klart bilde av hvor Sarpsborg 
står for tiden. Lørdag er det ny 
storkamp på Vestsiden. Da kom
mer avdelingslederen Ørn som 
pr. i dag ligger 2 poeng foran. 
Den kampen er kanskje vel så 
viktig for hjemmelaget.

Cup er cup, og vi tror Pors 
har en fair sjanse i morgendagens 
kamp. Derfor slutter vi med den 
gamle Pors-kjempa Frank Olsens

ONSDAG 3. AUGUST 196G

Pors - Sarpsbo^c

Laget ble tatt ut etter 'trenin
gen i går og fikk samme utseende 
som i treningskampen niptø^nøgg 

• nylig, altså: Roy Ludvåkspn — 
Vige. Ragnar Numme, A^kcd^len, 
Svein: Halvorsen — Kåre Berg
strøm og Basse Johnsen —.jKjel 1 
Madsen, Rolf Nilsen, Øystein 
Numme, Aage Lund. — Reserver: 

. Arild Veholt, Kai Gulliksen. Roy 
Elseth, Kare Numme.

Vi hadde Sarpsborgs oppmann,, 
den gamle klubb- og landslags-| 
kjempe Hjalle Andresen (far til 
Terje, som nå spiller på laget) i 
telefonen i går kveld. Han slo 
kort og godt fast:

— Vi har alltid hatt respekt for, 
Pors, og vi har del i høy grad 
denne gangen også. Men vi syns 
Hødd-kampen søndag viste en 
viss forbedring fra i våres, så vi 
korner tross alt som optimister 
til Porsgrunn.

— Dere slet jo med mange ska
der i de siste vårkampene? I

— Ja. da var faktisk halve la-l 
get kaputt. Sommerferien hari 
imidlertid reddet oss, og vi kom-; 
mer med fullt mannskap til Pors-! 
grunn, forøvrig samme laget som 
vi hadde nå;mpt Hødø, nemlig:

Kolbjørn Nilsen — Roger'Nor
dahl, Finn* Johansen. Rudolf Lun
de, Jan Nilsen — Roger Bjerk- 
lund og Terje Andresen — Kai 
Kjpnniksen, Heine Magnussen, 
Martin Kjplbolt, Helge Bjørneby.

Roger Bi“W^1MHelge Bjørnby

Ragnvald Johnsen 
Kåre Bergstrøm

Rolf Nilsen Åge Lund

. r
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Cupinteressen i Porsgrunn og 
hele Grenland er på topp. Det er 
Pors som er siste båt Igjen i Cu- 

l pen her på berget og er altså 
; alene om å forsvare Telematks 

ære. Motstanderen heter som kjent 
Sarpsborg og er ikke på noen. 
måte ukjent for Pors. Disse to. 

’ har rivalisert en rekke ganger 
tidligere i Landsdelssericn. Av 

i cupkamper mellom de to laga 
husker man vel best maraton- 
affæren i Cupen midt i Aksel 
Fjelds store dager mellom sten-__ 
gene. Som kjent måtte det 4 kam
per til for Sarpsborg gikk vide-

| re!

Denne gangen vil Pors ha re
vansje og guttene er sugne alle 
som en. Pors kan dette med å 
spille cup. VI håper bare ikke 
laget blir overrumplet slik de 
gjorde det mot Sandefjord i fjor.

Formannen Leo L. Weber hå
per på minst 4000 mennesker og 
at Pors får hjemmepublikum i 
ryggen. Selvsagt håper han på 
seier, men vil ikke gi noen tips.

I går kveld hadde Pors lett 
trening og alle de uttatte spiller
ne var selvsagt med. Etter tre
ninga var det hyggelig samvær 
med spillermote. Hele laget var 
innstilt på å nå 4. runde, men 
regnet med en vanskelig oppgave. 
For sikkerhets skyld hadde Pors 
fått den kjente massøren Roman 
Levandowski til a gi guttene den 
siste omgangen for storoppgaven 
i morgen? En av spillerne. Basse 
Johnsen, har hatt opphovnet og 
blått høyreben den siste tiden, 
men i går var han O. K. og han 
stiller opp i morgendagens kamp.

Det er tydelig at interessen for 
denne cupkampen er stor ikke 
bare på Vestsiden, men også i he
le fylket. I går var det mange 
kjente ansikter som bivånet Pors- 
treninga og vi fant også endel 
skiensfolk blant disse.' Cupkam
pen har jo også et annet poeng: 
Odd spiller som kjent mot Sarps-

Y. J

Satser for fullt mot Sarpsborg 
lørdag er det Ørn!

OPTIMISME ETTER TRENINGEN I GÅR KVELD
ord: «VI grclcr Sarp denne gan
gen!» Be—Be.
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Roy Ludvigsen
Øistein Vige Svein Halvorsen 

Ragnar Numme Rolf Askedalen
Øystein Numme

Kjell Madsen

En solid Pors-kvintett knipset av vår
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_ '< kubbhuset i går. Fra venstre Kjell Madsen, Kåre Bergstrøm,

Rolf Askedalen, Øystein Numme og Aage Lund. , »
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Pors manglet ikke 
•om på bildet 
Sarp-keep
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da innlegg 
farlige, ble sendt lantg ut 
dødlinjen. Det var så langt fra 
bare disse to som syndet, men det 
var typiske eksempler på aldeles 
unødig spolering.

Forsvaret var atter Pors’ beste 
del, selv om wingbackene ikke all
tid var helt på høyde og selv As- 
kedalen var utenfoi’ noen ganger. 
Den største sviktén var på midt
banen, der Basse Johnsen manglet 
mye på vanlig form etter skaden — 
samt i angrepet, der Rolf Nilsen 
var mest energisk, men alltid kom 
i for trange posisjoner fordi det 
ble spilt alt for lite over wingene. 
Mange lag synes, å glemme at det 
må utpreget wingspill til selv om 
man på papiret opererer med 4— 
2—4! — Hos Sarp var centerback 
Rudolf Lunde atter en gang suve
rent bestemann, og av de øvrige

• k

Leif Haugen har nettet 
(pilen viser ballen i nettet), 

«tynn» oppdekkingen er.
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talt He de prekære si-' -« . i
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Vårt distrikt blir uten repre-t av lagene foret rent angrep 
sentant i Cupens 4. runde. Men praktisk _ —
vi sitter etter kampen på Vest
siden i går og på Notodden søn
dag tilbake med det forstemmen
de inntrykk at såvel Snøgg som 
Pors har spilt sine kort dårlig.
I går slo også Pors fast at laget 
ikke var preparert for noen stor- 
innsats, men likevel viste som 
ventet heller ikké Sarpsborg seg 

z å være noen uoverkommelig hin
dring for å kunne rykke en runde 
videre. I en delvis tam og spille
messig skuffende ordinær fore
stilling ble det sarpe-gevinst 1—0, 
og det kan diskuteres om den var 
heit fortjent. Scoringen var pen 
nok, men ytterst heldig og burde 
vært unngått. Et ellers godt- 
kjempende Pors-forsvar blundet 
grovt for anledningen, og gjorde 
seg forøvrig også skyld i en lik
nende blunder i kampens første 
minutter da Kai Kjønniksen pre- 
storte å Vippe .ballen over fra 
3—4 meter. Sarp stilte uten Mar
tin Kjølholt, men hadde satt inn 
«gamle» Leif Haugen, som var 
mannen bak seiersgoalen etter en 
halv times spill i første omgang. 

Ellers frister forestillingen ikke 
til å gå i alt for mange detaljer. 
Vel blåste det en ganske sjene
rende vind, men likevel burde ik- 

kvelden i den grad vært preget 
feilpasninger. Det
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Kampens eneste, men avgjørende scoring, 
fra kloss hold og er på vei ut igjen 
Keeper Ludvikscn liggende. Man ser hvor

og Vige presterte i denne perioden var det Terje Andresen på midtba- 
som kunne vært ytterst nen som utrettet mest. Laget som 

over helhet var ikke mør imponerende 
enn at dagens Odd-lag bør .-kunne 
kjempe seg til begge- poengene på 
Stadion søndag. ' ‘ ,
Dommer Henry Øberg, Falk, var 

heller ikke feilfri. Ca. 2000 tilsku
ere. WESSEL.
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regel — S]ik / 
Nilsen med 

opp.
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men de endte som 
kjemper Rolf 

trukket med helt
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Gjestene vant 1—0, 
på svært heldig scoring 

og tuasjonene som oppstod — det var 
avgjort porserne som hadde flest 
av dem — skyldtes forsvarsmiss. 
Stort sett var spillefordelingen 
jevn. Litt mer teknisk skolering 
syns vi nok det var over pasnings- 
spillet hos Sarp, men til gjengjeld 
forserte porserne ofte friskere, og 
Kolbjørn Nilsen var nok den mest 

• truede av-keeperne. Det ble likson) 
□aldci noe* helt åV; Pofs-ångrepene, 
og grunnfeilen lå nok i den sør
gelig store feilprosenten i avle
veringene. Det luktet f. eks. ut
likning under lagets overtakspe- 
riode i kampens siste del, men — 
og her kan vi bare henvise til hva 
vi skrev i våre VM-betraktninger 
i går — det må mer flid og kon
sentrasjon til enn den Rolf Nilser
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Fors angriper mot Drafn, men mål ble det ikke denne gang. »

Pors dominerte den første V >
f

l

smen det ble ,bare’ 1-1 mot Drafn V
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Iler avverger et Snøgg-angrep i annen omg. på Vestsiden i går.
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PORS I TIPPEKAMPEN

Wessel.
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• hele midtbanen
i Anført av sterke midtbanespillere 
| forte hjemmelaget an i stor stil. 
■ Gang på gang var det prekært i 
Drafnforsvaret. At Pors aldri grei
de å score i denne perioden skyldes 
nok dårlig konsentrasjon i avslut- 
ningspyeblikket. Hjemmelaget had
de nemlig så mange sjanser i før
ste omgang at en ledelse på 4—1
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gc n, Frank Kjeve, som jo hørte 
hjemme på guttelaget i fjor. — 
Dessuten tror vi nok gårsda
gens sleipe matte passet por- 
serne bedre enn det noe fin- 
maskcde angrepsspillet Snøgg 
opererer med — Notoddcn-Ia- 
get kommer nok bedre til sin 
rett på tørr bane, eller også når 
gressmatta blir enda mer søkk
våt enn den var i går. Det er 
ellers vanskelig å finne noe på
litelig holdepunkt for det reelle 
styrkeforhold i en slik i og for
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Johnsen 
regnvær og sapeglatt 

—• av kampen, 
feriepreget mot slutten. ! 

om gjestene var oppe og 
i 1 omgang, 

som hadde

j stenes gode keeper Fru 
med seg. Pors manglet 
og Olslcin Numme, 
Johnsen måtte forlate 
omgang. På deres sted spilte 
Elseth, Jan Jacobsen, j 
bjørn Bentsen erstattet 
Det var i-
der store deler 
ble noe 

Selv
luktet på Porsmålet 
var det hjemmelaget
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svar. Kjell Madsen skaffet hjem
melaget ledelsen da han skjøt utag- 

. en

som tok initiativet. 7 
fram i stor stil og det så ut til at 

i det begynte å røyne i gjestenes for-
(Forts. s. 7.)
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går ventelig

en
Aa&e Meyer. J 
,,aslekås 
^biste, men ; 
en for forsk
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over. Pors-laget var sikrest1 
både i forsvar og spilte mer ■ 
variert og friskere i angrep, — 
mens Snøggs forsvar ikke all
tid var helt på høyde og angre
pet kjørte seg fast i småpusling 
for langt inn i feltet. Under sli
ke forhold som i går må man 
ikke nøle med skuddene selv 
om avstanden er drøy. Ingen av 
Pors-scoringene — Rolf Nilsen 
ordnet en i hver omgang — var 
overbevisende, og den første 
gikk inn takket være en regu
lær boni av Rønningen. — Men 
sjansene var flest på denne si
den, og det burde vært scoret 
på andre og større åpninger. — 
Det står jo ikke til å nekte at 
det var Pors-laget som ga de 
største løftene foran 3. runden, 
og særlig virket forsvaret støtt. 
Centerbackene Askedalen og 
Egedal stakk seg mest ut på 
hver sin side, ellers ingen spe
sielt å framheve.

Sverre Halvorsen har vi nok 
sett bedre enn i går.

De i leste hadde vel regnet med 
en sikker ener på tippekupongen, 
ettersom Pors dominerte stort i 
banespillet den første timen av 
tippekampen mellom hjemmelaget 
og Drafn på Vestsiden lørdag 
kveld. Gjestene ville det imidler
tid annerledes, og satte inn med 
en rakettspurt mot slutten, som 
resulterte i uavgjort. Det kunne 
lett blitt seier Ul gjestene fra , 
Drammen, på deres mange og far
lige tilløp det siste kvarteret. Det 
var imidlertid Pors som dominer
te 1 store deler av kampen og spe- 
sielt i 1 omgang var Pors kon-

• I

; stant på offensiven. Da hadde gje- bart forbi gjestenes keeper på 
' i Fortuna ’ hartJ marlckryper-

Age Lund på tann og det var ikke' gått mange 
°S Bassa minuftene før de hadde skaffet seg 
banen i 1.

i 
Roy be hos

“ens As- meget sterkt og kunne lett fått sei
ren på de mange fine tilbudene de

I spilte seg fram til.
un- 
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i første halvlek. © Hos Pors likle vi best Ragnar 
Numme og Rolf Askedalen i for
svaret, selv om begge falt sterkt av 
i sluttminuttene. Framme i angre
pet betyr Kåre Bergstrøm brodden 
i angrepene. Da han mistet taket 
på kampen i 2. omgang var resten 
av angrepet sluknet hos Pors.

Rolf Nilsen er ofte sjanseskapen
de, men han har mistet målappe-

hadde passet best etter spillefor- ’ tittén. En ting ble det ettertryk- 
delinga.
@ Også i 2 omgang var det Pors dag* Pors er bedre på utebane 

Eaget kjørte hjemme i Porsgrunn. Dette bør tip- 
perne være oppmerksom på etter
som Vestsidelaget skal ha alle si- 
ne tippekamper hjemme.

Drafn var et ordinært lag, som 
Pors lett burde ha avfeiet. For
svaret var lett å utmanøvrere, selv 
om gjestene hadde en god keeper i 
unge Arne Vilson. Framme i an
grepet var Roar Løwer Nilsen og J.' 
Halvorsen de beste.

Kampens dommer 
Magnussen, Borg.
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går Svein Halvorsen i været og
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seg betydningsløs kamp, ikke 
minst fordi begge lag står 
umiddelbart foran langt vikti
gere rundeoppgaver. Ingen av 
dem satset helt for fullt, men 
for porserne lå det nok mest 
prestisje i saken, og vi syns 
nok at det ble lagt mer alvor 
for dagen herfra.

Kampen var til dels ganske 
underholdende for de snaut 100 
tilskuerne, men det var bare 
periodevis lagene lyktes med 
spill som det var litt kvalitet
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t . Det var mange nye ansikter 

å se på Pors-treninga sist tors
dag. Blant de ivrigste fant vi 
Hødds gode back Tore Mein- 
seth, som nå er bosatt- i Pors
grunn. Høddspilleren heider tre
ninga vedlike i Pors, 
skulle ikke forundre 
han melder seg inn 
grunnsklubben. Avgjørelsen vil 
vel falle med Hødds skjebne i 
1. divisjon.

Ellers var det endéi nye spil
lere å se på Pors-treninga. 
Drangedals Bjørn østlayid kan 
bli aktuell, likeledes mange an
dre som deltar på lag frd Øvre 
Telemark. Det skal bli morsomt ■ 
å se når tidefi er itvne for inn- I 

meldelser. Greier Pors bras&ne 
denne gang er det ikke tvil om 
at laget^.y,il få et støfkt mann
skap fra 'neste sesong. 1

FOBTJENT 2-0 TIL 
,,cl ser ut «■ at snoggerne 

>'>>na en tid skal matte sl.((, m(;(] 
7 V’Sst Sors-kompleks. I tippe- 
-'nipen på Vestsiden i går 
i.iem b’C “et 2-0 scier lil 
^■"elaget, og det var for- 

mainK?0'' P°rS nwnstrct fu»! 
,et Dahju menS Snøgff 

piskas pa midtbanen og 
c brikke i angrepet som 

Nå vikarierte M. 
ffanske bra for den 

angrepet haltet med 
• kar på venstrevin-
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i hard markkryper.
Dette ga imidlertid gjestene blod

minufténe før de hadde skaffet 
balanFe. Det var reserven Tor As- 
myr som scoret på en forsvarstab- 

_ j Pors. Gjestene avsluttet
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pors tuktet Ørn hele•<
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Gnistrende Pors-lag burd® vunnet større!
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Q Pors åpnet best i 2. omgang 
og laget spilte seg fram til en 
rekke sjanser i åpningsminutte- 
ne. Vi noterte påny et par helt 
åpne sjanser, der det sviktet i 
avslutningsøyeblikket.

Den siste scoringen kom midt 
i omgangen da Rolf Nilsen var 
påpasselig framme med panne- . 
brasken og dermed hadde hjem
melaget ledelsen med hele 4—1. 
Nå slappet Pors av og det siste 
kvarteret var Ørn stadig en trus
sel foran Pors-målet, avbrutt av 
få, men farlige Pors-tilløp.
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Pors-fest etter 
Ørn-seieren
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Pors tok poeng

* ^}Unar—Moss
Ørn
Pors
Larvik Tum
Runar
Østsf^n 
røossltf ... ..

vxvarv*
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LigÅcnuo,n «kyter, under kaster kee- 
«- 3 skjebne.

Pors Fotballgruppe feiret Ørn- 
seieren med en flott fest på Ho
tell Vie lordag. Gruppa hadde 
invitert spillerne og ledere med 
sine damer på Vie, og selvsagt sto 
jubelen i taket etter ‘denr 'store 
seiren over Hortenslaget. Det var 
tydelig at ikke minst damene sat
te stor pris på en slik tilstelning

■

■ ‘"I

7

Ørn holder sin tetplass på 4 mål nier scoret. Lørdag hadde 
Pors sjanser i fleng på den sleipe banen, som porserne avgjort 
behersket best, og de kunne fort ha scoret. 3 mål til. Hvis så 
liaddé skjedd, ville det vært Pors som i dag hadde toppet tabellen. 
Berr differansen blir det imidlertid mulig å ta igjen i de 6 kam
pene som gjenstår i host, men programmet er jo langtfra lett — 
selv, oni det er en viss trost at Ørn så visst ikke har det lettere. 
Imidlertid synes også Larvik Turn å seile opp som en rival — 
og nettopp LT—Pors møtes i neste serieomgang. Den spilles dog 

august på grunn av landskampene kommende helg, og 
ier får vi nok litt av et nokkeloppgjor. Samme helg får vi nemlig 

®ru—-Moss, og mossingene har. prestert, det eiendommelige 
np,a. are hjemmebane, men iiar ennå ikke tapt borte!
EoiltSieneSte av£itle bortepoeng. er 1—1 på Gvarv. La oss like. 
JL , med Pors og Ørns videre program, med kampene i 
^qefolge- Pors—Askim, Gvarv—ørn — Runar—Pors, Ørn—Moss 

oJV-Østsiden, Larvik Turn—Ørn — Pors—Gvarv, Runar— 
wn —’Moss— Pors. Ørn—Askim.

X 4

.X:.i- :

***^

Pors var klart best 1 toppopp
gjøret mot Orn på Vestsiden lør
dag ettermiddag, og laget vant 
cn så stor seier som hele 4—1. 
men slik kampen artet seg kunne 
det blitt scoret atskillig mer fra 
hvert av lagene og da i særlig 
grad Pors. Det var selvsagt stor 
glede i Pors-kolonien etter kam
pen og det hadde de også all 
grunn til slik kampen artet seg. 
Porserne var mye hurtigere på 
ballen og det var akkurat her de

• n •?

fi.'-

4—1 
J—2 
1—2 
l— 1

, “ ■r.

vant de fleste duellene. På 
såpeglatte matta klarte ikke 
nane å få til sitt drivende sam
spill. De ble for tunge og det 
var vel bare i åpningsminuttenc 
og sluttminuttene de var ordent
lig med i galoppen.

Det var tydelig at dagens Fors
lag var innstilt på å gi alt i den
ne kampen, og derfor kommer 
innsatsen i høysetet som så man-•

ge ganger før, men vi fikk også 
se en rekke pene detaljer som

• ‘ *

• - ■.

Det begynte så fint lørdagskvelden med den fine smellen 
Pors laget med å dukke avdelingslederen Ørn så ettertrykkelig. 
Dessverre ble fortsettelsen ikke like bra for de 3 øvrige repre
sentantene fra vårt distrikt — ja, dagen ble rett og slett helsvart 
med 0 poeng. Odd-laget er liksom fullstendig i utakt etter at! 
Ragnar Larsen ble borte, Snøgg er temmelig dypt nøde i sin 
obligatoriske bølgedal, og Gvarv var riktignok temmelig nær 1 
poeng, men maktet ikke å fullføre kampen så det strakk til. 
Pr. I dag — og nå lakker det i grunnen fort mot avslutning på 
seriene — har vi altså Odd og Gvarv sjakk i henholdsvis første 
og tredje divisjon, Snøgg holder seg ganske trygt på midten og 
er tross alt ikke mer enn 3 poeng bak tetingene Aurskog og 
Strømsgodset — mens altså Pors kjørte seg fram a poeng med 
Ørn i toppen og nå atter en gang har sin store sjanse til opprykk.

V

■ Q Kampen var et stort skritt j 
framover for Pors, som dermed 
rettet opp sin målkvote betrak
telig. Når denne storseiren . kom 
akkurat mot Ørn, teller som kjent 
målene dobbelt. Øistein Nuntime 
var dagens mann hos Pors, han 
slet og var stadig en trussel mot 
Ørn-forsvaret. Dessverre ble han 
skadet mot slutten av kampen. 
Broder Ragnar fulgte godt opp i 
de bakre skanser. Selv med en 
sterk influensa i kroppen. For
øvrig skal alle elleve ha honnør 
for stor innsats og glod gjennom 
hele kampen.

På Ørns lag var det ingen å I 
framheve denne gangen. Det nye I 
keeperfunnet, junioren Dag Sku- I 
lestad, var dessverre altfor ner- ■ 
vøs i begynnelsen, men spilte seg I 
sterkt opp. Ivar Mjøberg ble ens- I 
Jig svale på det bleke Hortens- H 
laget. ■

Kampens gode dommer var Ar- ■ 
ne Skjærum, Grane. ■

* • «a • ** w’’

^7 ■;/g g

Vi har talt med det tredje Pors-målet i 3 a.

Pors—ørn 
Gvarv—Askim

Østsiden-Larvik Turn 
8 22—11 
8 
8 
8 

8 
■y 8 

' "8 
8

hor gi mersmak for laget. Det 
cr tydelig at vestsideguttenc 
mestrer sleipe baner meget godt. 
At det går an å bryte gjennom 
motstanderens forsvar fikk vi se 
haugevis av eksempler på lor
dag. Nå spilte riktignok Ørn- 
forsvaret åpent som ei låvedor, 
og det kunne vært scoret minst 
2—3 mål til på det. Det var nok 
merkbart for Ørn ikke å ha med 
Bjorn Odmar Andersen, og da og
så backen Kåre Bye gikk ut i 1. 
omgang ble laget helt tomkjørt. 
Det rare var at Ørn kviknet til 
da Per Bredesen forlot banen et
ter 25 minutters spill i 2. om
gang. Da ledet Fors 4—1 og had
de gjort fra seg sitt beste. Det 
sppts dm den gode Bredesen får 
spille mer på Ørns lag. Det var 
en gammel skade som gikk opp

ø Det var gjestene som kom 
best igang, og laget spilte seg opp 
til en del gode tilbud de første 
5 minuttene. På et av disse Ørn- 
rusjene slo Pors plutselig «kon
tra» og klokka viste bare 7 minut
ter da Øistein Numme, forøvrig 
dagens mann i Pors-rekka, ga 
hjemmelaget ledelsen. Bare et par 
minutter etter fulgte cn kanon 
via corner fra Kåre Bergstrøm, 
og dermed 2—0 etter 12 minutter!

Etler dette fulgte en sterk pe
riode fra hjemelaget. Ørn-forsva
ret var hardt presset og måtte 
stadig ta fram det lengste beinet. 
Vi noterte et par helt åpne mål
sjanser for Pors. Midt i omgan
gen la hjemmelaget på til ’3—0. 
Det var Kjell Madsen som var 
påpasselig framme og snappet 
opp ballen, som han sendte videre 
i nettet.

Så våknet gjestene til dåd, og 
den store Ørn-kolonien kom med 
ville heiarop på sine gutter. Det 
hjalp også. -Ivar Mjøberg var 
mannen bok gjestenes' scoring 

m kom mot slutten av 1. om- 
ng. Dermed kunne lagene gå 
seltersen med 3—1 til vertene.

fe®

Øistein Nujlqg på
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Pors ytre høyre Kjell Madsen . -------\ forsøker han et skudd, m en forgjeves denne

Larvik-reportage: 
Ernst R. Halvorsen

Rolf Nilsen sørget for Pors 
trøstemål

I

seltersen tok Askim ihi- 
etter avspark. Laget hacl- 

____ farlige sjanser før spil
let jevnet seg ut. Etter en slapp

ebbet ut ! 
O.K etter !

serickam-
Askim på
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de gikk direkte opp fra avspark 
og C-l

viste, 
om

i

STERK ÅPNING AV PORS
Det så ut til at hjemmelaget 

hadde alvorlige hensikter da de 
satte igang. Laget gikk nemlig
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rett opp med et farlig angrep, og 
hadde i fem minutter noen fine 
tilbud. Så jevnet det seg ut. Et
ter 20 minutters spill hadde Kjell 
Madsen en kjempesjanse, men 
han satte ballen i tverrliggeren 
sa den ristet. Like etterpå ga 
Øistein Numme Pors ledelsen, 
da han var påpasselig framme. 
Askim var ikke snauere enn at

■ Dct hyg&cligstc 

jncBonl

i går

? v.-
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FA PORS-ANGREP — r
Den største — og faktisk eneste 

iirekte mÅl-sjanse Pors hadde de 
Tørste 45 minutter kom ved Øy- 
•tein Numme. Han forserte fint og 

let gikk dessverre"hårfint uten-

tde var at alt skulle inn 1 midten,
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der man stanget mot et bastant 
njemme-forsvar i hele 90 minutter, 
forgjeves, når man unntar trøste- 
målet etter pausen. Med mere 
vlngspill tror vi at man kunne kom
met bedre til enn tilfellet var.

r ■- < i ' •

' . ■" . ■ ' *■'

■m* io meteren satte bal
len hardt og kontant i hjørnet og 
dermed var Pors-sjansen ute. Den 

-----’________ «j av offside, 
men hverken linjemann eller dom
mer reagerte.

j utliknet. Porsforsvaret var ut
enfor ved scoringen, og den var 
lettkjøpt. Omgangen '' ;
med 1—1, som var 
spillefordelingen.

Etter 
tiativet 
de et par

virker effektivt og med goal-teft 
som teller.

finner ikke storfbrmnn 
4-1 over Askim

ter, sa oppmannen i Turn, Per 
Nilsen, som en siste informa
sjon før dommeren satte kampen 
i gang. Nå tror vi ikke at hjemme
laget undervurderte disse alvorsord, 
men det gikk nå ikke slik, tvert- 
imot. Etter 5 minutter lå den 
første ballen bak Pors-keeperen. 
Nyervervelsen fra Fram — Per Al
bert B j ø r g e debuterte som rek- 
keleder for Turn. I et hurtig an
grep kom han fri sin opp-passer 
Rolf Askedalen og skuddet kom 
for raskt og velplasert på den svært 
passive Roy Ludvigsen i gjestenes 
bur. En kald-dusj for Pors altså, 
men oppløftende for de blå-hvite 
hjemme på Lovisenltmd. En for
holdsvis lettkjøpt scoring, men le- 
d.else 1M) til Turn.

hadde gjort unna sitt beste.
Det flotte været burde ansporet i 

spillerne til godt og drivende spill, 
slik puttene hadde gjort det i 
foregående kamp, men det viste 
seg snart at de to lagene var 
sterkt hemmet av den kraftige 
varmen.

FRA 1—0 TIL 3—0
I det 40. minutt headet i.v. Ar- 

/ld Ringdal forbi Ludvigsen og til 
1—0 ledelse, etter pent overlegg fra 
>roder Paul på y.v. Bare to minut
ter senere var det klart for nr. 3 
det iJi. Steinar Kristiansen skjøt 
itagbart for Pors-keeperen og i 
tettet. LT tok langt bedre vare på 
.Ilbudene og løperne puslet aldri 
iverken med pasninger, overlegg eier skudd.
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i fint driv på Lovisenlund. Her 
’ Pin8en*
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SVAKT AV PORS —
Keeper Roy Ludvigsen hadde 

ikke dagen, men det skal sies he . 
Hvem ville ikke blitt usikker baa 
et slikt vaklende forsvar?
Rolf Askedalen eller wing-bacKenc 
var med på notene. På midtban 
hadde Ragnar Numme og Raff” ‘ 
Johnsen fått hjelp a\KarcR„X 
strøm, men det var bare «Ba 
Johnsen som gjorde sm jobb^ .

av dem
for mye

spesi-
Fors

fra avklaret og mye kan skje frem
over, men i øyeblikket ligger Larvik 
Turn i meget fin posisjon som an
griper. Klubben har nemlig serie
lederne fra Horten igjen — et 
oppgjør som skal finne sted i Gjer- 
ken Larsen & Co’s egen «gryte». 
Her er intet gitt på forhånd og 
vi skulle tippe at hjemmepubli
kummet etter gevinsten mot Pors 
har fått blod på tann og møter 
fulltallig opp når Øm kommer på 
visitt. Turn seiler i medvind og 
dette ikke minst takket være Har
ry Boye Karlsen som har job
ben som trener og gitt guttene 
en ny «innsprøytning» med suk
sess.

«Jeiseius mannskap falt på eget | TURN «SJOKKAPNET» —
— Vi åpner litt forsiktig, gut-

/ ' '

VAR PRIVATE STATISTIKK — 
forteller at Turn i 1. omgang had
de fire cornere, seks frispark oc 
ble blåst av for offside to ganger 
Tallene for Pors var: tre — ti og 
fire. Etter pausen noterte vi for 
Turn: fem cornere, fem frispark 
men ingen offside-avblåsinger. Pors > 
fikk tre cornere og to frispark og 
var to ganger i offside-porisjon....

JEVNT GODT HOS LT —
Vi skal ikke nevne noen spesielt 

hos Turn denne gangen. Alle for
tjener blomster for god innsats. 
Senterbacken Gjerken Larsen og 
de andre i forsvaret er ikke lett 
å forsere og på midtbanen blir det 
jobbet jevnt og trutt. Angrepet

•t-.-.-. NU

• ?>

°RS-REDUSERING —
«rtt ti^iL3a°otte£” N^el> redu-

Æs.' 2æ
^aWer.*'Pors’ sterke side i 

JhBdlertid snart 4_iSh kom det I halfg C 1JamlIcr har nettopp vært 
Bjørge fra 16 da nevnte .3! * "e» her var det kanskje det

u_„ «> meteren satte bal-1 £«« mest? Laget haltet ihvert- 
au og blant de fem løperne var 

^est skuffende ti»»'* som ble 
vist, dessverre.

Dommer Herbert Andei* n, Tøns- 
oerg.

situasjonen langt I

■„
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Knekte Pors på Lovisenlund 
med enkel effektiv oppskrift
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åpningsperiode av Pors kviknet 
laget til da de tok ledelsen på 
det fatale selvmålet. Like-etterpå 
la Rolf Nilsen på til 3—1 ved 
en enkel forsering. Samme mann 
fastsatte sluttresultatet til 4—1 
like før full tid, på et skole-ek- 
sempel av mål.

TAMT PORS-LAG
Dagens Forslag er ikke av de 

beste vi har sett. Kampen var et 
skritt framover etter det store 
tapet mot Larvik Turn, men ikke 
stort mer. Vi tror ikke vi kom
mer til å skrive «uforandret 
Porslag» neste gang laget blir 
satt opp. I går var det brødrene 
Ragnar og Øistein Numme som 
gjorde det beste, og var minst 
hemmet av varmen. Særlig Rag

nar var et stort aktivum og gjor
de et kjempeskritt fram fra 
Turnkampen. Dessverre er ikke 
Kåre Bergstrøm det han var i 
vårkampene, og bindeleddet i rok
ka blir dermed vesentlig svek
ket. Vi håper han snart finner 
fram til den formen han var i 
før ferien. Askim var ikke noe 
stort lag, og vi tror at laget 
vil få store vanskeligheter i sine 
siste kamper.

Kampens dommer var Ivan Bor-I 
gersen, Larvik Turn. Han greid-, 
de seg bra i en lettdømt kamp.

Be - Be.

løfter
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iadde bare keeper igjen, men skud- 
let gikk dessverre hårfint uten- zv-...
or. Hovedfeilen fra, Numme og Co’s
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i 1. omgang, 
vant 4—1 er nok 
nøyd med spillet 
stert. Askim var 
enfor i store deler av 
og hjemmelaget 
vunnet mer, mot 
foldlaget.

Gjestene åpnet bra. og selv om 
hjemmelaget hadde det meste av 
spillet i 1. omgang var gjestene I 
alltid farlige med sine raid. En 
tid hadde de også hele midtba
nen, og da så det stygt ut for1 
Pors. Hjemmelaget kom imidler-1 j 
tid sterkere i siste helvlek. Da j ij 
Pors la på til 2—1 på et fatalt I

pen
Vestsiden i går ettermiddag var 
at hjemmelaget fikk begge poen
ga og en stor seler. En periode 
i 2. omgang glimtet de til med 
,janseskapcnde og godt spill, men 
kampen som helhet er 
man vil glemme. Det var 
dapt spill aktørene 
elt 1 1. omgang. Selv

ikke UK for- 
soin ble pre- 

nemlig helt ut-
2. omgang, 

kunne gjerne 
det slappe pst-
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l
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scoret,

• w A; •

selvmål så det ut til at gjestene U 
i—-1-1— «mno ciff
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LARVIK TURN 4 — Pors 1
Larvik, lørdag: Vi kjenner ikke 

til Pors’ taktikk foran det viktige 
seriemptet med hjemmelaget på 
Lovisenlund. De to trenere hadde 
imidlertid samme enkle «oppskrift» 
til spillerne for avspark, — nemlig: 
FORST PA BALLEN. Turn-gut- 
tene omgjorde dette i praksis, 
mens man aldri fra Pors side så 
noe til den glød og innsats som 
i oppgjøret mot Om på Vestsiden. 
Det skulle kjempes om to poeng, 
som kunne blitt avgjørende helt 
opp til teten av 3. divisjon. Nå ble 

* del fortjent full «pott» til verte- 
i ne denne kvelden og man kan vel 
j trygt si det på den måten at

opplegg. Nå er
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Pore juniorer tok KM og her er lapp»Arild Veholt, Trond Kjellevoldgcari RO1&‘ Jor™ siste 
sen. Kai GuIIiksen og Runar TolUcs 0 land’ Thor H Halv.,~.„ ’

,?• •

Pors-junrørene *unde

arbeidet hardt og godt i hjemmela
gets forsvar og Gjerpen greide al
dri å få hull på byllen.

På det seirende laget var for
svaret med Kai GuIIiksen og Tor 
Helge Halvorsen de dominerende 
spillerne. Framme i rokka vår Nils 
O. Isaksen, (så lenge han var med) 
og Arild Jensen de beste. Pors stil
te for øvrig mod et par reserver.

På Gjerpen likte vi best Rer Kr. 
Torvik og Leif Romsdalen denne 
gang. 1 ’

Kampens dommer var Ole Knat- 
terød, Snøgg.

) 1
I •

Pors i Sandefjord i går etter
middag. Kampen var underhol
dende fordi juniorene i store peri
oder spilte riktig fiks og fin fot
ball. Store Bergan som er Vest- 
folds største overraskelse i 
har vårtet opp med en rekke 
glimrende resultater. Laget vant 
da også i går en populær og for
tjent 3—1 seier. Pors ydet god 
motstand, og det skulle ikke så 
forferdelig mye til å få en vri 
på resultatet, men guttene mang-i 
let konsentrasjon i avslutnings-1 
øyeblikket og derfor ble det al
dri noen sus i nettet hos vest- 
foldkeeperen.
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Endel gjorde det nok at hjem
melaget på forhand var gitt en 
sjanse mol larvikslaget, men de 
kjempet kolossalt denne gang, ju
niorene til Pors. De fikk en vel
fortjent seier i den dramatiske 
kampen. Juniorgruppas formann, 
Tor Svennungsen, var et eneste 
stort smil etter kampene i går. 
Han hadde ikke håpet på sine 
gutter til 2. runde men Lille- 
putt-finale hadde han regnet 
med. — Nå skal det kjempes, 
var hans kommentar etter seieren 
i går.

Fram hadde det meste av spil
let i 1. omgang, og ledet fortjent 
1—0. Men i denne omgangen
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— Fra vår utsendte medarbk—
Det ble en spennende og farrts- 

fylt cupkamp vi fikk se melliom 
| hjemmelaget Store Bergan og 
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Juniorlaget til Pors laget litt 
av en match da de gikk til 2. 
runde i juniormesterskapet med 
2_ 1 over favoritten Fram på
Vestsiden i gar ettermiddag. La
get leverte sin beste kamp for 
året, og slo ut i full blomst i an- 
nen omgang. Kampen var jevn, 
spennende og hard, og resultatet 
var bra etter det som skjedde 
ute på den flotte arenaen. De 
få tilskuernesom hadde satt non 
stop på Pors Stadion i går, beteg
net seiren over Fram som den

7-^ 
* f' -*

satte Jan Magnussen et straffe
spark i stanga for Pors, og der
med kunne det jo lett vært uav
gjort.

I annen omgang gjorde hjem
melagets gode kondisjon seg gjel
dende. Kåre Numme utliknet på 
en elegant heading. Dette g? 
støtet til ytterligere Pors-press 
og de fikk sin fortjente seiers- 
goal da Jan Magnussen fintet 
ut Fram-keeperen på et flott 
gjennomlcgg.

Pors har et jevnt godt ‘«mann
skap, og i gårsdagens kpmper 
gir vi blomster til alle ellevé.

God dommer var Bjørn Hanes, 
Gulset,
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Pors junior 
qikk videre 
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Slo Arendals-
Grane 3—I
Pors-juniorene klarte å avan

sere også til 3. runde i NM, dg 
Tor Svennungsen & Co er na
turligvis nå ytterst spent pi 
hvem man blir matchet mpt. 
neste gang.. Kanskje blir det 
Store Bergan som i går på 
hjemmebane slo ut Fredrik
stad 1—0.

På Urædd stadion ledet Pors 
1—0 ved pause og oket i annen 
(omgang til 3 --U for Arendåls- 
Grane reduserte til sluttsifrene 
3—1. Gjestene dominerte for
øvrig det siste kvarteret, mens 
Pors hadde vært klart det beste 
laget tidligere i kampen, og 
seieren vor fortjent nok. Laget 
virket piggere og jevnere onn 
i sine siste kamper. Scorere var 
Kåre Numme 2 og Nils Olav rriSltsen. "

i . ,,r. M % w . . .

* r 

jBlfelpH BBS
Pors vant den viktige serie

kampen i junior mot Gjerpen 
på Pors Stadion lørdag kveld. 
Sluttresultatet ble 2—0 og hjem
melaget scoret et mål i hver om
gang. Seiren var fortjent, men vi 
syntes 3—2 hadde passet bedre 
som sluttresultat. De unge aktø
rene hadde mange pene detaljer 
å vise fram, og det er ingen ting 

å si på rekrutteringa i de to klub
bene. ( 
Det var gjestene som åpnet best.

De lå over i banespill og dominerte 
midtbanen den første halve timen. 
Imidlertid var det Pors som tok 
ledelsen, da Kåre Numme var siste 
mann på ballen.

I annen omgang begynte Pors 
best, og laget hadde flere farlige 
tilbud. Midt i omgangen la Arild 

' Jensen på til 2—0, som også ble 
sluttresultatet. Gjestene presset 

; sterkt mot slutten, men det ble

75

S77
• H. «Vvoreen,1 Vcst“.den- venstre ser vi

------- ----- • Asaksen, Kare Numme, Thor Johan-

Pors var med på notene til gjes
tene fikk sin andre goal. En sterk 
sluttspurt av gjestene ga fortjent 
redusering til 1—3.
O Allerede fra avspark tok ver
tene hånd om midtbanen og det 

år, I var stadig prekært i forsvarsfeltet 
til Pors. Etterhvert jevnet det seg 
imidlertid ut. Midt i omgangen tok 
hjemmelagetledelsen etter godt 
kombinasjonsspill. Pors hadde 
sjansen til å utligne noen få mi
nutter etter, men det var ingen til 
å ta imot pasningen fra Kåre Num-

I me på femmeteren.
© Pors åpnet meget sterkt i 2. 
omgang, og det var blitt utligning 
da Kåre Numme var alene med 
keeper og Runar Tollnes misset 
ved samme anledning. Midt i om
gangen gikk Store Bergan opp til 
2—0 og like etterpå til 3—0. 
Bortsett fra en sterk sluttspurt var 
det lite positivt vi fikk se av Pors 
i denne omgangen.

På Forslaget likte vi godt Carlj 
Rølland og Arild Veholt- i forsva
ret, mens Kåre Numme ble enslig 
svale framme i angrepet. Samme 
Numme er et stort talent, men 
han er ikke frekk nok i avslut
ningene enda. Kampens dommer, 
Ivan Borgersen, Larvik Turn, var 
for snill mot hjemmelaget. Han 
snøt Pors for et opplagt straffe
spark i 2. omgang.
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Fra juniorkampen mellom Pors og Gjerpen
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Seiersgleden var til å ta 
finale-omkampen p0 
cg det ble heiet ' 
Og om ikke lenge drar så Pors-karene 
gjør internasjonale spillere av seg: Der skal de nemlig møte er dansk lag og 
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det ikke langt fra Pors-scoring. Både Elseth og Nuunne er
Nilsen, men Runar-keeperen rydder opp.
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1—0 er et faktum. Elseth jubler
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Pors, har
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2—0 
1—3
1— 0
2— 1

29—14 
21—12
17— 9 
16—18
18— 13 
11—19 
14—22 
10—29

<r-‘

>V

Det var gått 8 minutter av 
kampen da Roy Elseth hadde 
en fin sjanse til å skaffe laget 
sitt ledelsen, men det hele kom 
visst litt for fort på ham og 
rant ut i ingenting. Men are 
minuttet etter rettet han opp 
inntrykket ved a sette panne- 
brasken til et innlegg fra Rolf
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Ludvigsen. Det var tydelig at 
hjemmelaget hadde lagt opp 
en defensiv taktikk, men de 
hadde ikke gode nok forsvars
spillere til å fullføre. Gang på 
gang spilte nemlig Pors-Iø- 
perne seg fram til farlige sjan
ser og ledelsen ved pause bur
de så avgjort vært større enn 
2—1.
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HAUKEROD — Nå far dere 
bare håpe pa Larvik Turn (og 
et lag til) Pors. Kampen mot 
Runar i ga r ga nemlig tyde
lig beskjed om al det ikke vil 
bli avgitt noen poeng fra Pors- 
grunnslagets side i de res-
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terende kamper, men for at det 
skal være nok må altsa llor- 
tens-laget miste minst tre 
poeng. Kampen i ga r var ikke 
god, men det er da ogsa hel
ler sjelden at vi ser god fot
ball på den trange Runar-ba-

tr^ >* taiue^ fra Kolf
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betenkt med bøyet hode.

Østsiden—Gvarv 
Runar—Pors 
Askim—Larvik T. 
Ørn—Moss

Ørn
Pors
Larvik T.
Runar
Østsiden
Moss 
Askim 
Gvarv

Runar spilte defensivt — men forsvaret var åpent
OG SEIEREN BUROE VÆRT SrøHRE ENN 3-1

nen. Det var imidlertid aldri 
tvil om hvor seieren skulle gå. 
Alt fra kampens begynnelse 
tok Pors hånd om midtbanen 
og Runar, som for øvrig stilte 
temmelig redusert) var heller 
få ganger på besøk hos Roy
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Nilsen. Selv om Runar-keepe
ren burde vært framme på sco
ringen var den pen og fram 
for alt fortjent.

? Reportasje ved S
> Terje Anthonsen 5

■■■

Hadde denne Pors-scoringen 
vært lettkjøpt så var i hvert fall 

ikke hjemmelagets utlikning 
noe mindre lettkjøpt. Runars 
h.b. Karl Normann Johansen 
ble tacklet nokså ublitt av 
Svein Halvorsen og det fri
sparket han sendte i vei fikk 
gå uhindret gjennom et stille- 

Pors-forsvar og i
hå-] 

skulle 1 
komme, men gleden var ikke 
lang, for bare minuttet etter 
løp Aage Lund pent fram på et

. overlegg/framspill fra Rangar j 
Numme og ballen forsv?mt 
pent forbi den utstormende 
Runar-keeperen og i nattet.
Noe mer skjedde ikke i denne ; 
omgangen og stort sett heller, 
ikke i annen omgang fram til 
like før slutt. Det eneste vi 
hadde notert på blokken vai

et kjempeskudd fra Kåre 
Bergstrøm som smalt i liggeren.

Det hadde fortjent en bedre ; 
sjebne.— Det var imidlertid 
Rolf Nilsen som fikk æren av 
å sørge for 3—1. Han hadde 
byttet med Elseth på slutten ‘ 
og var klar i senter til å ta 
imot et overlegg fra nettopp 
Elseth da det gjensto fem mi
nutter av kampen. ,

A vinne 3—1 på Haukerød 
er ikke dårlig og det er ikke 
mange som har gjort det for 
Pors. Likevel fikk ikke rekka 
full uttelling, men den sleipe 
banen må selvfølgelig ta litt 
av skylden for det.

Den kampviljen og gloden 
oom gjorde Epr& sa vanskelig å 
slå her i våres er imidlertid til
bake igjen og det skal nok la
gets resterende motstandere få 
fole<_ A framheve noen spe
sielt etter gårsdagens kamp er 
ikke riktig. Laget viste fram
for alt en fin jevnhet og det 
betyr ikke minst når alt kom-
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Her er det ex-porsercn Johan Johansen (2) som avverger cn farlig Pors-sjanse på målstreken.

men det ble„bare

*1

■ vind Abrahamsen, Kragerø.

A

____________ _______

12
12
12
12 
12 
12

18
18
15
13
10
9
7
G.|

mgang. 
neste ball, 
..jdøUen — 
|nS$net til- 
dtufra

Kåre Bergstrømm som smelte til 
et overlegg fra Rolf Nilsen. Skud
det burde imidlertid ^gjestenes 
målmann avverget.

Rike etterpå ble Rolf Nilsen 
felt like innenfor gjestenes 16- 
meter. Straffesparket som fulgte 
satte Svein Halvorsen sikkert i 
nettet. Pors hadde fått to billige 
mål, og Østsiden resignerte. Det
te hendte i løpet av de 20 første 
minuttene i 2. omgang. Resten av 
omgangen lå Pors over, men av
slutningene ble for svake.
• Pors laget ingen stor match. 
Laget spiller enkel fotball, men 
den er effektiv, når laget har 
midtbanen. I går var Rolf Aske- 
dalen lagets klare ener. Samme 
mann har hatt en downperiode 
en stund, men lørdag spilte han 
helt opp til sitt beste med prima 
avleveringer. En annen kar som 
har ligget på skyggesiden i det 
siste, Svein Halvorsen, spilte seg 
godt opp i denne matchen. De to 
sidehalfene var merkelig tamme 
og løperrekka var for ineffektiv. 
Kåre Bergstrøm gjorde et skritt 
framover, og kanskje formen er 
på topp til de to «finaleomgan
gene» som gjenstår.

På Østsidens lag har vi nevnt 
Johan Johansen. Laget ble skjem- 
met av munnbruk og det største 
eksponenten for dette var den 
gamle storspilleren Willy Robert . 
Nilsen.

Kampens gode dommer het Øy-
_________ ____ i

Be—Bø
------------- y- X

2—0 
2—1

1—1
30—16
23—12
19—10
18—20
18—15

f 12—20
15—23

*;> 12—31

slutningsøyeblikket kunne tatt le
delsen. Dessverre ble det for 
mange misforståelser blant lø
perne. Når heller ikke de to hal- 
fene var i vanlig godt slag fikk 
ikke Pors det rette taket på 
midtbanen. En kan vel kalle det 
rettferdig når lagene giWftil sel
tersen med 0—0.

• • Det var et helt annéV^orslag 
som kom pa banen i 2. .oj 
Det kjempet om hver 
og vi med en gang-j 
seiersgløden — vafx' 
bake til guttene. Allerpaeiira av
spark tok de initiatiMet^xAngrep 
på angrep ble presset’ Jjam mot 
Østsidens forsvar der Johan Jo
hansen måtte ta den største støy- 
ten.Det gikk et kvarter før hjem
melaget fikk uttelling. Det var

Pors spilte ut Østsiden

Pors spilte ikke opp til sitt 
beste i serie-kampen mot Øst
siden pa Pors Stadion lørdag et
termiddag. Det ble en sikker 2—0 
gevinst som bnrde vært mye stør
re, men hjemmelaget greide ikke 
å omsette de mange tilbudene. 
Det spors om laget får liknende 
tilbud i de gjenstående kampene. 
Østsiden var en stor skuffelse.

--------------- 4

og den gamle kjente østfoldfot-1 
ballen fikk vi aldri se. Desto hyg-| 
geligcre var det at den gamle I 
Pors-kjempa Johan Johansen, som 
nå representerer Østsiden, var 
sitt lags klare ener. Han reddet 
to ganger på målstreken og ryd
det opp 1 stor stil.

Forste omgang var direkte svak
I 2. omgang kviknet porserne 

[ til og viste' endel pene detaljer.
Man får trøste seg med at et lag 
ikke spiller bedre enn mot
standeren tillater, og Østsiden var 
altså ikke et slikt lag som in
spirerte til godt spill.

S Det var Pors som kom best 
igang og laget begynte meget lo
vende, da det kunne fått uttel
ling allerede etter et par minut
ter. Det tok imidlertid ikke lang 
tid for Østsiden var med på no
tene. Men ostfold-løperne var sør
gelig ineffektive foran mål. De 
spilte seg aldri longer fram enn 
til vertenes 18-méter. Da.var det 
jamnt stopp. Heller ikfce Pors 
hadde noen direkte målsjanser i 
denne omgangen, selv om laget 
med litt mer konsentrasjon i av-

3. divisjon
Pors — Østsiden 
Larvik Turn — Øm 
Gvarv — Runar 
Moss — Askim

øm 
Pors
Larvik T 
Runar 
Østsiden 
Moss 
Askim «

4 

Gvarv r»
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og her er hans skudd på vei mot nettmaskene. e.
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Det ble som ventet Pors som trakk det lengste strået i 
seriekampen mot Gvarv på Vestsiden i går ettermiddag. 
Laget vant 2—1 over guttene fra Gvarv 4 det hektiske 
Telcmarksderbyet. Pors vant fortjent og alt for snaut, 

' men når laget ikke makter å score, hva da? I går lå du
ket for målpotf, men en god og heldig Kjell Erikstein i 
Gvarvmålet var over alt og tok nesten alt. Synd for Pors 
at gjestene hadde 17 åringen 1 mål. Desto hyggeligere 
er det for unggutten selv som utvilsomt er et stort ta
lent, og som lover det aller beste. TA hadde en sam-

’ r!. 1 
»4 

k i-

/

4

tale med Gvarvoppmann off trener Ivar Gravklev før > . 
kampen. Hans tips var enten en knapp Gvarv-seler eller 
en stor seier til Pors, Men uansett hvordan det går, sa 
Gravklev, så kommer Gvarv igjen. Gjennomsnittsalde
ren er 20 år. Om Gvarv rykker ned, kommer vi igjen 
allerede neste år. Vi har fått blod på tann nå. 3. divi
sjon har lært oss en masse fotball. Det var Gvarvgut- ' 
lens ord før kampen. Dessverre fikk han ikke rett i sitt ‘ 
tips. Synd var det for Pors, som nettopp her kunne 
ordnet sitt målforhold litt bedre. Det ser dessverre ut til 
at fjorårssjebnen skal ramme laget på ny.

Nektet Erikstein Pors 2. divisjonsplass ? 
hadde trengt 6-8 plussrriåi

3. divisjon
Runar—Ørn 
Larvik Turn—Moss 
Pors—Gvarv 
A.skim—Østsiden

Ørn 
Pors 
Larvik Turn 
Runar 
Østsiden 
Moss 
Askim 
Gvarv

bortsett fra at han hadde dårlig 
lyd i fløyta si, men årene tar 
jo på pusten!

. -M å;
•Ju 
0 1/

Nektet Erikstein
(Forts, fra side 6.)

Ørns skalp på selveste Lyst-j 
lunden. Det har skjedd større ting 
i fotballens verden, men vi tror 
sjansene er små for VestsidcguL 
tenc. Dessverre ser det ut til at 
målene skal bli de 
denne gangen også.

ter
‘■•ir-'
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0—1
34—18 
25—13
19— 11
20— 24 
19' -15 
13—20

13 ’ 15—24
13 13—33

PORS OVERTAR
Det var et nytt og mer inspirert 

Pors-lag som kom ut på banen i 
2. omgang. De tok straks førin
ga, bortsett fra et par farlige

-•i

-t -

—----- ,-t—7.

MEN PORS FIGHTET
Det er ingen med hånden på 

hjertet som kan si at ikke Pors 
fightet. Dessverre uteble målene, 
men det var en innbitt kamp for 
å få dem. I går var Rolf Aske- 
dalen påny lagets ener. Han fikk 
en hard dylt i 2 omgang, men hel
digvis kom han seg på bena 
igjen. Framme i angrepet likte vi 
best Øistein Numme og Age 
Lund, men det var merkelig tamt 
i avslutningene.

Gvarv kjempet også for seler, 
men det holdt dessverre ikke 

‘ for Ivar Gravklevs gutter denne 
gang. Imidlertid hadde gjestene i 
banens beste spiller i sin utmer
kede keeper Kjell Erikstein. La
get som helhet er ungt og lo
vende og vil sikkert sette spor et
ter seg i framtida.a
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jell Erikstein må kapitulere for Rolf Nilsens harde mark- 

kryper.

i •.

I 1
■<

W1’-

I • V r 

egse 
...A •• W

■ r

I går var det on sur vind på 
langs av banen. Pors vant mål
valget og fikk sol og vind i ryg
gen. Kampens dommer Henry 
Johnsen, Fram, dømte sin siste 
kamp pfi Pors Stadion, da han har 
nådd det magiske tallet 50 år. 
Dermed er det slutt med de store 
oppgjøra for Framdommeren. I 
går ble han overrakt en vakker 
blomsterbukett av vertskapet, noe 
han sikkert satte stor pris på. 
Johnsen dømte for øvrig bra

JSg■ ■ ■
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FRISK ÅPNING
Det ble en riktig frisk åpning 

av de to lagene. Gvarv åpnet 
best, men det tok ikke Pors så 
mange minuttene å komme på 
talefot med guttene fra Øvre Te
lemark. Det vekslet endel i spil
let før man kunne si at pors- 
grunnsguttene hadde midtbanen 

1 Midt i omgangen begynte det for 
| alvor å røyne oppe hos Kjell 

Kittilsen. Gvarv hadde noe spred- 
j te oppløp i 1. omgang, men det 

var ikke tyngde bak lagets fram
støt. Vi syntes nok gjestene had
de mest grunn til å være for
nøyd med halvtidsresultatet som 
lød på 0—0. Pors hadde hatt de 
farligste sjansene og treverket 
var ennå varmt, men det var og
så Kjell Erikstein blitt i den før
ste halvtimen!
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Gvarv-sjanser, var det pors- |i 
grunnsguttene som ville ha scor- - 
inger i den siste perioden. Det tok 'f 
ikke lange tiden før de fikk beløn
ning for strevet. Øistein Numme 
fikk en stikkball og skuddet var 
så velplassert at det smakte av 
fugl. Da Rolf Nilsen kort tid etter 
skaffet Pors 2—0 på en hard 
markkryper var det duket for 
en fin fortsettelse. Pors presset, 
sjansene var der både titt og ofte, 
men det ville ikke lykkes for 
porsgrunnsguttene i de siste hek
tiske minuttene. Vi noterte ikke 
mindre enn fire helt opplagte 
sjanser som ble spolert til intet. 
Det var i stedet Gvarv som fikk 
sin redusering, da det gjensto 5 
minutter. Ame Kolstads frispark 
fra 16 meteren burde imidler
tid Ludvigsen i Porsburet avver
get, men han var feilplassert. 
Gvarv gjorde et tappert forsøk 
etter scoringen, men uten at dot 1 
lykkes. I

Dermed sitter Pors fortsatt pa ■ 
pinebenken, for mulighetene er • 
der, men det er vel bare mini
male sjanser for at Askim tar

(Forts, side 8). v
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Heit uinspirert Pors-lag 
ble utklasset 3—-0 i Moss

forandret, 
gang ei.
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11
14
11
14
14
11
14
14
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Ørn—Askim 
Moss—Pors
Østsiden—Runar 
Gvarv—Larvik Turn

Ørn 
Pors 
Larvik Turn 
Østsiden 
Moss 
Runar 
Askim 
Gvarv

>*

tø
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2— 1
3— 0
3—0
2—2

36—19
25—16
21— 13
22— 15
16—20
20—27
16—26
15—35
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3. division a?

annen side åpnet Vcstsldcguttene 
meget optimistisk og laget ble 
snytt for et opplagt straffespark 
allerede etter 5 minutters spill. 
Kampen ble aldri god, dertil var 
nervene for mye på hpykant hos 
gjestene. Spesielt i 1. omgang 
klikket det på de mest sårbare 
punkter, etter pause var slaget 
tapt. Det var lite morsomt å væ
re Porspatriot på Mellos Stadion 
i går. Det porsgrunnslaget lever
te av spill er noe av det svake-

r?' /?.

Pors åpnet meget optimistisk 
i annen omgang. De hadde sol 
og vind mot seg, men likevel 
hadde vi unt dem en ledelse da 
de etter kort tids spill i annen 
omgang hadde et par farlige sjan
ser. Så kom imidlertid Moss for
an med et lusemål. Keeper spil
te ut en lang ball, som en mos- 
sing forfulgte og fikk et bein 
på. Det fikk såpebobla til å sprek
ke for Pors. Resten av omgangen 
var de bare skygger av seg selv, 
og Moss kjørte for full musikk 
i all medgangen. Det ble både

«u- <

• * fe

Da så Rolf Nilsen etter fem mi
nutter ble felt i en opplagt sco- 
ringssjanse hadde gjestene for
tjent en ledelse, som sikkert ville 
gitt den riktige ansporingen. Del 
ble istedet Moss som ble mer oj 
mer med i galoppen. Pors va? 
stadig farligst foran mål, men av
slutningene skulle presses inn 
center, der en opplagt Egil Erik 
sen i Mossemålet dirigerte sin 
tropper utmerket. Midt i omgan 
gen var Øistein Numme hel 
igjennom, men skuddet redde 
Mossmålmannen ypperlig. Ette; 
dette hadde vertene en sterk pe
riode, uten at de helt store sjan
sene bød seg, men midtbanen be
hersket de fullstendig. Ragnar 
Numme hadde sjansen til å gi 
Pors ledelsen da han bygde opp 
et fint angrep, men dessverre 
bommet han målet i avslutnings- 
øycblikket, og dermed ebbet om
gangen ut med 0—0. Et fortjent 
resultat på bakgrunn av at Pors 
hadde hatt de farligste sjansene 
og Moss det meste av banespil- 
let. Dessverre var det ingen mel- 
detjeneste fra Lystlunden, men 
man øynet sjansen, fordi ryktene 
svirret om Askimledelse.

ste vl har sett i går fra den kan
ten. Når kampen også var så vik
tig var det synd at det var nett-i 
opp her det sviktet. Vinnerglo-* 
den som laget hittil i år har vært 
besjelet med var fullstendig for
svunnet. Og selv om oppmannen i 
Rolf Myrmocn sa på forhånd at 
laget kom til å tape 3—0 og at 
han også fikk rett, er det opprik- i 
tig talt synd på Pors, laget er! 
atter en gang henvist til 2. plas
sen. Riktignok sa Mossfonnannen 
i en samtale med TA for kampen 
at Pors ikke ville få noe gratis 
og at Moss kom til å vinne fordi 
laget kunne slippe seg mer fri 
i spillet. Og det var nettopp det 

(Forts, side 10.)
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Fra vår utsendte medarb. Be-Bc.
MOSS søndag:

Pors ble direkte utspilt av 
Moss i den siste og avgjørende 
perioden på Mellos i går. Da var 
taktisk Moss nærmere 4—0 og 
5—0 enn Pors redusering. På den

R* ?ef fnnet enn fornøyd ut Pors-lederne nå benken i 
^vaF de eS/kamn* ^yr‘n°en’ Je*'Sen og Hau9'*ncI — men 

vi sterkeTe ini™9' °m/n ling: Neste år kommer 
vi sterkere igjen, og da skal Vi opp!'

Mjøndalen klare 
or 2. divisjon neste år 

■ --C, •

Pors hadde en teoretisk mulighet 
S i I «1 å gi forbi Ørn 1 Østland/Søndre,

jfejk lnen laget hadde langt fra noen lett
v 1 ; ! \ ; oppgave mot uberegnelige Moss.

Mossc-laget vant da ogsfi 3—0 og fikk 
i vist at laget ogsi kan vinne

"P* hjemmebane. Øras 2—1-seier over 
Askim var knapp, men det holdt altså.

Ogsi 1 denne avdelingen har det 
vært svært ujevnt. Larvik Turn for 
eksempel, har slått både Ørn og Pors, 
men har avgitt poeng til de svakere 
lagene, som nå mot Gvarv. Runar 
var en tid oppe blant de beste, men 
falt av etter ferien, mens Østsiden 
har avsluttet sesongen bedre onn 
laget startet dem

--------1------------------------
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Vi skal komme 
hardere igjen!

Porsernes beste sjanse i går: Øystein Numme t. h. er kommet fri og skyter, men skuddet 
blir parert av den gode Moss-keeperen.

■
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■

2—0 og 3—0 før dommerens fløy- 
,te lød for full tid. For Moss 
scoret Hans . Hænes, Egil Hov
de og Bjørn Strøm. Moss spilte 
enkel og effektiv fotball. Laget 
hadde et par store sjanser i annen 
imgang, som de lett kunne ha fått 
uttelling på. Lagets beste spiller 
var nok målmannen Egil Eriksen. 
>elv om han ikke hadde stort å 
ænge fingrene i i 2. omgang.
Dagens Forslag som regelrett ble 

Hått k. o. i Moss var dessverre 
et sørgelig kapitel. Det var vel 
bare målmannen Roy Ludvigsen 
og Ragnar Numme som kom opp 
til vanlig nivå. Hadde laget fått 
ledelsen tror vi mye hadde blitt 

men dessverre den
• V 1

Dommeren Rolf Nyhus, Nor- 
strand, snøt Pors for nevnte straf
fe, ellers var han O. K.

(Forts, fra side 6.) 
mossingene gjorde. De boltret seg 
mye mer enn Pors og lot fotball 
være lek. Det var nok til å vinne 
på den sleipe Mossbanen i går 
middag. Pors vant det viktige 
målvalget og hadde en sterk sol 
og desto sterkere vind i ryggen 
i forsto halvtid. Det var da det 
skulle avgjøres, men dessverre 
den gang ei.

Porsgrunnslaget fikk en fin 
start da laget var nær ved å ta 
ledelsen etter et par minutter.
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PORS FOTBALLGRUPPE
Avslutningsfest 22. oktober 1966
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Glace — vanlille 
de

T orskebergåsen

I
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»
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II 
I

3æin aux gateaux
avec de pelils pois 

pommes de 'orre å 1'anglaise

Vin etc.:

Sherry — Amondelado
De la Bierre 
Limonades diverses
De l'cau

I

Gouter
Café noir — Café creme 

Gafeeux spéciaux

x-

x-
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Her ser vi de nye innehaverne
venstre Øyvind Asdahl og Wer- de flotte tippegevinstene, som de holder loftet.
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Flott avslutningstest lor Pors-lotballeo
W® ■* w*W * * T* ’ 2 ** * ’ • V* - .

Spillerne fikk utdelt fine tippegevinster

sti".
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av ordenstrofeet i Pors. Til 
ner Austad.

Pore fotballgruppe avsluttet ae 
songen med en feiende fin fest < 
Pors Klubbhus lordag kveld Det 
var stuvende fullt hus. av gamle 
unge, passive og aktive fotballed 
tusiaster sammen med sine damer 
som hygget seg til langt, langt ut 
1 de små timer.

Formannen Leo Weber sa i 5in 
tale at han tross alt var fornøyd 
med årets sesong, både sportslig 
og økonomisk. Selv om prikken 
over i’en også mangle i år, regner 
vi med at alle gode ting er tre ne
ste år. Inntektene ved Pors kam
per har vært dårlige, men likevel 
mente formannen at årets resul
tat ville bli meget hederlig.

Trener Jeisen Gundersen takket 
alle guttene for den innsatsen og 
viljen, som de la for dagen i sin 
treningsiver. Han karakteriserte 
årets sesong ©om bra, men så var 
det ordet avansering da. A-kaptel- 
nen Rolf Askedalen hadde også 
ordet. Han sa rett ut at spillerne 
i hver kamp yter sitt beste og vel 
så det. Neste år hai* vi et mål å 
kjempe for og da skal det lykkes, 
sluttet den populære kapteinen.

Et av de store høydepunktene 
var utdelingen av gevinstene fra 
årets tippekamper. Her tok Pors 
som kjent grovt med seg av pre- 
miebordet. Og guttene var også 
godt fornøyd med de flotte pre
miene, som besto i: 2 store tinn- 
krus og tinnvaee. Kveldens clou 
var selvsagt da Pors fotballgrup- 
pes ordenskollegium delte ut orde
ner til to fortjente medlemmer. 
Det var de to sjåførene: Øyvind

Asdahl og Werner Austad, som 
ble de første innehaverne av den
ne gjeve ordenen. De fikk forøv
rig hvert sitt tinn askebeger.

Festen var i alle deler vellykket 
og en av dem som gjorde best og 
mest nytte ofr seg var toastma
steren Birger Gundersen. En ting 
var alle enige om: «Neste år skal 
Pors opp». Be-Be.
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Valgkomiteen, hadde langt fra 
lagt ned noe dårlig arbeid. Alle 
plassene, bortsett fra. formanns- 
jobben var besatt. På motet i 
går kom det fram mange for
slag om forskjellige kandidater,

3K 
rT-

re så mange kandidater at man 
fikk valgt et styre.

700 TILSKUERE
var det meste Pors hadde på 
en av sine seriekamper hjemme 
og det er klart at dette må gjø
re det vanskelig å drive. Like-
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men ingen stilte seg villig og 
dermed var man Uke langt.

Det er ikke til å komme bort 
fra at det er ct stort arbeide 
å være formann i en så driftig 
gruppe som fotballgruppa i 
Pors, men det burde likevel væ-

■ ■ ■ ■ivp'i2 —
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Etter tre timer klubbet for
mannen av årsmotet, i Pors’ 
Fotballgruppe i klubbhuset på 
Vestsiden i går. Generalforsam
lingen hadde da bestemt å ut
sette valgene til et ekstraordi
nært årsmote senere i vinter.

PROBLEMET 
ble tatt opp av Otto Malmgren. 
Han mente at denne form for 
idrett hadde tatt overhånd med 
de som startet den og nå er 
situasjonen den at bedriftsidret
ten faktisk stjeler utøvere fra 
de forskjellige klubbene. Kret
sens representant, Ragnar Stor
dalen sa at problemet også var 
luftet i kretsen, men hevdet at 
det var vanskelig å gjøre noe.

Ellers på årsmøtet ble Andre
as Skilbred overrakt en blom
sterbukett i anledning av hans 
60-årsdag. Pors’ juniorspillere 
fikk hver sin diplom for krets
mesterskapet, og det ble be
stemt å opprette PR-jobb i fot
ballgruppa. Videre ble det be
sluttet at alle aktuelle kandida
ter til A-lagsstammen skulle 
få treningsoveraler kommende 
sesong.

Møtet var godt besøkt med 
æresmedlem Erling Olsen i 
spissen.
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vel kunne Pors-fotballen 
legge fram et regnskap med et 
overskudd på 1444 kroner. — 
Slikt er bare å ta av seg hat
ten for, og det hadde aldri gått 
om ikke alle hadde sluttet hel
hjertet opp om de ekstraordi

nære tiltakene som styret satte 
i'gang med. Særlig er det an- 
nonseprogrammene, tippe-pro- 
sjektet og «Blåmann^-gruppas 
populære buss som har bidratt 
til overskuddet.
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Her har Kåre Numme forsert seg fram på wingen og reduserer
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Nils Olaf Isaksen og Rolf Nilsen. Bak oppmannen Svein Barth.
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Alf Jansen ny formann
Pors Fotballgruppe

Pors Fotballgruppes midlertidi-1 sen og Realf Rollefsen. Opp-
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Kristiansen. B og C utvalget: 
Gudmund Madsen, Hermann Hol
tan, Kjell Knutsen, Odd Berg
heim, Arild Johannessen og Vi
dar Kristiansen. Junioravdelin
gens oppmann ble Jan Goberg og 
de øvrige medlemmene ble Ame 
Weholt. Bjørnar Natedal, Jan 
Magnussen, Tore Halvorsen, Bus
se Realfsen, Frank Olsen og Øy
stein Barth. Old boys: Per Dahl 
og Tor Svcnnungsen. Valgkomi
te: Rolf Askedalen, Svein Hal
vorsen og Basse Johnsen.

Det ble også foreslåt å velge ’ 
en PR-mann, og dette vervet fikk 
Wilhelm Karlsen.
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Den nyvalgte fotballformannen i Pors, Alf Jansen og oppman
nen Svein Barth.
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Gårsdagens målscorere for Pors, foran fra venstre Kåre Numme
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ge tillitsmannskrise ble avklart mann ble Svein Barth og med- 
under det ekstraordinære årsmø- lemmer av UK treneren og Ivar 
tet i klubbhuset på Pors stadion 
i går. Og som ny formann etter 
Leo Weber som nektet gjenvalg 
på årsmotet 5. desember ble 
valgt Alf Jansen.

Motet ble unnagjort på rekord
tid og valgkomiteens innstilling 
ble fulgt til punkt og prikke. Ny 
oppmann og fotballdiktator ble 
Svein Barth som uten tvil vil få 
mer enn nok å gjøre i kommende 
sesong. Etter at valgene var vel 
i havn ble det pratet lost om 
treningsopplegget. Hvem som 
skal være trener kommende se
song er ennå ikke avgjort. Like
ledes kommer styret til å velge 
kasserer, sekretær og varafor
mann på første styremøte etter 
nyttår.

Det nye styret fikk denne 
sammensetningen: Formann Alf 
Jansen, styremedlemmer Gunnar 
Haugland, Kåre Glad, Jan Jacob-
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>’y spiller til Pors
Bjørn Svendsen, Djerv, har i 

K^baidiager SOkt °rølageise i Pors’ 
™ ?gr+up.pe: Det burda bli en 
‘laget °rsterkning l»l Porsgrunns-
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Fornøyd Pors-oppnS I

Start var bedre en ors
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få spilt inn et fast mannskap. I 
går ble det påny eksperimentert. 
Arild Veholt voktet buret i 1. 
omgang og Ludvigsen overtok i 
2. omgang. Halfen Per Kr. Svend
sen gikk ut i l. omgang og inn

i overKaiL

fiolin. Laget leverte mye 
spill, men manglet kondisjon. — 
Eik blir sikkert et av de laga 
man må regne med i 2. divisjon 
Laget hadde kommet langt i tre
ningen og hadde et meget fint 
spilleutvalg. Dessverre var kam
pens dommer fra Eik. Hadde han 
ikke det vært ville resultatet vært 
3—3. Eik fikk nemlig sitt andre 
mål på et straffespark, som det 
ikke skulle vært dømt noe for. 
I en nærkamp ble en knallhard 
ball spilt i en av hendene til 
en Pors-back. Denne reagerte ik
ke med hånden, men dommeren 
pekte på straffesparkmerket. For 
øvrig hadde Olav Moen en rekke 
rare avgjørelser som alle gikk i 
favør av Eik.

sitive i denne 
all grunn 
med sin

Ujevnt Pors-lag
På porsgrunnslaget var det noe 

ujevnt. Backene fortsetter der de 
slapp i fjor. I halfrekka var Rag
nar Numme den piggeste. I an
grepet begynte Kåre Bergstrom 
som en skygge av seg selv. Mot 
slutten av kampen kom han imid
lertid med gamle gode fintetak- 
ter, men helhetsinntrykket ble 
noe blandet hos den gode tek
nikk eren. Rolf Nilsen kommer

Spill mer på ungguttene!
De to ungguttene Nils Olaf 

Isaksen og Kåre Numme ble da
gens navn 
Begge fordi de presterte meget 
oppløftende saker på matta. Dess
verre ble de sulteforet på baller 
både i 1. og 2. omgang. Så snart 
de hadde ballen var det straks 
farlig. Nils Olaf Isaksen bør bli 
skytteren i Porsrekka.. Han har 
kraft og fart nok til dette. Også 
i fjor var han meget lovende i 
årsdebuten. Vi håper han lykkes 
fullt ut i denne sesongen. Pors 
trenger en kar av denne dimen
sjonen i rekka. Ennå mangler 
han rutine og avleveringene han 
legger er for løse, men det kom
mer nok. Kåre Numme er det 
motsatte av Isaksen. En liten 
eminent teknikker, som er skred
dersydd på venstrevingen hos 
Pors. En kar porsgrunnslaget sik
kert vil få nytte av for framtida.

fridde forventningene fullt ut.
Laget var bedre enn Pors og 

vant 4—1, som dog var i over
kant etter spillcfordelinga. Grus
banen I Kristiansand var meget 
god selv etter det store nedboret 
som hadde falt der siste uken.

To—tre hundre tilskuere trosset 
det sure været og fikk sc en un
derholdende kamp.

Pors tapte forst og fremst pa 
sitt spillesystem. Meningen var å 
spille <1—3—3, men kontakten 
mellom spillerne var ikke god 
nok så det ble ikke noe plan i 
Vestsideguttenes spill.
Q Det var porsgrunnslaget som

li

I lopet av en 3 minutters pe
riode like for halvtid holdt Eik 
på å ta glpdcn fra Pors i tre
ningskampen på Husoybanen ut
enfor Tonsberg i går ettermid
dag. Da var Erik Børstad i det 
riktige scoringshumoret og nettet 
med 3 elegante perler. Det kom 
så perpleks på porsgrunnsgutte- 
ne at vi trodde det hadde tatt 
lurven av dem fullstendig. Etter 
at tpnsberglaget hadde lagt på 
til 4—2 tidlig i 2. omgang reg- 

; net de fleste med rene målkala- 
set. Da unggutten på indre vens- 

t tre hos Pors, Nils Olaf Isaksen, 
smelte til med en av sine spesiel
le, pigget dette opp porsgrunns
laget slik at de snudde hele kam
pen og var helt dominerende i 
den siste delen.

j Begge lag fikk meget god tre
ning. Eik hadde fra for spilt ne
de i Danmark i påsken. Dessuten 
hadde de slått Larvik Turn, så 
forhåndstreningen skulle være i 
skjønneste orden derfra.

burde
_ „w_. ________

mangler tydeligvis kamptrening. 
Framme i angrepet svikterun&éiit- 
tene denne gang. Verkrn-Kå- 
re Numme eller Nils Q,. Isaksen 
kom opp mot det de presterte i 
Tonsberg, men de kommer sik
kert sterkere igjen.

ger (ør fløyta gikk for full tid., 
■ Da sto sifrene 4—1 til start.

@ På det seirende laget var c.f. 
Odd Frivold en stadig trussel i 
porsforsvaret. Han var sitt lag og 
banens beste spiller. For øvrig’ 
gjorde Start en meget fin figur 
i kampen. Laget blir sikkert en 
farlig rival til Snøgg.

Nyervervelsen Per 
Svendsen var Pors' 
ne. gang. Hans konstruktive spil) 
lover det beste. Med sin store 
aksjonsradius er han som*’skapt 
på midtbanen. ’ ’

Rolf Askedalcn spilte .prima i 
forsvaret. Roy Ludvigsen 
ha avverget et av målene.

For Pors betydde resultatet og 
kampen et pent skritt framover 
fra Stag-kampen. Guttene kom 
bedre til rette på Husøybanen, 
selv om det var bitende kaldt 
og ikke noe godt fotballvær. — 
Grasmatta var imidlertid tørr og 
god, derfor gikk det an å få 
til skikkelig spill.

også sikkert sterkere tilbake.
Det som blottet gårsdagens 

Pors-lag mest var svake avleve- 
på Forslaget i går. • ringer. Mot slutten ble det bedre 

og ?JEnpt«,Start til helgen må det 
bedre saker til her også.

Scoringene
Erik Børstad gjorde hat trick 

for hjemmelaget, da han fikk 
nettkjenning 3 ganger på 3 mi
nutter. Etter halvtid la Robert 
Jameson på til 4—0 for hjemme
laget. Nils Olaf Isaksen reduserte 

og

°gså ende]
J kainpeQ.

tidlig
:er

Start
i Kampen på 

Stadion i går 
Sørlcndingcnc som 
meget av sl.

kjør
kom Roy Elseth. På skadelisten) 
fant man karer som Svein Hal
vorsen og Nils Olaf Isaksen.
@ Kampen var direkte kjedelig 
i 1. omgang. Pors hadde forde
len av sol og vind i ryggen, men 
dusinvis av misforståelser gjor-

Slutt med eksperimenter og
Pors vant sin første seier for 

året og den lød på hele 4—1 over 
grimstadlaget Jerv, som i fjor 
var sørlandets store overraskelse. 
1 år er det bare skyggen igjen 
fra det vi fikk se av Jerv i fjor- 
sesongen. Tross den store seieren 
overbeviste ikke porsgrunnslaget. ’ 
Det var mange bra tendenser, | 
men helhets-inntrykket er svært 
blandet. Treningsbanen på Vest
siden var ikke i sin beste for- 
atnlng og på den ujevne matta

“e‘ vanske»S å fa til noc 
^■kkellg spiIl. En stiv ku]jng 
„ ,Unes av ^nen gjorde det 
“«ten umulig å fi til noe 
^PlU. Man måtte spille bal.

“ atigs mvka, og (lct „ 
h m SC Pr”ver på. rors 

“å å 
iden U, "r " et “k- 

serieUart gjelder det å

åpnet best og det hadde ct 
farlige 1 ilbud, før den første 
ballen smalt hardt, i treverket hos. 
Slartkecpcren. Det var Øystein 
Numme som sendte i vei et yp
perlig skudd, som hadde fortjent 
en bedre skjebne.

Men så var det Starts tur. Kri- 
stiansandslaget åpnet scoringe
ne etter et kvarters spill, da 
var Pors-forsvaret stillestående. 
Vertene la pa til 2—0 før halvtid. 
Ved sidebytte ble svein Halvor
sen skiftet ut til. fordel for Bas
se Johnsen.
ø Pors åpnet optimistisk i 2. om
gang. Det var ikke gått mer enn 
2 minutter da Rolf Nilsen la en 
fin pasning til Øystein Numme 
som kontant ekspederte den vi
dere i nettet. Pors hadde flere 

; farlige tilbud i denne omgan
gen, men lykke var ikke med 
porsgrunnsguttene. Det var den 
derimot med Starts farlige c f. 
Odd Frivold. Han boltret seg vilt 
i porsforsvaret, og scoret 2 gan-

fikk god 
i Kristlan- 

ettcrmldclag. 
venter seg 

itt mannskap 1 år, inn-

et fast mannskap!
A Pors mål ble scoret av Kjell 
Madsen, Øystein Numme, Ragnar 
Numme pluss et selvmål. Por» 
feilet dessuten på et straffespark.

Det er ingen mangel på half er 
l Pors for tiden. I går ble unge 
Kai Gulliksen forsøkt, og det var 
en god kamp unge Gulliksen gjor
de Ssom venstre half. I rekka ble 
Ragnar Numme forsøkt. Han åp
net svakt, men spilte seg stort 
ODD i 2. omgang med sitt stadig 
farlige uromoment og friskhet. 
Også Kjell Madsen var av de po- 

- i kampen. Han har 
til å være fornøyd 

årsdebut 1 porstrøya. 
"‘Vi hadde håpet Veholt ville be
holdt plassen mellom stengene i 
9 omganger, det hadde han for
tjent Vi kan heller ikke forstå 
aJt lovende Per Kr. Svendsen 
skulle skiftes ut.

Grimstadlaget Jerv hadde et 
helt nytt lag. Laget hadde hele 
8 nye spillere fra fjoråret» lag 
Navn som Svennevig og ?^Iand 
er ennå ikke kommet med i bildet.

Kampens dommer var Helge 
Rofisund, SIF.

disjon enn våre 
lers likte jeg m 
guttene Nils Olat TsLg01 
re Numme. Den 
store framskritt bare j 

hra tror''i 
god

de sitt til at spillet ble interesse- 
løst. Pors hadde hele føringen, 
men fant hverandre ikke på noen 
måte. Et par helt opplagte mål
sjanser ble spolert. Dessuten had
de Jerv en god og heldig keeper, 
som tok nesten det umulige
® I 2. omgang kom det så inn to 
nye spillere og det ble straks et 
nytt Pors-lag på banen. Ikke så 
å forstå at de to som gikk ut 
var dårlige, men det ble mer 
brodd i angrepa. Det måtte dess
verre et selvmål til før Pors 
våknet til liv* Da var 
snaue ti minutter. I løpet av e 
kvarters tid leverte laget sitt 
beste spill i kampen. Det ble 
brodert og fintet fra vestsidela- 
gets side så det var en fryd å 
se. men det varte bare så kort 
tid Dagens scoring besrøget Kjell 
Madsen da han sendte i vel en I 
suser som gikk helt oppe i krys
set så det sang i hyssingen. Den 
smakte det fugl av! Pors la på 

3—4 før gjestene reduserte 
ved Gunnar MyhreJPorsgrunn- 
laget avsluttet med et feiende 
angrep som ga 4—1.

Etter at kampen mot Eik var 
ferdig søndag ettermiddag traff vi 
en fornøyd oppmann i Pors, — 
Svein Barth.

— Hva er det mest positive 
etter denne kampen?

til 1—4, Rolf Nilsen 
endelig Kåre Numme til 3—4. 

På Tønsberglaget spilte Erik 
Wollert og Tor Solberg første- 

Laget leverte mye bra j 
Eik B slo Pors B 3—1

Umiddelbart etter A-kampei 
mellom Eik — Pors på Husøy, 
banen ble det spilt en trenings- 
kamp mellom lagenes reservelag 
Tønsbergguttene vant fortjenl 
3—1. men det var mye positivt å 
notere på blokken for Pors UK 
Halvtidsresultat var 2—0. Pors 
reduserte i 2. omgang ved Odd 
Roald.

På Forslaget spilte Arild Veholt 
meget godt mellom stengene. Ny
ervervelsen Per Kr. Svendsen 
dominerte i halfrekka. Og fram
me i rekka var guttespilleren Jar 
Magnussen en stor overraskelse 
som bestemann. b. b.

eller kampen mol Eik
.‘... sæst 

eodt unn
°g Kå

fortsettelsen like^bra 1Både r°rS 
Pors vil få en virkelig «nr?r pffrenlng

Det var første gang vi „ 
grass, så det tok tid fL ar pi 
guttene ble varme i trøya L°rs 
somt var det å se våre AOt 
avslutte så elegant. Vi burdf^ 
4-4 etter vårt sluttspill de hat

Det var selvsagt også 
negative saker i denne ’ 
Det er imidlertid alt for 
å si hvor vi står. Men fortsett 
vi der vi slapp j fjor e« 
enda et hakk bedre, er det my 
som tyder på at alle gode tin 
skal bli 3 for oss i år. Men de 
er mange om beinet. Og det tvi. 
ler vi ikke pa ....
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den forstc Pors-scoringen. Øystein Numme heltor
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Trædd er i framgang, selv om 
man ikke akkurat fikk formut- 
løsnlng mot Pors på Vestsiden 
ilwdag ettermiddag fortalte kam-

Kåre Numme, 7
Øystein Numme, Rolf Niisen 
Roy Elseth.
Ludvlgsen, Svein Halvorsen
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Porsrekka
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Tekst 
Terje

i forsvaret, 
betraktning-

-s:

t 4.i.
r ’ /i
&

-

■

•X

• •'f

*1

og fotos: 
Anthonsen

V
• F'^S -s v I

• * ' ' ' 1 I
• rr \ .• •’v ’

lor lett og klarte ikke 
å overbevise mot et llræNag i iramganq
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at han måtte slippe ballen, og 
Roy Elseth var da frampå og 
sørget for 2—0.

2—0 sto det også ved side
bytte, men det hadde langt fra 
vært noe å sagt på om Pors 
først i kampens siste minutt på 
cn noe hardt idømt straffe. Det 
er ikke, tvil om at dette opp-

»•• • •

hadde hatt en goal til. — Etter 
sidebytte var det ikke den sam
me gnisten over Pors-spillet, 
men det var aldri noen fare 
selv om resultatet 2—1 kan ty
de på det. Utenom en rekke

• •-» V

W

a’”''1;*

■ ■

åpne tilbud med Roy Elseths 
gjennombrudd som det klareste, 
satte Rolf Nilsen et straffe
spark lost innenfor keeperens 
rekkevidde midtveis i 2. 
gang. Runars redusering

<4
4 *j / «>

.rekke takke ham for at ikke 
svartingene fikk nettkjenning i 
åpningsminuttene. Etter hvert så 
kom også Pors med i spillet. Det 
var Urædd som hadde sol og vind 
i ryggen i 1. omgang og det dro 
laget selvsagt nytte av. Pors had
de de farligste sjansene i denne 
omgangen, men Urædd-forsvaret 
med keeper Jan Grini i spissen 
spilte på sine beste strenger og 
nektet den lette Porsrekka mål. 
Øistein Numme som ennå ikke 
har funnet melodien var flere 
ganger nær på. men det sviktet 
i avslutningene. 0—0 ved halvtid 
lot seg absolutt høre etter det 
som hadde skjedd.
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Kjell Iversen, Fram, 
både rolig og godt.

• t -> • •

serte de lette Pors-løperne, men 
stort sett var det bevegelighe
ten og viljen til å spille fotball 
som var det mest gledelige på 
lørdagens Pors-lag. Vel var det 
enkelte svake punkter. Særlig 

, men når en tar 1 
at Askedalen f

. 57
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j han ikke treffer ballen ordentlig, greier ikke Runar-keepere 
t spent med.
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Pors-lag med 
nye endringer 
i Rimabfempen 
Pors serieåpner som kjent mot 

Runar på Haukerod-banen i mor
gen lørdag, og får det nok som 
vanlig ikke lett der borte. Det 
ble nye endringer på laget, som 
i går ble satt opp slik:

Arild Veholt, Kai Gulliksen, 
Øystein Vige, Basse Johnsen, 
Rof Askedalen, Ragnar Numme, 
T* ” Kåre Bergstrøm, 

i og 
Roy 

___ , AAV*4 » VI PCI' 

Kr. Svendsen og Kjell Madsen.

fin ball som nådde Øystein 
Numme, men selv i god posi
sjon plasserte han lærkula 
magen på Runar-keeperen. —

•
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-.............— ------------------------------- -i-4' ------ ----------- --------------- - - om-
gjøret y^r -svært -posetivt fra.. ■ gang. Runars redusering kom

' Pors’ side I^^. kan jlet. kan.sk iå _ sies at den sleipe banen favori- i

med på samspillet.
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Det var ikke tvil om at det var en del nervøsitet 
< spore i Pors-leiren for serieåpningen mot Runar på 

aukerod lørdag. Og at hjemmelaget skulle ta hånd 
om åpningsminuttene gjorde ikke saken bedre. Etter 

hvert kom imidlertid Pors-spillerne til hektene og tok 
hånd om det hele. Gang på gang var Runar-forsva
ret på tyianjs, men det tok et kvarter for den før
ste goalen kom.‘Etter en del fram og tilbakespill fikk 
Øystein Numme. beinet på ballen i trengt posisjon. Det 
var nærmest et sleivskudd som kom, men Runar- 
keeperen ble overrasket og ballen fant veien til nett
maskene.
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PORS OVERTAR
I pausen hadde vi en prat med

Urædd-formannen Jarand Ja-
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hang ik
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omgang. Omgange:, 7(1 
V knm ne

nuttQrs spill. Jan GriAi' had j !• '' 
fanget cn ball, men greide ik < > 
å holde den. Kåre Numme a} f : 
påpasselig framme å puttet c ■ 
i hyssingen. Pors hadde flere f Jl 
lige sjanser til å oke, men s
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pen oss at Ostsidclaget nå be
gynner å finne melodien. Pors 
vant riktignok fortjent og i min
ste laget 1—0
Urædd, men målet var så lusete 
som det kunne få blitt. På den 
annen side hadde Vestsideguttcne 
cn rekke opplagte sjanser som 
burde gitt uttelling. Et sluttre
sultat på 3—0 til Pors hadde 
vel gitt det mest riktige bildet 
av det som skjedde ute på den 
vårgronne matta på‘ Pors Stadion.

Selv om man ikke fikk se noen 
stor kamp, fikk begge lag god 
trening. Sola skinte under det mes 
te av kampen, men en kald vind 
la en demper på det man kaller 
publikumshygge. Riktignok had
de noen 
funnet veien

det Øystein Numme. sqiU cr 
_j avverger.

.urlig nok forte dette til 
Zolclsom Pors-forsering og

. måjtte faktisk bli en scoring
i. tjfen lot heller ikke vente 

»eng’é på seg. Kampen hadde 
vart i 21 min. da Pors ble til
delt frispark på hjørnet av 16- 
meteren. Ragnar Numme la en

ball som nådde Øystein i „ . ?
men seiv i god poSi- * Runar-reportasje : *

★ Tekst oq fotos: *
Skuddet var imidlertid så hardt * . . J.------_ ---------------- og ★ lene An+honsen *

★ *
'Å-
4-**********************^

■ • * • r-%

Kåre Bergstrøm fornuftig og 
av spissene var Øystein Num- 
me den beste. Rolf Nilsen had
de cn fin første omgang, men 
etter pause ville han ikke være
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w
randsen og hans ord fdr 9 ‘ 
gang var: .Det er så svnri Orn* 
lag holder bare 1. omgang. 
randsen fikk rett i sine snåriA3, 
mer. Urædd hadde lite
med i 2. omgang. POrS hadde e, 
stort og markert overtak i ban 
spillet, men langspillet [ 
ke sammen. Det hjelper lite 
enkeltprestasjoner, når de 
i fisk. Laget hadde flere 
pene sjanser, som de direkte slo 
te bort i 2. i-------
eneste scoring kom etler‘25'

7
I
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eks. har vært skadet i lengre 
tid. kan en også regne medlen 
bedring her. Fjorårsjunioren 
Arild Weholdt som sammen 
med Kai Gulliksen og Kåre 
Numme seriedebuterte på Pors> 
a-lag virket usedvanlig sto o«' 
sikker. På midtbanen spilte
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DLsse siansene hadde Purs mange av i lørdagskanipe.n. Her er <‘ 
igjeimom, men Urædds gode buxvokter Jan Grini

få hundre mennesker 
til Pors Stadion, 

men det var vel mest for å få 
tilfredsstillet sin nysgjerrighet 
om hvor byens fotballklubber 
står for tiden. Herom ga kampen 
sitt tydelige språk. Det er huller

I i begge lag, men de vil trolig 
fylles i lopet av neste kamp.

URÆDD STARTET BEST'
Østsideguttene var freidigé nok 

til å ta fullstendig luven?i .åp
ningsminuttene. Det manglet .så 
menn ikke på dramatikk oppe 
hos Arild Veholt i Pors-buret. 
Imidlertid dirigerte unge Veholt 

. sine tropper med den største ru
tine, og man kan vel i første

a
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Hollandsturen <$>

VELFERDEN FORETRAKK MJØLNER

Her ser vi h vordan Roy Elseth stakk fram og gjorde 2—0 til Pors.

111«•

APors fikk ikke
Tre unggutter som seriedebuterte for Pors på Haukerød lørdag: Kai Gulliksen, Arild Weholdt og Kåre 

Numme.

•v

Dessverre—ble- deV ingen tur~til * stå meget sterkt. Porsgrunn’ er jo 
en av Norges største sjofartsste- 
der*med sine store havner og hyp
pige skipsbesøk. Når byens frem
ste fotballag søker om en slik 
gest, bør velferden se med god
vilje på søknaden. En annen sak 
er at Pors i dag er blant toppene 
1 3. divisjon og sikkert ikke had
de gjort skam på navnet Pors
grunn.

Vi vet at styret i Pors Fotball- 
annen 
Pors.
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langtur, f al V-valget q 
Oslo-tollerÅps. fotball? 
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, gruppe arbeider med . en
ieripn. for A-lagstammen 1
Igifttené'^^l^jDéime^iuren blir selvsagt kortere, 

 ” _/ inen sikkert et bra plaster på 
såret. Be-Be.
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tulipanlandet Holland for fotball- 
guttene i Pors. Laget som går mot 
sin beste sesong, ble forbigått av 
narviklaget Mjølner i det avgjø
rende valget. Det sto mellom disse 
to laga, da Statens Velferdskontor 
for Handelsflåten skulle ta ut fot
ballag til turen ned til Amsterdam 
i Holland. Vi tror også Mjølner vil 
representere norsk fotball på det 
beste. Laget har jo blant annet 
en”lnternasjonal Spiller i sin gode 
back Hans Ivar Iversen. Av be
driftslaga som også får sjansen på 

tte^arej, på 
Oslo-tollernes. tdtballå^, gpm 'hap. 
hevd et ségi xitmérkét -Mse ’

Vi får^^åpé^fotbéj
Pors også søker’ eh aniieri gang,’ 
da vil sikkert deres kandidatur
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det en påpasselig Øystein Numme, som er frampå å åpner scoringene for Pors. c.h.Til høyre Moss-målmannen og
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dommere osv.
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Pors på topp 
*k

da Roy Elseth var påpasselig 
framme på en onskepasning. Han 
gjorde ingen feil og dermed le
det Pors 2—0. I denne omgangen 
var det et ensidig press mot Mos- 
semålet, men Vestsidelaget klarte 
ikke å finne fram til de våpen 
som gjør at det blir mål. Rolf 
Nilsen & Co kjørte alt hva vem
mer og tøy kunne holde, men 
det var ikke lett overliste Moss 
gode målmann, som var sitt lags 
klare ener og reddet dem fra et
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pasningen fra dødlinjen til 
klubbkameraten Haugen som sat
te ballen i mål fra en meget 
trengt posisjon mellom to Pors- 
spillere!

Men scoringen ble altså , un- 
derkjent til stor skuffelse for 
Heddal-spillerne og de 600 til
skuerne.
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måltilbud, men skuddferdig- 
heten var elendig. Ganske ty
pisk var det at kampens eneste 
mål kom etter klabb og babb i 
Heddals forsvarsfelt. Men Rolf 
Nilsen er som kjent en energisk 
herremann, og han greide å 
krangle seg fri — og skuddet 
satt der det skulle.

Uforståelig annulering
Heddal hadde i åpningsminut- 

tene en ball bak Pors-keeperen. 
Imidlertid annulerte kampens 
dommer, Rolf Hansen, Skiens/ 
Grane, scoringen etter konferan
se med linjemannen. Annulerin- 
gen kom på grunn av offside, het 
det. For oss så det ut som om 
en av Heddals angripere sendte

pl
•

Knepen,
1—0 over Heddal i de «spolerte sjansers kamp» 

Fra vår spesielle medarbeider

3. divisjon
Heddal—Pors 0—1
Moss—Østsiden 1—1
Larvik T.—Fram 1—1
Runar—Sandefjord utsatt

Pors 
Østsiden 
Fram 
Sandefjord 
Larvik Turn 
Moss 
Runar 
HeddaJ
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katastrofalt stort, nederlag i går. ( 
© Denne kampen var Pors’ bes
te hittil i år. Laget begynte svakt 

<ri sinc treningskamper, men har 
etter hvert spilt seg stort opp og 
er vel pr i dag av de beste i 
Ostlands/Sdndre. Riktignok har 
Østsiden Fram bedre målkvote, 
men finner Rolf Nilsen fram til 
de rette våpen kan dette fort 
rette seg. For øvrig skal Pors 

| mote Fram i Porsgrunn den 3.
juni og dette kan bli årets kamp 
på Vestsiden.

Rolf Nilsen bar fått noe nytt 
og friskt over seg og vi har ik
ke sett ham bedre siden glans
dagene for 4 år siden. Lørdag 
var han en klar nr 1, like sik
kert som Roy Elseth var en god 
nr 2. Nå er også viljen til lag
spillet i Porsrekka og dette gled 
særdeles godt lordag. Forsvaret 
ble ikke satt på noen prøve og 
hver enkelt virket støe og påli
telige. En ting må vi trekke for: 
Laget kan ikke score og kommer 
dette — da er Pors 1 2. divisjon 
i 1968.

Moss spilte med hodet under 
buksa. Eneste som kan få god
kjent attest er målmannen Egil 

I Eriksen, men han var god å ha 
' for gjestene.

Selv om kampens dommer Kjell 
Iversen fra Fram var myndig, 
synes vi fotballforbundet kunne 
være litt, mer omtenksomme i sitt 
valg av dommere. Dommere fra 
klubber som spiller i samme se- 

, rie som Pors bør ikke 
'i porsgrunnslagets kamper.

por« fikk sin lovende unge 
1 back Kal Gulliksen skadet etter 

10 minutters spill, men skaden 
! var ikke verre enn at han er 

klar til neste kamp mot Heddal. 
Ni Spilte erstatteren Svein Hal
vorsen en meget god kamp, så 
her kan det bli kamp om plas- 
seno» Også Moss måtte skifte ut 
«i spiller dessuten gikk i.v. for 
halv maskin gjennom det meste 
ev kampen p.g.a. skade.

Kampen var til sine tider me
get hard og dette får gjestene 
cg dommeren ta skylda for.
M rar Pors som tok initia
tivet I kampen. Allerede fra av- 
jqwrk ville dø blå/svarte noe med 
eitt spilb Anfprt av pigge Rolf 
Nilsen og Roy Elseth satte de 
grå hår i hodet på mosseforsva-1 

. t-est som gang på gang var ute 
pé gyngende grunn. — Gjestene 
tpQté på grensen av det lovlige 
i sitt forsvarsfelt og to ganger 
dro dommeren direkte frispark 1 
tnnenfor 16 meterslinja utenfor,; 
for Å tingå straffespark.

Det tok imidlertid tid før Pors 
fikk nettkjenning. En gang hadde i 
Kåre Bergstrøm sjansen, men i 
«kuddøyeblikket ble han dyttet I 
overende. Samma mann hadde et I 
par bra forsøk med gode gam- j 
meMagse saksespark, som dess-1 
verre ikke fant veien til nett
masken©, Ti minutter før full tid 
tok imidlertid Rolf Nilsen saken 
i sin egen hånd. Han forserte seg 
fram til aodlinja, la en fin pas
ning inn foran mål. Denne traff 
en mosaeback som sleivet — og 
plutselig lå ballen foran bena på' 
Øystein Numme» Han hadde bare 
& putre den i hyssingen og der
med ledet Vestsidegutene fortjent 
1—0, Like etter* hadde vertene ' 
en ny, kjempesjanse til å oke,' 
men i skuddøyeblikfcet bommet. 
de.

& omgang var ikke gammel.
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Askedalen og Elseth

Som nevnt innledningsvis 
var Pors-seinen fortjent. Pors- 
grunnsklubben har vi sett 
langt bedre, men innsatsen var 
stor over hele linjen i går., 
Best likte vi senterhalfen Rolf 
Askedalen i forsvaret, og i an
grepet leverte Roy Elseth 
mange fine detaljer som skap
te sjanser.
Hjemmelaget hadde sine beste 

i Kjell Bruserud i det indre for
svaret, Oddvar Kasin på midt
banen og Kjell Blendem i an
grepet. |

Kampens dommer, Rolf Han
sen, yar meget god — bortsett 
fra Heddal-scoringen som ble 
annulert.- ; / '•

divisjons-oppgjøret på [ av 
Vidarvoll i går mellom Hed
dal og Pors kan trygt beteg
nes som «de spolerte sjansers 
kamp». Begge lag hadde en 
rekke scoringstilbud — Heddal 
de fleste i første omgang, mens 
Pors «banket» på i kampens 
siste halvdel. Pors greide å få 
tellende resultater av sitt 
overtak da Rolf Nilsen smelte 
til fra kort hold i slutten av 
kampen. 1—0 ble det altså til 
Pors, og kampen sett under 
ett var poengene fortjent nok. 
Gleden var selvsagt stor i 
Pors-leiren over gevinsten — 
og ledelsen på tabellen.

Rotet oppgjør 
Kampen ble på ingen male 

god. Spillet var for det aller 
; meste rotet og planløst. Svake 
pasninger og høye poleballer 
preget forestillingen. Men begge 
lag hadde som nevnt massevis I
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korte tiden.
• Det ble et nervøst 

jaget første kvarter.

9—6
4—1
2—5
1—6

8
5
5
3
2
1
0
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Perserne spaserte seg til 6.\
Men først etter at Jerv

M
$

Nøkkel kamper for Snøgg og Pors
Det er ikke forste gangen at Pors har toppet i 3.divisjon, 

men hver gang har man glidd bakover igjen. Nå får vi bare 
håpe at man greier å bite seg fast på 1.plassen selv om det 
er relativt lette motstandere laget har hatt hittil og det er 

K I

verre oppgaver som forestår. At seieren oppe på Vidarvoll I går 
hang i en tråd ser vi ikke så negativt på, og hyggelig var det 
jo også at Kittil Hardang & Co. begynner å oppe seg. Veien 
oppover tabellen er jo slett ikke så lang ennå, for også Runar 
står med 0 poeng og Moss bare med 1. Men porseme har altså 
påny sjansen og kan forbedre stillingen ytterligere på Vestsiden 
i sin neste kamp fredag 2. juni — det bør bli folksomt når oppo
nenten Fram kommer på besøk!
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lagets nyttigste spiller.

tilstrekkelig foran. Det bør nev
nes at det manglet sip beste

1 Runde
V i tar med endel av kampene fra 

-------  i Cupen:
Moss—Sparta 6—1, Fram—Ryge- 

ne 1—1, Ålesund—Skarbøvik 2—1, 
ørsta—Herd 0—1, Røros—Moelven 

. Bodø/Glimt—Harstad 2—1, 
i Askim—Østsiden 2—3 e. o., Mjøl- 
ner—Stein 2—0, Runar Åssiden 2— 
2 e. o., Raumnes & Årnes—Strøm
men 2—3, Velledalen—Langevåg 0 
—3, Lillestrøm—Grue 3—2, Flekke
fjord—Buøy 1—3, Øyestad—Grane
1— 4, Os—Haugar 0—1, Molde — 
Clausenengen 3—0, Brage—Verdal
2— 1 e. o., Vidar—Vindbjart 2—0.
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Pors—Fram

Pors 
Østsiden 
Fram 
Sandefjord 
Larvik Turn 
Moss 
Runar 
Heddal

—

• - •

Vi leste et eller annet sted 
på forhånd at Pors-laget <stod» 
dårlig til Fram — men så viste 
det seg etter ganske få sekunder 
at det var nettopp det Pors-la- 
get ikke gjorde. Frammernes 
spillestil passet porseme helt 
fortreffelig, d. v. s. så lenge 
hjemmelaget holdt full damp og 
kunne bestemme tempoet selv, 
for de fleste av Fram-spillerne fektive forseringer av midtba- 
var de reneste sværvektere og 
alt for tunge i sessen. De langt 
lettere og kjappere porseme 
hadde ingen vanskeligheter med 
å være først på ballen, og da 
de taktisk helt riktig satset al
lerede fra start på å holde tem
poet på topp, var Pors faktisk 
så dominerende gjennom prak
tisk talt hele førsteomgangen at 
man skulle tro det var topp- 
og bunnlag som her møttes. 
Fram slapp billig med 0—2 ved 
pause. Det kunne like gjerne ■ 
vært 0—4. Annen omgang ble 
nesten forbausende svak i for
hold, og atskillig jevnere. Nå 
var liksom det meste av inspi
rasjonen borte hos hjemme
laget, og mot verre motstandere 
— som f.æks. Østsiden ute ne
ste gang — har ikke porseme 
råd til å slå av så mye hvis

hadde skjedd ute ‘ 
som hadde ventet 

ble
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Grimstad.
Fra vår utsendte med
arbeider, Bj. Bjornstad.

Bortsett fra en periode på 
15 minutter i 1. omgang da 
Pors spilte hasard og berin- 
hard poker i sitt forsvar, var 
det aldri noen tvil om hvem 
som skulle gå seierrik ut av 1. 
rundekampen på LevermyrSta-

c.\

0

dion i Grimstad. Porsgrunns- 
lagets klare 6—1 forteller sitt 
eget språk og gir et korrekt 
bilde av det som skjedde ute 
på den vanskelige banen. 
Dessverre var banedekket helt 
odelagt og det var vanskelig 
å få til noe skikkelig pasnings- 
spill. Vertene var likevel så 
svake at Pors ikke anstrengte

tabell-ledelsen skal holdes. Og 
det bør den!

Men det er førsteomgangen 
vi helst vil huske, selv om siste- 
inntrykket gjerne har lett for 
å forsterke seg. Spillet og inn
satsen før pause er noe av det 
beste vi har sett av Pors på len
ge. Da var det gnist og pepp i 
laget over hele linjen — kon
tant i forsvaret etter ettspark- 
parole, raske brytninger og ef- 

nespillerne og mange gode, 
gjennomspill i angrepet fram til 
spissene. Vi synes dog ikke rik
tig at skuddene var på høyde, 
og det er vel og bra med 2 mål 
som blir helt prima headet inn, 
men mot et mer bevegelig for
svar enn Frams kan man ikke 
regne med å komme til bare på 
hodet heller. De to wingene vir
ket litt spede, men klarte seg 
pent i går fordi de stadig prø
ver å komme til dødlinjen med 
innspillene, og nettopp den fi
nessen forstår også spesielt en 
kar som Rolf Nilsen å satse på. 
Nå ble det ikke scoret på sli
ke i går, men han ordnet like
vel begge de ballene som traff 
Øystein Nummes hode, først 
med et corneroverspill og noe 
senere ved et frisparkinnlegg — 
og Numme viste sin piggeste 
side med 2 perfekte og frekke 
headinger. Scoring nr. 3 kom 
først i kampens aller siste se
kunder på straffespark ved As- 
kedaleh, men vi er ikke så al
deles overbevist om at Alvini- 
ussen kunne gjøre noe fra eller 
til med den harde ballen som 
traff armen hans. Forøvrig syns 
vi Helge Rogsund kom meget 
pent fra sin dommerjobb.

Den hyggelige Pors-seieren 
må vi først og fremst registre
re som en utpreget lagmessig 
triumf. Innsatsen var solid over 
hele linjen, og vi kan tenke oss 
at frammerne likte aller minst 
at deres gamle klubbkollega 
Kåre Bergstrøm vei var Pors-

Dette 
Fi-amlaget har vi karakterisert 

nes at det” manglet sip beste 
løperspiller Bård Isaksen ;pg at 
det tidlig i kampen- fikk sin 
venstrewing erstattet med re
serve. Knut Lydahl.på midt
banen var den som gjorde mest 
av seg, séhE om også han ble 
for tung i mange situasjoner i 
går.
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skremte med 1-0 ledel 
seg for å hale i land seieren.

I 2. omgang gikk Pors-ma- 
skineriet for halv maskin og 
enda resulterte det i 3 nye 
scoringer.

Vi tror ikke UK ble noe 
stort klokere etter gårsdagens 
kamp. Dessverre ble Øystein 
Numme skadet i 2. omgang, 
etter et sammenstøt med en 
Jerv-forsvarer. Dette i tillegg 
til at han drar på en gammel 
skade gjor at det er usikkert 
om han stiller opp i den vik
tige kampen mot Fram på 
Vestsiden f.k. fredag. I går 
kom Erland Ingebrigtsen inn 
på Nummes plass, men han 
fikk ikke utrettet noe på den

eise 
få som hadde v^et^ Ea 
cupbombe fra Jerv bu / eu 
lig skuffet. b Sør&e-

® For Pors scoret: øVqhl, 
Numme 3, Roy Elseth In 
Rolf Nilsen. Dagens nerl<A °g 
de Roy Elseth, Ia b» 
mn nr. 6. Den satt helt rX 
i krysset og satte et pent nunl® 
turn for Pors’ Sorlandstu Xj 
sin nye buss. ned

Forslaget var jevnt. Forsva
ret begynte vaklende og anp 
sielt Ragnar Numme fiøv Jf’ 
dig i et tomrom. I 2. omgang 
spilte de seg bra opp. g 

Roy Elseth gjorde på ny en 
stor kamp og med sitt tekniske 
register skaper han stadig uro 
i motstandernes forsvar. Han 
mangler ennå evnen til å bryte 
helt igjennom, men det kommer 
nok. Ellers var Øystein Numme 
en stadig trusel mot Jervfor- 
svaret. Rolf Nilsen fikk bare 
nettkjenning en gang, men han 
var nære på flere ganger.

Dommer Johan Guldal, Øye
stad kom bra fra den lettdømte 
kampen.

1. omgangen /k 
lagets

beste i år™™9'
• Fram rundspilt i

lange perioder
Pors 3 — Fram 0 ___

ØYSTEIN NUMME HEADER INN MÅL nr. 2
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Og opp- 
V ertene 

hadde bestemt seg for å satse 
alt i åpningsminuttene. Laget 
lyktes fullt ut og tok ledelsen 
etter 10 minutter da c.f. Johan 
Svennevig skjøt utagbart forbi 
Veholt i Porsburet. Jervpresset 
fortsatte og Porsforsvaret var 
stadig på «skovtur». Hjemme
laget hadde flere farlige tilbud 
i denne nifse åpningsperioden. 
Men så kom Pors-maskineriet i 
gang. I løpet av en 3 minut- 
tersperiode var det plutselig 
blitt 2—1 til Pors. Da laget 
midt i omgangen la på til 3—1 I 
hang Jerv-forsvaret med hodet 
under armen, da var slaget v“uc:
tapt for deres vedkommende Sc S L runde 1 
Pors kjørte fram angrep på an 
grep og målene hang stadis ; 
luften.

I pausen fikk Pors sine in-i5-1» 
strukser og da laget kom utpå 
i 2. omgang var det ikke sam
me gnisten. Det skulle imidler
tid ikke så mye til å spille ut 
vertene. Gang på gang kjørte 
Roy Elseth & Co. Jervforsvaret 
i senk med sine veloppbygde 
angrep. Sluttresultatet på 6—1 
til Pors var OK etter det 
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Veholt banens beste
og- kapteinen Rolf Askedalen.
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Fra vår utsendte medarbeider 
FREDRIKSTAD — Regnvær og

!
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I
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11—2 
11—3 
11—8 
11—11
3— 5
4— 10
5— 12 
4—9
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en sleip bane møte Pors da de i 
siste liten entret Østsiden Stadion

Pors 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 
Larvik Turn 
Moss 
Heddal 
Runar

1— 3
2— 2 
0—0
3— 1

10 
6 
6 
5 
5 
3 
2 
1
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juni og onsdag JL4. juni. Den siste 
datoen blir sikkert aktuell både 
for Snøggs kamp og for Brevik— 
Odd, mens Pors skal ha seriekamp 
søndag og ny seriekamp mot Lar
vik Turn på Vestsiden allerede 
fredag 16. juni — og med even
tuell rundekamp onsdagen i 
lom blir det et så tettpakket pr: 
gram at det vel må være natur
lig å utskyte Larvik Turn-kam-
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pen itl den ledige søndagens 18. 
juni.

Våre lag ble altså matchet slik: 
Brevik—Odd, Pors—Eik og Snøgg 
/Drafn—-Fram.

Av andre kamper nevner vi: 
Fredrikstad—Lillestrøm, Østsiden 
—Skeid/Liull, Lyn—Sagene,
Strømmen—Frigg, Aurskog—Lis
leby, Sandefjord—Mjøndalen, Lar
vik Turn—Ørn, oRsenborg—Bodø 
/Glimt.
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SENTRALE FIGURER I PORS: Fra venstre Øystein Numme, Rolf Nilsen, treneren Jeisen Gundersen
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Porsbussen i 
kraftig kol

lisjon i Larvik
Pors fikk en alvorlig start 

på turen til Fredrikstad lør
dag ettermiddag. Foruten å 
være seint ute skjedde det 
noe i Larvik som lett kunne 
fratatt Pors begge poenge
ne. Ved innkjøringen til Lar
vik måtte Porsbussen svinge 
til høyre for ikke & kjøre 
ned en mann som hadde for
villet seg på innsiden av 

, bussen. Dermed møtte man 
' en stor lastebil — og så sa 
t det «pang-pang». Skadene på 
b bussen var for såvidt store, 
t var lasteplanet revet endel 
é skade. På lastebilen derimot 
! var asteplauet revet endel 
b av. En av passasjerene i 
l bussen fljjjj revet hånden 
b ?? •lv.otUr °PP og dessuten 
t e „i noen mindre skader. ‘ 8Pmerne ble heldigvis spart
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3. divi&j©^
Østsiden—Pors 
Fram—Sandefjord 
Runar—Larvik Turn 
Heddal—Moss

5
4
5
5
5
5 
5
4

lettkjennmger igjen -
i Fredrikstad lørdag ettermiddag. 
Interessen for Østsiden er tydelig
vis null i Fredrikstad. Bare noen 
få hundre tilskuere hadde benket 

seg opp langs den ytterst smale og 
vanskelige Østsiden-banen. Med 
andre ord en tydelig hjemmebane, 
der Østsiden regnet med å ta 
Porsgrunnsskalpene. Et par Østsi- 
densupportere vi snakket med før 
kampen var også full av tro på 
Østsidenseier. Her er det ingen 
som slår oss, sa de. Det ble en 
beinhard kamp, med en meget 
svak dommer, som ødela den til
liten en dommer skal ha, allerede 
i åpningsminuttene.

Pors vant fortjent på sin meget 
gode 2. omgang. Da ble det mest 
spilt på en banehalvdel og gutte
ne fra Vestsiden kombinerte og 
fikset som de nesten ville. Østsi- 
denforsvaret med Willy Robert 
Nilsen i spissen spilte på grensen 
av det lovlige. Den gamle Pors- 
backen Johan Johansen ble skadet 
i et sammenstøt med unge Kåre 
Numme, som for øvrig ble da
gens mann hos Pors sammen med 
Arild Veholt. Johan Johansen 
gikk ut etter sammenstøtet med 
Numme. For øvrig burde Willy 
Robert Nilsen vært utvist i 1. om
gang da han regelrett sparket til 
Øystein Numme, som lå på bak
ken etter et sammenstøt med kee
per. To kanoner knakket unge 
Kåre Numme inn for Pors og dis
se var avgjørende. For øvrig var 
det laginnsatsen som var avgjø
rende for Porsseieren denne gang. 
Alle 11 dro lasset og selv om 
vertene hadde en sterk periode i 
1. omgang var Porsgevinsten uom- 
tivstelig.
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Får Pors 3 kamper på6 dager?
'Norges Fotballforbund har satt 

opp 2. runde i Cupen, og her 
skal verken Odd, Pors eller Snøgg 
beklage seg særlig. Men mindre 
likte man som rimelig er i Brevik 
at man ble paret sammen med 
Odd, selv om det skulle bli litt 
av et publikumsoppgjør. Det er

l nok også med den baktanken at 
forbundet har satt disse to sam
men. Runden spilles søndag 11.
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best pors-apning

Pors åpnet absolutt best, men fant 
ikke den riktige melodien før se
nere i kampen. Selv om laget 
spilte seg fram til vertenes 16 
meter ofte var det aldri farlig hos 
keeper Jan Joransen i Østsiden- 

j målet. Etter hvert jevnet det hele 
seg ut. Det var ikke ufortjent da 
Østsiden spilte ut hele Porsfor- 
svaret etter et kvarters spill og

P
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med bare sjokket. Nå var ti
den dyr og reiseleder Jan Ja
cobsen var ikke sen om å 
«praie» en bil til Larvik. 1 
løpet av et kvarter sto en 
flunkende ny buss klar til å 
ta imot Pors’ A-lag og ju
niorlag. Nå var tiden kost
bar. Ferja i Horten gikk pre
sis. Hadde ikke Ragnar Num
me som reiste i privatbil 
kjørt i for veien og sagt fra 
til skipperen ombord i Bast- 
øyferja, er det vel lite trolig 
at Pors hadde rukket fram 
til kampen i Fredrikstad.

Riktig nok ble det en dra
matisk avslutning da bussen 
kom til Horten. Lemmene 
var nemlig trukket opp og 
klokka hadde ringt 3 ganger. 
Da den nye Porsbussen seil
te inn på kaia ble lemmene 
påny senket og dermed var 
Porsspillerne reddet. Vi gir 
en bloms til reiselederen Jan 
Jacobsen som reagerte så 
hurtig. Uten ham ville vel 
Pors tapt 2 dyrebare poeng 
uten kamp.
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En fortvilet Østsiden-keeper kan bare konstatere en enorm 
Pors-lciren etter den andre scoringen.
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PORS FIKK 
TRE POENG
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I

Arne Skjærum, 
Sidens Grane

Linjemenn :

Rolf Lunde, Storm 
Per H. Elseth, Storm
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Lagoppstillinger;
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Tor Solberg Svein W. Nilsen
Reidar Bettum

Tor Kåfoss Jan Jørgensen
Arne Nilsen

Robert Jamison
Rolf Sperre

Tore Halvorsen
Svein Roberg

Svein Gunnar Førsund

Svein Halvorsen
Rolf Askedalen Ragnv. Johnsen 

Kåre Bergstrøm
Øystein Numme Roy Elseth

Arild Weholt 
. Øystein Wige 

Ragnar Numme 

Rolf Nilsen 
Kåre Numme

avsluttet med ei perle av Kai Lar
sen. Målet satte i gang en ren Øst- 
siden-offensiv mot Porsmålet, 
men karene her er jo meget tack- 
lingssterke og det var i grunnen 
aldri noe snakk om scoring i den 
sterke perioden til vertene. Deri
mot fant Pors-spillet veien fram 
til åpninger i stor stil og anfdrt 
av en hissig Øystein Numme 
satte de i gang rene bombarde
mentet mot Østsidens mål i slutt
minuttene før seltersen. Utliknin
gen kom som en utløsning og 
det var Kåre Numme som var 
mann for den da han sendte ball 
i nettaket etter pent forarbeide 
av broder Øystein 5 minutter for 
halvtid.

Selv etter Østsidens brak- 
nederlag for Sandefjord for
rige helg, regnet vi med at 
Pors ville få vansker på den 
trange Østfold-banen lørdag 
kveld. Det gjorde de imidler
tid ikke og 3—1 virker for 
oss svært overbevisende — 
faktisk så overbevisende at 
det må skje undrer om det 
ikke blir Pors* tur i år. Dob
belt heldig var også laget i 
denne serieomgangen i og 
med at Fram/Sandefjord del
te poeng. Laget har nå en 
firepoengsledelse på disse 
to klubbene, men Sande
fjord har dog en kamp min
dre spilt. At det blir to po
eng her er imidlertid langt 
fra sikkert for Runar på den 
vanskelige Haukerødbanen er 
langt fra lett.
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3—1 er dermed et faktum.

M • .<

” f,/..

feilet ikke Kåre Numme på og 
dermed ble det fortjent 3—1 til 
Pors.
Det ble ingen stor kamp. Dette 

får den smale og sleipe banen ta 
skylda for. Det var spennende 
gjennom store deler av kampen 
fordi Pors hadde vansker med å 
sikre seg den avgjørende goalen. 
Pors’ og banens beste spiller var 
Arild Veholt. Han viste 1. divi- 
sjonsklasse gjennom hele kampen. 
To ganger var han oppe og hentet 
i vinkelen. Dessuten var han som 
en tiger i feltet. Kåre Numme må 
krediteres for sine 2 scoringer. 
På midtbanen var Kåre Berg- 
strm suveren. Arbeidsomme i rek
ka var også Øystein Numme og 
Roy Elseth. Det var lagånden som 
sto i høysetet og alle kjempet. 
Likevel er det vel bare et spørs
mål når unge Kai Gulliksen kom
mer inn i forsvaret. Østsiden har 
tydeligvis tullet seg inn i ei blind
gate. Bare keeper Jan Johansen 
og Kai Larsen kan få godkjent 
attest. Dessverre mistet: dommer 
Kåre Abrahamsen, Slitu, taket på 
kampen tidlig. Det eneste posi
tive av ham var at han ikke var 
partisk.
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BARE PORS
I 2. omgang var det bare ett 

lag på banen. Pors presset og 
spilte Østsiden helt ut og de 
spredte østsidenangrepene var ba
re sporadiske og uten brodd. Den 
avgjørende scoringen kom midt i 
omgangen. Rolf Nilsen sendte i 
vei et frispark som via en Østsi- 
denforsvarer havnet i nettet. 5 
minutter før full tid gikk så Rolf 
Nilsen til dødlinja. Hans over spill

ed 1-0 over
.ns’i 
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FORTJENT ETTER FRISK 1. OMGANG, MEN SVAKERE ANNEN
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Takk for kampen, sier Eiks gode keeper-debutant til Øystein
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Rolf Nilsen, nærmest keeperen, har nettopp scoret Pors’ seiersmål, og
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øyetein Numme
men
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slite med Turn
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Pors 
Fram 
Sandefjord 
Østsiden
Larvik Turn 
Moss 
Runar 
Heddal

2—1 
1—0 
1—0
1—1

førsteomgangen blir kjort i 
vidt skarpt tempo som i går. 
Men la det også . ___

også de to i lange perioder
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18—3 
12—8 
11—1 
12—12
4— 7
5— 10 
5—10 
5—13
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Siste hjMrtfaW få fåW

nlass ' i rekkene — v savnet bare i siste Jen ^et er kalt eller varmt: Bare 
'instans skuddene, som det var litt ' 6—700 tilskuere er skuffende til en 
for sparsomt med i går. Det kom-! s^k kamp, 
mer nok vesentlig av at det stadig'
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tilfeldighet at laget nettopp 
skulle banke Lanåk Turn med 
2—1 i går kveld. På bakgrunn
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i alle lag som har hvasse tungvek- 
I tere som Arne Nilsen og Tor Kå
fjord (Hansen) på wingbackplasse- 
ne. Eik hadde i det hele tatt sin

■ styrke nettopp i sin 4 back-rekke,

være nevnt at 
. „- ------------ • var

bra med på notene, og det er ikke

4^»*.
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seg fram med .en farlig heading,
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sterk åpning av 2. omgang. La» 
get benyttet sine raske vinger 
og kjørte farlig på i åpnings- 
minuttene.

Pors hadde også sine tilbud, 
men disse var mer sporadiske. 
Midt i omgangen kom så den 
avgjørende goalen. Roy Elseth 
la inn en stikkball foran mål. 
Finn Gjerken Larsen bommet 
rått på ballen. Rolf Nilsen ut
nyttet gratissjansen og puttet 
ballen i nettet. Pors hadde og
så en meget sterk periode etter 
scoringen, men laget maktet ik
ke nettkjenning. Det siste kvar
teret sikret laget i forsvar. Det 
har fått en egen stil til dette 
nå. Det var umulig å få hull 
på byllen for Larvikslaget i de 
avgjørende sluttminuttene.

Pors vant en typisk arbeids- 
seier. I mål spilte Arild Veholt 

ny stor kamp. På midtba- 
dirigerte Kåre Bergstrøm 
tropper med et våkent1 I 

Hans beroligende' I 
verdt en god del for I 

Terrieren Ragnar Num- | 
slet

en. 
nen 
sine 
overblikk, 
spill er 
Pors.
me slet som en galeislave og 
fortjener blomster. I rekka var 
Rolf Nilsen den sprekeste, men 
han virket litt tam for anlednin
gen.

Larvik Turn var som vi har 
sett de siste åra. Laget har et 
robust forsvar, som det ikke er 
lett å overliste. Best i går var 
halfen Bjørn Haakestad og Ei
nar Strøm,

Kampens jevnt gode dommer 
var Sigurd Magnussen. Borg.
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Pors
Porserne seiler fortsatt i med

vind. Med det mener vi ikke at 
seieren over Éik på Vestsiden i i 
går kveld på noen måte var hel
dig, men Cupen cr nå engang 
lunefull, og det å ba nådd fram 
til 3. runde etter å ha lagt et 2. 
divisjonslag bak seg. er absolutt 
noe å fore på plussiden. Seieren 
i går var sikker og fortjent nok 
og kunne også fort vært større 
enn 1—0. men Eik oppet seg så
pass i annen omgang at Rolf 
Sperre & Co et par ganger var 
truende nær utligning. Dagens 
Eik-lag mangler dog mye på å i 
være av gammel kaliber, og sær
lig er angrepsspillet tamt og 
brodd. Nå manglet man i går si
ne 2
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Pors—Larvik Turn 
Moss—Sandefjord 
Fram—Heddal 
Runar—Østsiden
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Pors seiler 1 en voldsom med

gang og laget vinner stadig 
jevne kamper. Det var ingen

<4±

-' V-w 1—0 til Turn, 
for utligning, 
tid en u 
kvittere, 
grep på angrep, 
kjørt for meget f 
opplagt Finn' Gjerken 
ren. ' ' 
Kåre 
foran 
gikk i 
Einar 
som 
av . 
de en 
gen og
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var porsernøs mest aggressiv© løper I går. f’_. .. 

strøk hårfint
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og medvinden fortsetter
av porsgrunnslagets mange niåi- 
tilbud var seiren helt OK. Lar
vik Turn hadde imidlertid mest 
av midtbanen, men lagets store 
goalgetter Per Albert Bjorge er 
ikke i scoringshumor for tiden 
og bortsett fra den ene goalen, 
var gjestene ineffektive foran, 
mål. Riktignok spilte Porsfor- 
svaret med 100 prosent innsats 
og det var ikke lett å overliste 
noen av dem. Dessverre måtte 
Øystein Vige forlate banen i 2- 
omgang da skaden fra Eikkam- 
pen gikk opp igjen. Det er lite 
trolig han blir klar til cupkam
pen f. k. onsdag.

I det fine været var det ikke 
mer enn ca. G00 tilskuere.

■ Larvik Turn skremte nesten 
vettet av Pors da laget utnyttet 
en gratissjanse etter 5 minut-

• ters spill. C. f. Ragnar Eftedal 
lot ikke sjansen gå fra seg og 

Pors kjørte på 
Det tok imidler- 

stund for laget klarte å 
Pors kjørte fram an- 

men det ble 
i senter, der en

i var suve- 
Midt i omgangen sendte 
Bergstrøm en høy ball 
mål. Øystein Numme 
været, men ble dyttet av 
Strøm. Straffesparket 

. fulgte ble sikkert satt inn 
Rolf Askedalen. Pors had- 

pen periode etter scorin- 
kunne lett fått uttelling 

på sine tilbud. Men 1—1 ved 
halvtid lar seg forsvare.
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annen omgang. Da t blir for trangt i midten når wing- 

mer og mer wingspillet: sPil!c,t jkke ,blir bfedfe?°k 06
j strekkelig offensivt. Eifevs -syns vi 
spillerne over hele 1irfjefi:,sliter og 
jobber som iltre vepsétf? 6^'her lig- 

også lagets force og er 
dets varemerke. Det gjør dét til et

■ langtfra lett lag å beseire, også 
1 'fordi motstanderne liksom aldri vil 
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medspillerne strekker begeistret armene i været.
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1 og det var ikke så helt lett å bane i1 vinke cn- c 
i seg vei her. Men porserne klarte 

uten | det gjentatte ganger i første
1 gang — da var laget inne

kanskje viktigste brikker l ballen-paÆlen'ho°s "alle
~ - og ]iv]ig bevegelse fotballpublikum er sommerlatc en-
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Her kaster han 
fe over.

svakheter i 
forsvant 
ut av bildet, og som vi tidligere 1 
har pekt på later det til at El- • 
seth og Madscn ikke er sterke ger vcl 
nok til å holde full fres gjennom 
to omganger. Og særlig ikke nå

så få ro over seg.
I går gir vi et pluss til Svein 

Halvorsen av backene, Bergstrøm 
på midtbanen og en aggressiv Øy
stein Numme framme. Vige ble 
skadet like etter pause og erstat
tet med Kai Gulliksen. Seiersmålet 
ble satt inn av Øystein Numme, 
som overraskende fikk skrudd en 
pasning fra Rolf Nilsen kloss opp 

var da spilt nær 
halvtimen i første omgang.

Litt kjapp med fløyta var Arne 
i si! • Skjærum et par ganger, men han 

(spesielle kjappe stil" med først på;hadde hele tiden kampen under fin 
1 rvr\«."«lz,w. 7- — — — • mann for- kontroll og må få god attest. Vårt

~ • • ** * I — a — — — — •

framme. Erik Borstad og Wollert' te leveringer 
Nilsen, og med disse på 
kunne det kanskje spokt for Pors, 
som vi nok syns avslorte visse

—

ballen
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Kristiansand-rapporf 
fra vår utsendte 
medarbeider Wessel
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uiistet seieren 20 sek. før slutt 
i ha dominert i rundekampen 

klar favoritt før omkampen
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Jo, det spøker: Pors-Snøgg.
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Det gikk dessverre som vi antydet i lordagens head line: 
Bare Pors fikk med seg poeng av v&re 4 topplag. Baklengs- 
sifrene i Trondheim og p& Notodden ble kanskje grovere enn 
ventet, men verken Rosenborg eller Viking sparer på goal-kon- 
fekten når de er i sitt rette hjorne, så vi var fullt forberedt på 
noe slikt akkurat nå. Heddal taper, men taper knepent — og det 
skal neppe så mye ekstra til i'angrepet her før de jevne kam
pene kan vendes til seier og poeng. På Thorstrand lørdag måtte 
man også unnvære 3 så gode kort som Borgen, Bruserud og Blen- 
dum, noe som naturligvis først og fremst resulterte i svekket 
løperrekke. — Men Pors gir seg altså ikke og har dertil fått 

' en lykkestjerne over seg som aldri før! Vel er det lagets egen 
fortjeneste at man vinner og drasser inn topp-poeng, men oppo
nentene faller jo i tur og orden av lasset og hjelper porserne 
til å øke ledelsen — først truet Østsiden, så Fram, så Sande- 
fjord. Denne helgen gikk det nedenom med den siste også — og 
selv om porserne skulle få sitt første nederlag kommende helg 
mot Thorbjørn Svenssens gamle lag (og Sandefjord skulle vinne 
den utsatte kampen mot Runar borte) har man likevel 2 poeng 
å gå på. Dertil et ganske fordelaktig høstprogram med 4 kam
per hjemme og bare 8 borte. Men, men. Avdelingen er ennå ikke 
vunnet, og av erfaring vet jo Barth & Co. at så mye rart kan 
hende at det ikke må slappes av! Første høstkamp går på Vest
siden 5. august mot Runar, deretter går turen til Moss.
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Odd i 2. div. neste år
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Kåre Bergstrøm er nøkkelmannen
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Nilsen/Numme danner en sterk 
• komme til sin 

karene bak slår an den of-
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Odd har mistet, men, Rosenborg
Og som porserne har teften ay!

at den blir pleiet videre i Sandefjord søn- 

Foreløpig.
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forbi Weholt fra
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Kampen ble spilt i sterk og 
meget sjenerende vind, og for ca. 
1 500 forfrosne tilskuere.

Vigør hadde den første farlige 
sjansen etter bare 3 minutter da 

, Weholt unnlot å løpe ut, og lan- 
I ge Roy Haslerud kom først på

Dette var.virkelig en ganske 
tragisk affære, selv om Pors 
fremdeles er med i cupen. Laget 
•pilte nemlig en av sine beste 
kamper på lenge, og spesielt før
steomgangen var så frisk og. of-

skaper stadig situasjoner.
porsernes
han er ingen stopper.
bildet senere i kampen da han drog seg bakover.
tet stilen.
mannskapet best og som man

a sa 
fikk utrettet så lite utover i annen omgang onsdag, så 
ikke spesielt de som skal klandres. Når angrepstrykket 
uteblir og også wingene lar seg engasjere for langt tilbake, 
da vil oppgaven som regel være nærmest håplos for 2 enslige 

spisser mot en 4 back-rekke.
og goalhissig spiss-duo, men de(n) kan bare
rett når wingene er med oppe og L... — 
fensive spillestilen som riktignok ikke er dagligdags kost i da
gens fotball — den stilen som Odd har mistet, men. Rosenborg 

har funnet.
La oss nå se

dag og i omkampen.
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men ballen smalt i stolpen.

Nå endte det delvis knallha.^. 
oppgjøret uavgjort 2—2 etter 
Pors-Icdelse 2—0 i løpet av de 
forsto 17 minuttene, og med VI- 
gør-utlikning da bare 20 sekun
der sto igjen av kampen.

Atter en gang må altså Porser
ne ha omkamp mot et Kristian- 
sands-lag. Sist var det Donn, men 
_da gikk returkampen i Kristian
sand, og Pors klarte å gå videre. 
Det bør de kunne gjøre denne 
gangen også, når omkampen går 
hjemme på Vestsiden. Men som 
sagt: Seiren burde vært klinken
de klar etter ordinær 
det lot til at de fleste _k-._
lerne hadde tatt ut sitt beste da,

Siu'-',
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I Kristiansand var Kåre Bergstrøm lagets og banens do
minerende spiller i første omgang. Han har utsøkt ballfølel- 
se, en frapperende evne både til å dra på seg motspillere og 
til å kvitte seg med dem før han leverer — og hans framspill 

Han er utvilsomt nøkkelmann i 
angrepsvillighet fra midtbanen og framover, men 

Derfor forsvant han mer og mer ut av 
Laget mis- 

Den utpreget offensive stilen som så avgjort kler 
absolutt ikke må forlate! Når 

angrepsglade fightere som Rolf Nilsen og Øystein Numme 
’ er det 

bakfra

Det var et par avsnitt som dessverre var falt ut i vårt 
tclefonreferat fra 3. runde-kampen Vigør—Pors i Kristian
sand onsdag. Vi dvelte her spesielt ved det forholdet at Pors 
— etter å ha dominert førsteomgangen og hatt taket på kam
pen også i første delen av annen — liksom plutselig og ihvert- 
fall på et alt for tidlig tidspunkt trakk seg i forsvar og nær
mest gratis overlot midtbanen og dermed angrepsinitiativet til 
Vigør. Ikke bare forsvant Kåre Bergstrøm og Basse Johnsen 
kloss ned i back-sekken» men det ble nærmest bare de retire- 
rende wingene Elseth og Nils Olaf Isaksen til å holde unna på 
midtbanen, og nettopp der egner ingen av dem seg i et så vidt 
beinhardt oppgjør. La en ting straks være på det rene: Det 
kler ikke Pors-laget av i dag å operere slik. De spiller-typcne 
man nå rår over er for det meste kjappe, mann mot mann- 
hissige, de har offensiven i blodet og avanserer hurtig fram
over. Bortsett fra back-kvartetten og til dels Basse Johnsen 
er ingen av dem sterke nok stoppere — og spesielt Svein Hal
vorsen (og Vige), men også Ragnar Numme og Askedalen har 
den rette teften av å benytte enhver anledning til å ruse høyt 
opp på banen og dermed jage alle foran seg fram til angrep? 
Vi er overbevist om at det nettopp er dette utpreget offensive 
snittet som har skapt sesongens «moderniserte» stil i laget og 
dannet grunnlaget for dets suksess. Forlates den, er laget 
straks nede på gammelt og gjengs ordinært nivå igjen.

gode takter også etter pause, og 
i lopet av de første 20 minuttene 
noterte vi et fint skudd av Basse 
Johnsen, en glimrende heading 
av Øystein Numme da keeperen 
så vidt fikk en finger på ballen. 
En farlig kryper av Isaksen og 
et nytt skarpt skudd av Basse, 
mens Numme fra kloss hold skjøt 
i stolpen.

Allerede før omgangen var 
halvspilt begynte imidlertid Por
serne å trekke i forsvar, et høyst 
uklokt og umotivert trekk etter 
som man fremdeles hadde initia
tivet, og nå fikk man straks spil
let trukket på seg. Rolf Nilsen 
og Øystein Numme ble liggende l 
alene framme, og Vigør så straks’ 
sjansen til å kjpre sine midtbane- 
spillere helt med opp i angrepe
ne. Pors-forsvaret virket dog helt 
tett, og det var ikke mye farlig 
Weholt fikk å stelle med.

Alle belaget seg på at Pors’ 2—1 
ledelse skulle holde, men på et 
lantg overlegg fra høyre, bare 20 
sekunder før slutt, .virket forsva
ret på ny merkelig passivt, og 
Haslerud fikk alt for usjenert 
heade inn utlikningen til 2—2.

I ekstraomgangene ble Isaksen 
byttet ut med Kåre Numme, men 
nå var Weholt skadet etter etpar 
harde sammenstøt, og Ragnar 
Numme hadde trouble med sitt 
hovne kne. Det ble nå mest å ri 
på forsvar, og Vigør var for det 
meste på offensiven i begge ek
straomgangene, uten at de dog

også god flyt i laget når det kom 
inn j _ _ ________
var lagets beste spiller, spesielt 
på hodet, og han bør passes ek-i 
stra godt på i omkampen. 

T—V

Øyestad, falt også 
ten, men alt i alt 
mestret kampen bra.

• ■• ti ■ :

Porscrnes

spil

- v^e-

fensivt gjennomført at kampen 
og retten til 4. runde burde vært 
avgjort allerede da. Vigor ble 
nesten helt ncdspllt i denne om
gangen, og i perioder også i 2. 
Og aldri har vel Pors-angriperne

tid, men 
av spil-

i 
og det var lite pep igjen i ekstra
omgangene. Da gikk det mer på 
stumpene, og hjemmelaget var 
avgjort sterkest og nærmest seie
ren da.
klarte å komme fram 
ne sjanser.

Pors bør kunne se ganske op
timistisk på omkampen som vel 
må bli spilt en gang i kommen
de uke. Men dab or spillet legges 
opp slik det ble gjort, særlig i 1. 
omgang, da midtbanespillerne ved 
enhver anledning trakk med opp 
i alle angrep og gjorde dem så 
kompakte at Vigor-forsvaret sta
dig var på gyngende grunn.

Alle 11 Pors-spillere må få full 
honnør for 1. omgangen og til et 
stykke inn i 2. Da var det mer 
driv og futt over spillet enn f. 
eks. mot Larvik Turn sist. Og 
også ungguttene på laget, Kai 
Gulliksen og Nils Olaf Isaksen 
var godt med da. Senere i kam
pen var det bare indreforsvaret 
å plusse for. Det fightet helhjer

tet også i ekstraomgangene. Alt 
i alt vil vi nominere Svein Hal
vorsen som lagets jevneste og 
beste i går. Rolf Nilsen og Øy
stein Numme. falt mye ut av 
bildet utover ik ampen, etter å 
ha representert angrepets farlig
ste brodd tidligere.

Vigør-laget skuffet nok atskil
lig, og en kar som Svein Otto 
Birkeland fikk vi se lite til. Men 
kondisjonssterke var disse kare
ne, og utover i kampen var det

i sitt småspill. Roy Haslerud r
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i noen kamp tidligere i år spilt 
seg fram til så mange fine sco- 
ringsmuligheter. Det ble nett- 
kjenning to ganger for pause, 
men det burde vært minst etpar 
ganger til. 2.-omgangen ble jev
nere i banespillet, vesentlig fordi 
Porserne trakk sine midtbanefolk 
for langt tilbake, og dermed dro 
spillet på seg. Men også i denne 
omgangen var det Pors som had
de de store tilbudene, og scoring 
hang i luften gjentatte ganger.
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ballen, men skjøt utenfor. Por
serne fikk imidlertid lagmessig 
samlet seg først, og det ble snart 
et fint offensivt og drivende snitt 
over angrepene. Allerede i det 8. 
minutt forserte Rolf Nilsen med 
voldsom energi på et langt over- 
spill og noterte seg for 1—0. Etter 
17 minutter la samme mann på 
til 2—0 på en elegant heading di
rekte fra Nils Olaf Isaksens cor- 
nerball.

Overtaket fortsatte, og nå teg
net likesom alt til at seieren 

skulle bli større enn noen hadde 
drømt om. 3—4 klare sjanser falt 
imidlertid i fisk, og uten at kee
per Weholt tidligere i kampen 
hadde hatt et - eneste direkte 
skudd, og forsvaret lett og kon
tant hadde avvist. alle Vigør-til- 
nærmelser, begikk Askedalen & 
Co plutselig en blunder 5 minut
ter før pause, og forholdt seg 
uforklarlig passive da Haslerud 

være alene om å ta seg av| 
et langt innlegg, dempe ballen 
og dundre den ' 
kort hold. Detv var litt c 
kalddusj, men Pors fortsatte

k •
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på hodet, og han bør 

• *

Dommeren, Johan Guldahl fra|^
■ ' av mot slut-ÆB

syns vi hai.
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Øystein
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Pors-miss 2 ganger for blaik goal
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3. divisjon
Sandefjord—Pors 
Heddal—Runar 
Larvik ^«rn—Moss
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noen av lagene 
~ gjestene fikk 

: av Øy- 
og Kåre 
opp mot 

Sandefjord-buret.
. kampen 

taket på midtbanen lo L*...
ofte i stor stil. Vi noterte et 
gr' ' - ---------
særlig Rolf Nilsens skudd

r.-■'

■ ■• >. •/

e^Øset ^figor med hele 5-1£7-—=-

åpen. Men det er ikke fra dis
se posisjonene Øystein Numme 
lager goalene, han gjør dem 
fra den umulige siden, og det 
ble det dessverre ikke anled
ning til i går. Han fikk det for 
enkelt!
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Pors
Fram
Østsiden
Sandefjord
Larvik Turn
Moss
Heddal
Runar

E*t kvarters frekk offensiv

• ti

-»■

*

I &.J' ® 
»W f

' I il'

'eX.' J

Pors var det beste laget og 
burde avgjort kampen i 1. om
gang da hadde laget så man
ge sjanser at det burde vært 
umulig å unngå mål. ålen lyk
ken var ikke med de blå-svarte 
denne gang, selv om 
Porsgrunns-tilhengere 
reist til hvalfangerbyen for å 
se Pors få sin forste seier på 
Sandefjord stadion. Dessverre 
maktet ikke Vestside-guttene 
dette, men de fightet gjennom 
90 minutter, og sett på bak
grunn av deres harde kamppro
gram står det respekt av la
get. Sandefjord i Sandefjord er 
ingen lett oppgave, og det kun
ne lett gått galt da hjemmela
get et kvarter før full tid over
tok midtbanen. Men det hele 
roet seg, og Sandefjord fikk be
vist at laget ennå må finne seg 
i noen år i Østland Søndre. Det 
vil nok modne laget. r

I går var det ikke noe gam
melt sting over Sandefjord-gutta. 
Selv ikke sikkerheten selv, Odd 
Erland Johansen, var av vanlig 
kaliber. De 11 spilte hvert sitt
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til å avgjøre kampen, men han 
!iadde dessverre ikke mer krutt 

1 kroppen. Det har blitt for 
r mye fotball på Vestside-guttene 

Æiji det siste. Og det mål-lose opp- 
SJøtojoret i går var en reaksjon på 
ufej dette. Men nå er det bare Cupen 

ta hensyn til så da blir det vel 
______  £2ta andre boller. _ 

nmde keepereo> hvilket han „g6& Warer m(m hoW

■l

Sandefjord, 0-0 tryg^t :abellen
_ •»- .. -—------------- ***SANDEFJORD. — Fra vår 

Utsendte medarbeider Bjørn 
Bjørns tad. Øystein Num
me felte nok noen tårer etter 
hans to opplagte sjanser i 1. 
omgang. Da ventet 1090 til
skuere på mål, fordi veien var
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Dessverre måtte Pors unnvære 
sin god back Svein Halvorsen. 
Han sa til TA før kampen at be- 

■ net verket og han tok klokelig 
ingen sjanse. Om han blir klar 
til Vigør-kampen onsdag er ennå 
helt uvisst. Forøvrig spilte begge 
backene Gulliksen og Vige bra. 
Særlig den forste viste bra saker. 
Basse Johnsen ble skadet 10 mi
nutter før full tid og måtte er
stattes av Nils Olaf Isaksen.

Dessverre mistet dagens dom-
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Her er Pors’ første mål f går ct faktum. Elseth nærmest jubler
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mer Jørgen Kaalstad, Drammens 
BK, tidlig taket på kampen, som 
utartet til hardt 
spill. Han måtte 
blokken.

Det tok .tid før .. 
fant melodieri. Men 
roet seg først og anført 
stein Numme framme < 
Bergstrøm bak kjørte de 
Odd Erland i 
Bergstrøm fikk tidlig^i

’ ......... og brillierte
ode skudd i det første’kvartereT

D 1 2* ■KT»w . f

—1 som
traff ytterstanga. — Sandefjords 
største sjanse kom midt i omgan
gen. Steinar Sandnes var plutse
lig spilt fri og sto alene med Ve- 
holt på 5-meteren. Sandnes bren
te til, men Weholt reddet me
sterlig.

i«k Og så kom da Pors’ store sjan- 
^■ser: Først spilte Roy Elseth seg 

■fram klokt til dødlinjen. Hans 
■gjennomspill traff Nummes bein 
■nesten på streken, men denne 
■greide å få ballen over. Og så 
■dagens største sjanse: Øystein 
■Numme fikk en stikkball fra 
■Bergstrøm, han forserer klokt 
■fram, har plutselig bare Odd Er- 
■land igjen, dribler helt riktig og- 
■så av ham, men i avslutningen 

^^får han jernteppe og setter ballen
;utenfor det tomme buret! — Nei, 
,Pors hadde ikke flaks med seg 
!i denne kampen.

2. omgang ble spillemessig mye 
^5 svakere enn forste. Pors åpnet 

-■best, men det var ikk etyngde
; Jbak angrepet. Her så en plutse- 
^llig resultatet av lagets beinharde 

wjøj program i det siste. Særlig num-
me og Nilsen ble liggende for me-

• '..jget i låna. Og når framspillene 
./yyjkom i senter ble det et lett bytte

‘ for det sterke Sandefjord-forsva- 
ret. Vi noterte at Pors midt i om
gangen hadde en fin sjanse til ut
telling da Sandcfjord-forsvaret 
blundet midt i omgangen. Men 

var ingen porser til å putte 
ballen i nettmaskene. Sandefjord 
hadde en sterk periode et kvarter 
før full tid. Ett minutt for full 
tid fikk Øystein Numme sjansen 
■ ■«A - — * 1 - -
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spill og lagånden var elendig.
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ORS 2-2 mol VIGS 
am Vesfside-kamp11

Endelig er ferien kommet til 
Vestsiden. Etter en beinhard vår
sesong med poengjag og cup kan 
endelig Pors bare konsentrere seg 
om fotball-lek. Det var det laget 
gjorde da Vestsideguttene motte 
Rygene på Levermyr Stadion i 
Grimstad lørdag ettermiddag. Det 
hele ble nokså feriebetonet, selv 
om Pors aldri etterlot noen tvil om 
hvem som var det beste laget.

Det var ikke så mange tilskuer
ne som var møtt fram hygget seg 
vel mest over været. Rygene var 
et ordinært lag på størrelse som 
et vanlig godt 4. divisjonslag her. 
Laget tok imidlertid ikke så lett 
på oppgaven. I 2. omgang slap
pet porserne klokelig av og da 
spilte sørlendingcne jevnt med 
dem i alle fall resultatmessig. — 
Pors stilte for øvrig med sitt be
ste mannskap i kampen. Toppen 
på kransekaka var at også dame
ne var med på moroa.

Pors gjorde unna sitt beste før 
halvtid. Da gikk det riktig bra i 
rekka. Goalene trillet inn med jev
ne mellomrom bak vertenes kee
per. Et par av dem riktige per
ler. 4—1 sto det ved halvtid. Det 
kunne lett vært mye mer, men 
som sagt: «det er ferie og pors-
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grunnsgutta var på Sørlandet». 2. 
omgang ble aldri god fordi pors- 
grunnsguttene slappet for meget 
av. Det hadde de jo råd til på 
sin klare ledelse. 5—2 til Pors 
var alt for lite etter Porsgrunns- 
lagets klare overtak i spill.

For Pors scoret Rolf Nilsen 2, 
Kåre Bergstrøm 2 og Kåre Num- 
me. På ny var Kåre Bergstrøm 
Pors beste spiller. Rolf Askedalen 
var også en sikker skanse i de 
bakre rekker. Laget var l__ 
øvrig jevnt over feri^preget.

Førstkommende helg spiller 
Pors påny tippekamp, denne gang 
mot Grane i Arendal. Porsgrunns- 
guttene stiller da med sitt beste

Så ekstra blide <
hvert som målene trillet Inn og 4. runde var sikret.>T. v. opp 
mann Barth, t. h. «Juve» Kristiansen. Nr. 3 i komiteen, trener Jci- 
sen, befinner seg på ferie 1 Sveits for tiden. Han blir nok like blid 

når han. får vite resultatet!
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ters spill i 2. omgang, kom Vigør 
pent gjennom med sin i.v. Simon
sen, som nettet fra kort hold. Si
monsen er nyinnmeldt fra Grim- 
stadklubben Jerv, og spilte sin før
ste kamp for Vigør.

Bare 10 minutter senere var 
Pors’ Kjell Madsen påpasselig frem
me ved et tilbakespill, og kunne 
sende ballen i nettet, og utligning 

ting er sikkert, Ingen gikk I var et faktum.
’ Pors førte resten av kampen. 
De spilte seg til flere gode mål- 
tilbud, men det ville liksom ikke 
løsne i rekka. Etter 75 min. spill 
la imidlertid Kåre Bergstrøm en 
pen pasning til Øystein Numme. 
Denne nølte ikke lenge og beinet 
ballen inn fra kort hold.

Noe senere brente Pors et straffe
spark, og det lover ikke bra. 89. 
min. av kampen var spilt da Vigør 
fikk corner fra venstre og det ble 
sendt direkte i nettet. 2—2 ble 
sluttresultatet, og med tippetegnet 
kryss, krydret det avgjort tippe
kupongen.
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°PP til 5—1. Ellers var det nok
så ujevne saker som ble levert, 
og også hos Pors var det død- 
perioder da laget fikk lite til. 
Som helhet vil vi dog slå fast 
at prestasjonen — på bakgrunn 
av det knallharde programmet 
i det siste og at flere av spil
lerne sliter med skader — var 
meget god. Nå skal det sik
kert gjøre godt å få slikket så
rene og få ladet seg opp til 
høstform, selv om 3 tippekam- 

gjennomføres i 
For kampen i går 

gir vi en samlet honnør til hele 
laget, uten å rangere. Lagets 
force er fortsatt det utpregede 
offensive snittet, først og 
fremst skapt av de direkte 
framspillene som kommer både 
fra backer og midtbanefolk 
fram til de 2 aggressive spisse
ne’. Det meste av sinkende 
kortpasninger fram mot avslut
ningene er barbert vekk — og 
det er denne toppeffektive ten
densen vi håper å få se etter 
ferien også! — Scorere i går 
var i rekkefølge: Øystein Num
me, Askedalen (straff). Berg
strøm, Rolf Nilsen, Øystein 
Numme. Svein Otto Birkeland 
reduserte da stillingen var 3—0 
nå et skarpt skudd etter å ha 
fått en gratissjanse da Kai

Gulliksen laget en brøler som 
han sikkert lærte mye av.

Stadionuret var ikke satt i 
gang i går. Det var i full 
stand, men i følge Wilhelm 
Karlsen har viserne en psyko
logisk uheldig innflytelse på 
spillerne, slik at de blir for mye
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Joda, det holdt. .Og det 
holdt ekstra fint også, og vi 
kan ha litt å glede oss til* ved 
for forste gang på lenge å ha 
fått et lag fram til 4. runde, 
som spilles 13. august. Det er 
liksom først da at Cupen med 
stor C begynner for alvor — 
så kan man jo inntil videre gi | 
seg til å fundere hvilken mot
stander NFF sender til Pors. 
For vi går ut fra at porserne 
får hjemmekamp, som de for 
så vidt har krav på.

I går kveld fikk nær 1 500 
tilskuere se Vigør bli sendt 
hjem med 1—5. Altså ihvert- 
fall siffermessig nesten impo
nerende overbevisende saker 
av Pors. Vi er imidlertid ikke 
så aldeles villiq til å vurdere 
prestasjonen bare på basis av 
de tørre sifrene, for rett skal 
være rett: Det var et temme
lig redusert Vigør-lag som 
stilte opp i går, idet ikke bare 
qoalgetteren Haslerud mang
let, men den beste av wing- 
halfene og den beste wingen. 
Dertil fikk laget etter bare et 
par minutters spill skadet en 
av løperne, som måtte erstat
tes med enda en reserve. Gjes
tene ga da også et betraktelig 
svakere inntrykk enn i den 
første kampen i Kr.sand. Og 
dog: Det fortjener å bli pre
sisert at Vigør vitterlig hører 
hjemme i 2. divisjon og ligger 
helt oppe på 3.-plassen på ta
bellen bak Viking og Start — 
så et slikt faktum setter jo 
den store Pors-seieren i et 
visst relieff og adviserer sam
tidig at porserne har et mann
skap som ikke behøver å næ
re særlig engstelse for å ryk
ke opp!
Om kampen og spillet er kort 

og godt å si at hjemmelaget slo 
totalt knock out på sin mot
stander i løpet av det første 
kvarteret i hver omgang — da 
ble det med friske angrepstak- 
ter laget henholdsvis 2—0 (som 
var stillingen ved pause ) og
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og fornøyde var porsernes to UK-karer i\går etter 
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opptatt av dem utover i 
omgang!

— Forfallsdommer 
Kaalstad, Drammens 7 
ikke helt pålitelig, og han 
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Tippeoppgjøret pi Vestsiden 
mellom Pors og Vigør endte alt
så 2—2, et resultat som vel gir 
det riktige bilde av hva som fo
regikk denne deilige lørdagsetter- 
middagen.

Ikke altfor mange mennesker 
hadde funnet veien til banen, men 
en
glipp av noe stort spill.

Tippekamper og treningskam
per kan en sette et likhetstegn 
mellom, innsatsen er den samme 
1 begge kategorier. ,

Kampen Vigør—Pors var intet 
unntak fra dette, skjønt man hos 
Pors så en bedre takt nå, enn 
da de møtte Grane/Arendal i si
ste tippekamp.
Løperrekken ble imidlertid sør

gelig ineffektive, og manglen av ' 
Roy Elseth var merkbar. Pors er : 
kanskje ikke det bestspillende la
get man ser, men spilleferdighe- 
ter kombinert med stor innsats er 
deres force, og nettopp det siste 
er hva man mangler i sommervar
men, det er de forresten ikke ale
ne om.

Dagens kamp hadde en jevnspilt 
første omgang, hvor det ikke skjed
de for stort.

Men etter bare et par minut- I

07

over Rygene
mannskap. Det vil sl Kjell Mad
sen overtar Kåre Nummes plass 
på Vingen. Pors håper at kampen 
kan spilles søndag kveld, for el
lers er det noenjemanr må unn
være. Spesielt Ragnar Numme vil 
gjerne ha denne kampen, ellers 
mister han en kamp og 'det har 
han ikke gjort på 3 år.

Be—Be. *i.
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annen 

er Jørgen 
J BK, var 

___________ nan snøt oeså Vigør for et uomtvistelig 
straffespark Uke etter reduse- 
ringen._______________Wessel-

I
1

p ■

*
,*

1

■■

•-

fe'

.■■■■ ■■

s



O siden
4

tl et i utaktP© FSr-/ r~ikvart
erøya

ovei
i

i

I

1

*

•* »

k'

é' '

£

w7z

?r
* /

^0
•i ■•svir”

R£ i

s * 
\:

'i

r

eMS* I

3r

$ 

r?. i*. -J

lllllll 
= 
5 
EE 
= a 
S 

i 
=

Vålerengen i 4. runde og ser sjanser!
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Herøya overrasket som nevnt 
og 3 mann på laget skilte seg 
klart ut: Jan Hovlnbøhle, Er
land Ellingsen og Vidar Solli. 
Men det er lovende folk ellers 
også. ‘

Be-Be.
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— Det gikk som vi trodde, men ikke håpet, var 
Pors-oppmanen Svein Barths kommentar, til Norges 
Fotballforbunds opsett i 4. runde.

— Vålerengen var vel ikke akkurat drømme- 
motstanderen, men det er absolutt ikke det verste 
laget vi kan møte. De har jo som bekjent sine dager 
så det er å håpe vi treffer dem på en av de riktige 
— da alt er svart for Bruno og hans artister.

Pors var på det rene med at det måtte bli et
1. divisjonslag i 4. runde, og Barth er glad for at 
det ikke ble lag som Fredrikstad, Rosenborg eller
2. divisjonslaget Viking.

— Hvem ville ønskemotstanderen vært?
— Man håpet i det lengste på Gjøvik/Lyn, men en 

torde jo ikke engang drømme om lag som Varegg, 
Kvikk eller Fram. Det har vært utenkelig hele tiden, 
men vi er absolutt ikke redd for å møte Vålerengen 

, hjerne på stadion 13. august.
Nå er det først serien vi må holde klar, men 

1 innsatsen vil være på topp også i cupen, den har sin 
sjarm den også. Det er 31 år siden vi var i kvart
finalen, og da måtte vi døyve hele 1—6 mot Lisleby.

ledet ved halvtid
Pors unna
sen
sist fra mann 
når man skal spille seg 
til målstreken for å score 
det negativt resultat.
VI ble vitne til mange spen

nende situasjoner, der en opplagt 
Jan Hovlnbøhle i Herøyas mål 
spilte hovedrollen. Det var ikke 
mange tilskuerne, men de få som 
hadde kommet hadde vel et håp 
om å se Åge Lund i aksjon. Des
sverre ble Åge skadet på tre
ninga, så han måtte stå over 
dennegang. Når så Rolf Aske- 

• dalen også meldte forfall, måtte 
Nils O. Isaksen overta hans plass. 
Øystein Numme fikk en kraftig 
smell 1 kampen, men det var ikke

spasertur 
ordnet

gjorde I etterpå. De som 
sitt beste før selter-

. Da ble ballene slått pre- 
til mann, men 

fram 
ble

bare 2-1 ove
PENT AV 5. DIV.-LAGET SOM ENDOG LEDET 1-0 

verre enn at han kunne spille 
tiden ut. Øystein Vige tok også 
sjansen på å spille og det holdt.

Herøya tok overraskende ledel
sen på et av sine få angrep i 
første omgang. Det var Vidar 
Solli som uventet sendte ballen 
bak Arild Veholt i Pors-buret. 
Pors hadde drossevis av sjanser, 
men angrepet manglet totalt 
skuddvilje.

2. omgang ble spillemessig mye 
svakere enn den første. Pors ut
lignet da Ragnar Numme tok 
seg en spasertur i rekka. Roy 

vinnermålet like
hadde ventet på 

for Pors ble snytt.

Ny spiller til Pors
Pors Fotballgruppe har fått inn

meldelse av Atle Holmas, Trio. 
Holmas er 18 år gammel og 
allerede vist 
treningen. Han er 
bygget og er L ’ ’ • •

I 4. runde har vi vært 11 ganger, så det hadde smakt 
med «kvarten» denne gang.

Pors har hatt et hardt program i vårsesongen, 
og her om dagen fikk de atter et lite sjokk. Serie
kampen mot Moss, som egentlig skulle vært spilt 
lørdag 12. august, var framskutt til onsdag 9. slik 
at man faktisk ville fåt 3 kamper på 8 dager, og 
alle like viktige. Saken ser nå imidlertid ut til å 
være løst. Pors har henvendt seg til fotballforbundet, 
og disse har lovet å gjøre alt hva de kan for å få 
kampen utsatt til en ledig søndag.

At forbundet i det hele tatt kunne tenke på et 
slikt oppsett er utrolig, en bør tross alt gi en klubbs 
spillere sjanse til å få litt ro i såpass viktige kamper. 
En kan komme ut av humør av mindre, og det skal 
ikke mye til før et lag kommer ut av stilen. Det 
kunne blitt Pors skjebne denne sesongen. Men på 
Vestsida er humøret på topp. Kamplysten begynner 
atter å komme, og heldigvis har ingen tapt 4. runde 
på forhånd.

— Men målet er først 2. divisjon, så får det 
andre komme i annen rekke, sier Barth.

UK-bås Barth ikke overrasket

Kasiskfe frflt ■ 
PorsJag mot 
taar likevel ■
— Det går framover og jeg 

regner med å være klar til 
kampen mot Runar, sa Svein 
Halvorsen i en samtale med 
TA i går kveld. Han går til 
stadig kontroll lios fysiotera
peuten som Pors har skaffet 
seg. Denne stiller forøvrig 
foran hver kamp og er blitt 
en nyttig mann for Pors. 
Ragnar Numme sliter også 
med skade. Det samme gjor 
broren Øystein, men begge 
regner med å stille opp mot 
Runar. Øystein Vige tok sjan
sen i går og benet holdt, hel
digvis. Det er helt sikkert at 
veteranen stiller neste lordag. 
Verre er det med Magnar 
Renningen og Åge Lund. De 
ble hardt skadet under tre
ning og må ta det med ro en 
stund.

har 
lovende takter på 

p meget kraftig 
taeklesterk. Trio er 

4. divisjonsklubb p:i More. Holm- 
. .‘.i . • 4 • * • •ås cr spilleklar for Tors den 14. 

august.

| 4. runde 
I trukket 1
E Norges Fotballforbund har || 
E trukket 4. runde i norgesmes- E 
Eierskapet i fotball, som spil- 1 
= les 13. august: E
1 Fredrikstad—Gjøvik/Lyn | 
= Lyn—Fram =
1 Strømsgodset—Mjøndalen | 
lHanurk*ui.—Rosenborg | 
| Pors-ViiWcngen 
= Brann—Hødd 
= B-vik—Viking 
| Steinkjer—Varegg

a?

Kåre Bergstrøm, hvor vi sav
net deg på Pors Stadion i går 
kveld. Pors med og uten Berg
strøm er som to forskjellige 
lag, iallfall når Kåre B er i 
form. I går ble tomrommet på 
midtbanen stort og selv om Roj 
Elseth var hjemvendt fra ferie 
ble det ingen tyngde over vest- 
sidelagets angrep mot lederen 
av 5. divisjon Herøya, 
viste at laget hører til 
høyere divisjon. Selv om Her- Elseth 

.øya ‘ ’ --------
utløsningen
Det ble med 2—1.

Det går ikke an å dømme 
dagens Pors etter Herøya-kam- 
pen, men alle er vel enige om 
at det må spilles minst 60 pro
sent bedre skal det bli seier 
mot Runar. Og mot Vålerengen 
— ja, da må man fram med 
hundretallet i prosenter. Pors-; 
spillerne har hatt en velfortjent 
ferie og leken med ballen har 
vel ikke vært så konsentrert i 
sommersola. Nå begynner alvo
ret og målet mot 2. divisjon. 
Da går det iallfall ikke an å gi 
fra seg et eneste poeng på 
Vestsiden.
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som går i mål.

svar.
scorer ikke De spilte
- • 11 intet

i dag, eller degradert 
regnet med at 3 
dette året. Vi tror 
mer til å avgi 
kampene framover, 
spiller uten Inspirasjon

P 0 R S

• .■

Å-
4

■■

V--. .

,< -
.7

■■ é,^i
■ -J

■■■_.. ■

•
■ ’;;

’3-.< -i

h

: • •

kampen lørdag kveld. Pors fikk 
det atskillig lettere enn man 
hadde ventet og 4—0 var alt for 
lite etter det som skjedde i kam
pen. Selv om Pors vant en stor

seler ble Runar en meget dårlig 
målestokk for topplaget i 3-dl- 
visjon. Runarformannen Bjørn 
Mørk uttalte i en samtale med 
TA før kampen: «Enten seier
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3. divisjon
4- 0 
3—2
5— 1 
2—2 |

17— 3 15
19— 7 11 f 
1K—11 10 I 

9 
7 
6 
4 
2

Pors—Runar 
Fram—Moss 
Sandefjord—Heddal 
Østsiden—Larvik Turn

Pors 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 
Larvik Turn 
Moss 
Heddal 
Runar

•ors fikk del lellere 
men holder formen: 4-0 ove

•J
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Vær nied a 
både for deg selv og

I de senere år
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(Forts, fra side 6).
Pors stanget og stanget 

i seg helt igjennom, men 
ville lykkes. Utløsningen 

kom først da Sperre ble for grov 
med kjeft og armer. Straff espar- 

som fulgte ble sikkert satt 
av Rolf Askedalen. Og så 
J“t ’ . ~ .Z I----------av

kampen. Det ene lekre 
etter det andre ble  

; opp. Målsjanser, ja, det er lenge 
1 siden Pors har hatt så mange 

sjanser som i denne kampen. Det 
å få prikket ballen i hyssingen I ‘Jæ1 ] 
så ut til å være umulig, helt til! amp 

 o—sendte en ballomgang, da Pors tok initiativet 11111 i feltet Denne traff en for- 
r»---- ------ _ j retning. Da

gens perle sørget Rolf Nilsen for 
etter at han hadde hatt uflaks 
endel ganger, og dermed 4—0 til 
Pors.

’7;t' 
7-. ; '
>.V' ’ ■■

Er:
... > ' ? ’

.. ■ ■w

ring kom så tidlig som etter 10 
minutters spill ved Øystein Num- 
me, og dette roet de blå/svartc 
adskilig. Dagens uheldigste mann 
heter for øvrig Øystein Numme. 
Vi har skrevet det før og gjentar 
det påny: Øystein : 
fra de opplagte situasjoner. Det 
greide han heller ikke da han 
hadde muligheten til å øke på en 
kjempesjanse midt i 1. omgang. ket 
Runar gjorde unna sitt beste i 
denne omgangen, og laget hadde 
endel bra midtbanespill. En 
kar som Kjell Jacobsen kom al
dri til sin rett fordi han hadde 
Ragnar Numme som en klegg i 
ryggen. Det ble med det ene 
målet i 1. omgang, og dette re
sultat var OK.
• Det begynte ganske livlig i Kåre Bergstrøm
2. omcarw -n___ I Doxxxxe
Og presset Runar helt over i for- svarer og forandret

© På dagens Pors-lag likte vi 
best Roy Elseth.o M£d-sitt store 
register og kloke spilj-^kaper han 
ro over rekka. Kjell Madsen spil
te seg nok 'inn på laget som 
skal møte VIF,‘ men enda trenger 
han enda mer selvtillit. Forsva
ret virker sikkert med en Ragnar 
Numme i toppform, og et hakk 
hvassere enn de andre. Arild We- 
holt tok sikkert det som kom. Vi 
håper Pors får bedre uttelling 
hvis de samme sjansene byr seg 
mot VIF til helgen.
© Runar er et slagent lag. Det 
var ikke mye igjen av den gamle 
tælen i guttene-*fra, Haukerød. 
Men Harald Hynifé^g Leif Erik
sen slet jevnt og '"■tep^ert under 

en. -----
Be—Be.

Vi setter mer pris på en seler 
over Runar i dag enn over sel
veste VIF kommende søndag. — 
Dette var Pors-formannen Alf 
J ans ens kommentar før Runar-
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Kåre Bergstrøm helt t.v. har skutt og en Runar-back sneier ballen,|

, Han
,aff ned
Runa1, kom. 

manffe Poeng j 
f°rdl laget 

gnist, Disse tingene har Vestsideguttene 
overflod av, og det kjemPes 
tappert over hele linja. Hos Pors 
stilte Svein Halvorsen opp 80m 
annonsert, men det gikk bare 7 
minutter før han måtte melde 
pass, og dermed steppet Gulllk- 
sen Inn på ny, og laget en sik
ker og god kamp, selv om han 
ikke ble satt på noen nevnesver- 
dig prøve. Det var høyst usik
kert om Arild Veliolt kunne stil
le opp i denne kampen etter en 
skade 1 kretskampen i Larvik. 

Heldigvis var han i orden til 
lørdagens seriematch, men klar
signalet kom bare 5 min. for 
avspark.

Det er snart ikke annet igjen 
enn munnen på den gamle stor
spilleren Hans Sperre. Munnen 
var også en av årsakene i til
legg til en grov arm at dagens 
dommer, Rolf Nalteig, Falk, måt
te vise Sperre ut i begynnelsen 
av 2. omgang. For øvrig syntes 
vi dommeren kom meget pent 
fra sin debutkamp på Pors Sta
dion, selv om ikke alltid publi
kum var like enig i hans avgjø

 relser.   
Q Det var gjestene som startet 
best og de første 5 minuttene var 
som en eneste stor nervepåkjén- 
ning i Pors-forsvaret. Pors’ sco-

skape god rundestemning, 
stor innspirasjonskilde

blir man sett på
” hvis man finner på å gi uttrykk 

entusiasme eller glede, la det ikke bli slik 
syng og hei av hjertens lyst.

0 

HEIA HEIA SVARTE1BLA 
VI SKAL VINNE KAMPEN NÅ 

o o
VÅLERENGA SKAL VI SLA 
OG TIL 5 RUNDE GÅ.

ELVE BLÅ 0G SVARTE
HEIA, HEIA PORS GÅ PA 

NORGESMESTERSKAPET
HEIA, HEIA PORS 0M GRENLAND 
TITTE LITT PÅ MÅLET

HARDT SOM STÅLET 
MED DEN RETTE FOT

VIS OSS DITT MOT.
SKYTE
TREFFE
HEIA, HEIA PORS

VANDRA VIDARE, VANDRA VIDARE 
o

VI SKAL OPP TIL TOPPEN GA
VANDRA VIDARE, VANDRA VIDARE 

oVI VIL IKKE LA OSS SLA.

r. :
Z
• •-

• •

for spillerne.
" SOM HÅR I SUPPA

ALLE LIKE SMARTE 
o 0, 5 RUNDE SKAL VI NA. 
VINKER I DET FJERNE

DU MÅ VERNE.

FM
■Å-i

sattinn
var det bare Pors i resten 
' ' angrepet

bygget
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Det skulle smake med 
finaleplass til Pors 
fir siden sist.
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få avviklet det hele i ordnede 
former. Vi har samme mann
skap som den gang vi arrangerte 
U-landskampen mot Finland, og 
da vax* det en stab på ca 100 mann 
i aksjon.

• .

Her ser vi mannen som skal 
gjøre det hett for «Bonden» 
& Co., Øystein Nurame er en 
av de karene som scorer fra 

de mest umulige vinkler.

og 
Øvre Telemark for kampen. Og 
i Porsgrunn slutter vel alle mann
sterkt fram og heier våre gutter 
fram til .seier. For øvrig har vi 
et kjempeapparat i gang for å

•I

Lco Weber og Alf Jan- 
og her cr resultatet de er blitt enige om: — 3—2.

det laget'som et ;av årets 
sjonslag.
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VLF’s Egil Olsen har mange 
navn, som f. eks. solokongen, 
driblekongen, «Cirkus-Olsen.» 
og mange flere, men kjært 
barn har mange navn. Og 
denne karen skal nok Pors fA 
atskillig bry med på Vestsi
den — hvis han er i det rette 

*■ < i

hjørnet. Hvis ikke, da dribler | 
han. seg som regel helt bort 
og irriterer sino medspillere z 

over all måte! /***

y

1 *».'••!

fefe..

iS

fnt r

» '.< » 
' ■ ’y

■ ■ ?!

J
; ■- J

7 ■ 
y .. .-‘v/

' ’ x.z

y^

Den 
vært så langt 
i 1936. Gutta klarer 
oppgave bare de kjemper, 
Frank Olsen til TA. Han 
av dem som var med 
nalen mot 7 
gangen måtte Por, 
derlag, men en orkanvind

vi bare om sei
le vi ikke det.
.- ••VK.4.4W44 A ?V 

orfor akku“ 
Jeg så dem 
e det grann

\'~X

me<
Paui (Ol 

Erling 01-JS 
_ Isen, Olav 
erg, ;• Leif 

rsen, 'Alf* Mik- 
dg Andreas Skilbred.I — ~~ é ■

■ :

M*'

overbevist om 
uslåelig. Laget teller en 3—4 brik
ker som det er om å gjøre å pas
se på, men ellers helt ordinære sa
ker. Jeg tror våre gutter er opp- 
merksonvpå Egil Olsen. Det kan 
vel bli verre å binde en kar til 
Leif Eriksen, men hån blir sik- I 
kert godt passet. Pors vinner ik
ke fordi laget er teknisk bedre, 
men fordi vi pr i dag er i be
sittelse av en vinnervilje og in- 

•

spirasjon som det er lenge siden 
vi har hatt på Vestsiden. x

— Rekordpublikum? I
— Jeg håper på 4000 mennes- • 

ker, men ser gjerne flere. Re
korden fra Skeid-kampen skal det 
bli vanskelig å slå. Men umulig er 
det ikke, da dette er-den eneste 
kampen av betydning på disj;e 
breddegrader. Vi har hørt oi-n 

• •

I orkonvinc

A'
:'■> ;'S: ■- 1

En av de ivrigste VIF-patriote- 
ne er klubbens sekretær Carl 
Enersen. Han fulgte med sitt lag 
til Skien og var overlykkelig da 
TA slo av en prat etter at Cir- 
kuslaget hadde beseiret Odd.

_ Dere får en lett seier mot 
Pors?

lag i 1936 
Skilbred sørgo 

eneste scoring i ek 
ene. Pors stilte

— Nei, tvert imot. Pors er et av 
de vanskeligste lagene vi kunne 
få. Vi kunne håpet på Brann i 
Bergen, men da vi fikk greie på

< r:;

-

Pors Fotballgruppes 
son. Alle er enige om at Pors vinner,

ALF JANSEN :

2. dlvis

/

■ M 
■■

R

fe.

at dette laget er stor interesse fra Sørlandet

•'.'e

(

%

*

X x I

■

ett av sine beste 
og var meget høyt 

rangert på listen over Norges be
ste lag. Av ekspertene var de ran
gert som nummer 10. Det var 
cupsus på Vestsiden i kvartfina- 
leåret. Og mange er vel de som

ennå kan huske da >laget slo Se 
bak, Østfolds beste Plae i m90 
4. runde. Andreas 
for kampens 
straomgang 
dette mannskapet det året: 
Steen, Alf Jacobsen, Z. 
sen, R. Richter, Frank 01 
Skilbred, F. Klingenb 
Listad, O. Kristoffe 
kelsen lo skilbred. Al
le sammen kjente gutter, og kjen- 
ner vi dem rett, sitter de;-fleste 
ringside og heier frams dågens 
Porslag mot VIF. •

ri** * ■ * ** fu
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3 siste formenn. Fra venstre: Wilhelm Karlsen,

Men det skulle
Lykkens år, kaller man dette i 

: på Vestsiden. Det hele 
— mørkt etter at det 

jrdinær generalfor
for å få valgt ny 
dukket Alf Jansen 

det vært en 
gutta i Pors.

j kjent

. - -J-

I ■

X A

•S •, «a

fotballåret ■_ ’ 
begynte så

■ måtte ekstrao 
samling til 
formann. Så 
opp, og siden har 
dans på roser for 
Formannen i Pors, tidligere ? . 
som «stemmen på Pors Stadion» 
er en stillfarende, men arbeids
som formann som ikke har ligget 
på latsiden i denne sesongen. Fo
ran Cupkampen søndag har han 
allerede vært travelt opptatt i fle
re uker.

— Hvordan går det?
— Her snakker 

er og hvorfor skull-
\ Laget har ikke tapt h 

reie eller cup, så hvo lb rat tape mot.‘ VIF? 
r‘ mot Odd og ble ikk

—

&

eneste gangen Pors har hele 
oppe i rundene var 

søndagens 
sa 

var en 
i kvartfi- 

Lisleby i 1936. Den 
” s døyve 6—1 ne- 

under

f -77 ’■ 
‘‘ -7/ f

\ -..-K 7

. . ^<7 w

V'.'

Vålerengens sekretær :

Vi ville heller ha ... 
Brann i Bergen enn Pors

at det ble Pors i Porsgrunn, kan 
jeg ikks si annet enn at jeg ble 
skuffet. Porsgrunnslaget har jo 
ikke tapt en eneste kamp i år. 
Vi vet ikke hvordan laget spil
ler. Det eneste vi vet er at ka
rene er nokså tøffe og spiller røff 
fotball. Leste et sted at de øn
sket seg VIF, og bare et slikt 
ønske forteller sitt eget språk.

Vi i Vålerenga har ikke lagt 
skjul på at det er cupmesterska- 
pet vi gjerne vil jnrikassere, men 
vi hadde gjerne sett en lettere 
motstander enQ Pors. Vi regner

sensa-

'7:77' '

7./77C'

Ji>, :.\vj 
• • •

-A 

7'7-7 -7 
■7:7 : ■ •. .

7- 
.. .

■ • 77 7Y r.. w

.1-7

z *

•• ;

.<7 '

bl

&

Å'i?.'

^■a7;<v77,>'
ikåLKtiA 
7^.7 77;

ors var i kvartfinaler
gongen vant Lisleby i ■

-J. en kvart- J

næ Hele 31 j kampen får 
da for det.

Pors hadde 
lag det året
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ved taktisk brøler etter 1-0Frikort innløses I hovedporten.
SØNDAG 13. AUGUST 1967

oPors - Valereøis®81
Lagoppstilling er:

Pors

I

Roy Elscth

bis det samme*

avgjørende utslag,

rb

>

0

v

Øistein
Ragnv. Johnsen

Rolf Nilsen
Kjell Madsen

Yngve Andersen
Egil Olsen

Arne Jakobsen

Linjemenn :
Kjell Bruun, Ørn
Kjell Iversen, Fram

Per Knudsen
Eriksen

Odd Syversen

■

igjennom med 
satte farge på 

så, gikk" det bare

Dommer :
Henry Øberg, 
Falk

I

i

I
I

!

i

i

p
L u

I

1

u-
■

«i

planer

Qyer til serien: 
************^

4. ru iide

P ors-V ålerengen
Pors stadion søndag 13/8 kl 17 00

Tribunebillett ^7.-. Ståplass kr. S._. Barn kr 2_.

porserne var litt for noncha
lante etter det viktige ledermå- 
let. Hadde man klart å holde 
det omgangen ut, kunne fort
settelse ha artet seg annerle
des.

Forøvrig blottet også en el
lers sterkt-spillende keeper We-

klu
Cupen. Den kommer til å dominere 
selvsagt er det motet på Vestsiden 

i som interesserer forst 
j mange andre godbitene 4. runde 

byr på. — Har porserne vinnersjanser? Naturligvis, og i hoy 
grad også. Ikke bare fordi Vålerengen har vist mindre impo
nerende takter i det siste og mangler sin viktigste brikke i 
forsvaret, landslagets Arild Mathisen, men i enda sterkere 
grad fordi Pors-laget nå er så intimt innspilt og er blitt så 
stabilt gjennom en gnistrende lagånd og kampvilje. Her er det 
11 spillere som VIL noe og som synes å ha fått det rette 
vinnerinstinktet I blodet. Et slikt mannskap M Å kunne spille 
cup også! Men mot et mer rutinert og uberegnllg lag som 
Vålerengen vil sikkert den rent taktiske planlegging kunne gi 
avgjørende utslag, og vi vet at Pors har lagt opp 3 taktiske

andel av 
i nen 
i ne

Per Skjerven Olsen
Leif

Einar Bruno Larsen
Leif Syversen Per E. Bjørnsen

Helge Sørli

Sl

. ,kke 

minutter for slutt, da 
„ opp til 3—1. Da var forovrig allerede 

n® f - mii 
get, Vige var gått ut 
IfOM --- ------- 9 • -

(Sjansen giapp
Naturligvis kunne Pors renl 

spillemessig eller i prosentvis 
' overtaket ute på ba- 

ikke lage noen kopi av si- 
beste kamper fra 3. divi

sjon. Ingen hadde rett til å 
vente det. Motstanderen het 
nå tross alt Vålerengen, som 
holder til helt oppe på 4. plas
sen i 1. divisjon. Vi håpet mer 
enn vi egentlig trodde på en 
vinnersjanse for porserne, men 
håpet knyttet seg til at de da 
kunne klare å mobilisere til

I fortettede 
kampgnist som så ofte preget

Men den uteble altså i noe for
® - - ■  ■ O  I

Vålerengen

holt sin største svakhet da 
Yngve Andersen headet inn 1— 
1 fra kloss hold. Det - lange 
innlegget inn i feltet var en 
ball han burde vært ute på. 
VIF åpnet ganske domineren
de etter pause, kjørt fram 

(Forts, side 8).

Det var gått 31 minutter da 
Øystein Numme kjempet seg 
til en ball, stakk den igjennom 
til Rolf Nilsen, som forserte 
kortere enn ventet og lyktes 
med sitt kjappe skudd. Vi syns 
nok Sørli burde maktet den 
ballen. Men jubelen varte bare 
til stadion-uret viste 32 minut
ter. Det er en taktisk regel 
det alltid lønner seg å følge, 
nemlig at man i en uviss kamp 
med ledermål så langt ut i om
gangen skal tette forsvaret ek 
stra de første minuttene for 
med nebb og klør å holde på 
ledelsen — mister man den 
straks, betyr det et dobbelt 
psykologisk pluss til motpar
ten, som også får nervene i 
ro igjen. Her syns vi nok at

Så er* det over til 
denne fotballhelgen, og 
søndag ettermiddag Pors—Vålerengen 
og fremst blant de forovrig i 
byr på. ■— Har porserne vinnersjanser? Naturligvis, 
nrarf nncå 11/1/* w»»----

„slikke sårene" på en uke ?

håpet knyttet seg til at de da 

topps den sisu og

laget 1 mange av vårkampene. 

stor grad — årsaken lå nok 
mye i nervepresset som tok 
endel overhånd, kanskje like 

.mye i at Vålerengen avgjort 
[hadde en av sine bedre dager 
og dessuten nok også scoret 
et visst sjokk-poeng ved stikk 
i mot all tips å komme med 
full mannskap og endog Arild 
Mathisen på plass. Ikke minst 
det siste paralyserte nok litt. 
— Man kan nok si at Pors 
skuffet, men tross alt synes 
>i nå ikke at innsatsen var så 
ueffen likevel, for avgjorelsen

i kampen falt ihvertfall 
for 17 r ’ ’
VIF gikk opp til 3—1. Da

- skadeuhelle- begynt å ramle inn over la-
x o***» senere var også Askedalen ferdig, og 

not slutten gikk det på stum- 
Jene med bare 10 mann. Vel 
iominerte VIF spillet ute på 
janen det meste av kampen, 
nådde mer flyt og fram for alt 

dr?yt,Vakk hissigere tempo, 
jnen hadde likevel ikke så lett

■ komme igjennom med 
scoringer. Pors satte farge på 
kampen ved ledelsen 

snai det bare
en I®' man be9|kk n taktisk brølet’ som på et 
ke nkst?m yiF'ernef den psykis- 
hl da anSe’K de måtte

og Magnar Rønningen (nan 
kom rett fra 2 harde håndball- 
kamper i Skien) kom inn. VIF 
dominerte nå stort, og vi no
terte påny et par skarpe red- 
ninger av Weholt. Så gikk VIF 
opp til 3—1 etter 28 min., og 
dermed var slaget definitivt 
tapt. Det var Schjerwen Olsen 
som nettet. Omtrent samtidig 
måtte Askedalen gå ut etter 
skade, og VIF mistet Schjer
wen, men fikk Kjell Marcus- 
sen inn i stedet. Snaue -2 min, 
før slutt la Arne Jacobsen på 
til 4—1. Seieren var fullt for
tjent. — Hos Pors var laget 
ujevnt i går, og ingen var vel 
helt på topp.

Nærmest kjent nivå kom ve! 
Weholt, Askedalen og til dels 
Bergstrøm, mens det ble for 
tynt i angrepet der Pors mot 
bedre lag har sin største svak
het. Wingene har ikke nok å gi 
i tempo og nærkamper, og spis
sene Numme og Nilsen blir for 
mye alene. — VIF-laget var som 
nevnt i godt spillehumør og var 
uten et direkte svakt punkt. I 
en meget sterk backrekke do
minerte Bruno Larsen og hans- 
stopper-makker Odd Syversen, 
og en noe forsiktig Arild Ma
thisen klarte fint sin nokså enk* 
le wingback-oppgave. Leif Erik
sen dominerte midtbanen det 
meste av kampen, og i angrepet 
ble Egil Olsen holdt lenge bra 
i sjakk av Ragnar Numme, men 
også han måtte etter hvert gi 
ofte tapt da driblekongen ble 
mer og mer «umulig» utover i 
annen omgang.Meget god dommer var Henry 
Øberg, Falk. — Vel 450C• til
skuer^. WESSBI-

Pors . . .
(Forts, fra side 6). 

mange angrep, men det ble lik
som for mye pirk i avslutnin
gene. Weholdt avverget ypper
lig i det 7. minutt, men 5 min. 
senere måtte han kapitulere 
for et kort, hvasst skudd fra 
Per Knutsen, som forøvrig selv 
trodde han var off side — hvil
ket han ikke var — og dermed 
fikk porserne til å stoppe opp 
et avgjørende øyeblikk. Etter 
17 min. gikk en skadet Vige ut,• •

Arild Weholt
Wige Kai Gulliksen
Rolf Askedalen Ragnar Numme

Kåre Bergstrøm
Øistein Numme

arer Pors å

søndag 
hos Gudmunci^nnVl^01' etlGr gjentp^X ?9/,a5nar Numme kunne 
visst alvor & Co- donne uken
Qystein Numme 'n Roif NilsenPfov^‘ 4’ ?nen Jikevel 'med et 
Btetistikk &en s,ste lec’«r ««1 n a°e 3 mai mer enn 
*lts* Pfi å knnJI 2™! Nilsen* i?h9 ?eso?gens scorings- den mer °rbi e«er sondnnl? 7 og de" siste-sattfer
,ammen vi få? omf'?e” av den sikkeSrtkarJ?-! Nsil’ dét 9<elder 
at en stor orr,kring dette livlige og fargerike
mulig qrunfHn,-.OIISanlsert heiaoiér^F^^sa kan vi J° ta med

Arssr& i

i
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oppgave for Pors: 1-4
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Det gikk altså ikke for Pors, 
som rétt og slett ikke hadde 
«dagen», og laget vav dess
uten også ganske åpenbart '. 
preget av nerver. Guttene var 
pigge nok til å satse alt mot 
en fryktet favoritt-motstander, 
men det var nok ikke minst 
nervepresset som gjorde at de 
aller fleste likesom ikke fikk 
sloppet seg løs og dermed 
stilte mer eller mindre under 
vanlig standard. Kanskje var 
det best at det ble takk og 
farvel i cupen for denne gan
gen, for det er tydelig at 
mannskapet har kjørt temme
lig hardt denne sesongen og 
at skadene nå begynner å røy
ne på. Slikt kan slå skjebnes
vangert ut i serien, der man 
ennå ikke har råd til å føle 
seg 100 prosent sikker. For
håpentlig trenger man ikke 
mer enn en ukes tid på å 
«slikke sårene» — for all inn
sats og alle ambisjoner bør 
nå rettes utelukkende mot se
rieavslutningen. En topplass 
her og dermed opprykk er nå 
engang det som teller mest! 
Neste motstander er Heddal 
på Vestsiden lørdag.
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Da Rolf Nilsen orclnet 1- „ . . 
ser ham t.v. fyre av målsknddei 
foran Øystein Numme, som la 
■pasningen. T.h.Arild Mathisen.
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Heddal tok nest
  

pusten fra rs
i svakt Vestsideoppgjør som ga 3-2
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Her må Heddal kapitulere. Øystein Numme scorer
LØRDAG 19. AUGUST 1967

Pors - Hieddal
Lagoppstillinger :

Pere

de

I

Eivind Stivi Henrik Steinmoen

Heddal
*

I

4

I

V

  

Be-Be

A

i

liiti

Pors 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 
Larvik Turn 
Moss 
Heddal 
Runar

2— 1
3— 2
1—1
1—2

..'z

- 
«

Dommer :
Ame Skjærum, 
Skiens Grane

’ Linjemenn:
Ole Knatterud, Snøgg
Thore Andreassen, Gvarv

20— 5 
22—10 
17—12 
17—16 
10—14 
10—15 
10—23 
9—20

r

17
13
12
IL
8
8
4
3

9
10
9
10
10 
9
10
9

..

Thor H. Heggekroken Karl E. Bergstig 
Bjørn Borgen

ans Heggekroken 
isa Kittil Hardang

Kjell Bruserud
Ragnar Gampedalen

Ragnar Larsen

da laget spritet seg opp 1 
av 2. omgang var de 

vårkåte kuer.

Svein Halvorsen
Ragnar Numme

Bergstrøm
Roy Elseth

• > --
■ .

Ragnv. Johnsen
Rolf Nilsen

Kåre Numme

3. divisjon
Fram—Larvik Turn
Pors—Heddal
Sandefjord—Runar
Østsiden—Moss

fe*-’- vK-

Åge Lund nyttigste spiller for Pors

Reaksjonen er kommet hos Pors. 
Det gikk på stumpene, i alle fall 
i 2. omgang i seriekampen mot 
Heddal på Vestsiden lørdag etter
middag. Forsvaret hos hejmmela- 
get, som for anledningen var svært 
plastret med reserver, spilte i 2. 
omgang rene hasarden og glemte 
fullstendig ordet «sikring». Det 
kunne gått galt i denne kampen 
for Pors, men laget seiler tydlig- 
vis i mevind. Vi vil ikke karakteri
sere seieren som heldig. Den var 
O.K. etter spill og sjanser, men 
det kunne så lett vippet i denne

...

Arild Weholt
Kjell Madsen

Kai Gulliksen
Kåre

Øistein Numme

trengs. 1I går spilte Pors bare i 20 ml- ■ Pors-forsvaret. Denne gang var det 
nutter. Det var det siste kvarteret Heggekroken, som satte
av 1. omgang og de første 5 mi- :ballen ’ netlet- KeePer Weholt var 

sen med reaksjonen ved dette til- 
på halv tolv og skjeve. Heddal ^å hadde Heddal kommet i 

ikke det letteste laget å spille anSrepsposisjon °£ se^v om hjem- 
•- - — t melaget hadde sjanser, var det stor 

panikk i Porsforsvaret hver gang 
gjestene kom i angrep. Det holdt 
for Pors denne gang, og laget lærte 
nok adskillig av sine feil. Noe gjor- 

gjestenes gode indrelø-
J ble skadet og 

de siste 10 minut-

*

fc- ja.•r
- * 2

LABERT VERTSKAP
Det var ikke rare stemningen på 

Pors Stadion i lørdagskampen, 
men publikum forstår ikke at det 
er nettopp i motgangen Pors tren
ger friske heiarop. Og innen fre- 
dagskampen må Porsguttene finne 
fram til langt bedre saker skal det 
bli seier mot Fram. Larvikslaget 
har ikke tapt på hjemmebane på 
2 år og nå som de har blitt med 
i sluttkoken gir de sikkert ikke 
noe fra seg gratis.

Age Lund er nevnt hos Pors. 
Trener Einar «Jeisen» Gundersen 
sier i en samtale at også Arnold 
Johannesen kan bli aktuell nå som 

da sluttpoengene skal avgjøres. Det 
i stort var ikke så mange lyspunktene på 

—-o—o.  • ikke lørdagens Porslag, men Rolf Nil-
l«- minuttene før Øystein sen avsluttet bra. Synd han ikke
Numme la på til 3-0. hadde flere med seg.Men så begynte panikken. Et fa- Heddals lag var ujevnt. Laget 
talt tilbakespill startet det opp spilte kontant, men upresist. La- 
med. Heldigvis var keeper Weholt gets beste var nok c.h. Karl E. 
påpasselig framme, men nå fikk Bergestig, sammen med Hardang i 
heddølene blod på tann. Det var rekka. Ame Skjærum, Grane, kom 
ikke lenge før utløsningen kom for pent fra oppgaven som kampens 
deres vedkommende. Etter et kvar- dommer.

I

her Pors’ 3. mål.
ters spill hadde Porsforsvaret 

savnet etter de andre for- lemt hele sikringen og Arnt Helge 
Kaasa gjorde ingen feil da han

■'

4

de nok at 
per Kittil Hardang 
haltet på vingen C.

brøt igjennom på Pors , tcne
------nn I

rene. Den varte en halv time og 
til å like sola bedre

enn ballen. En drivende sky og litt 
var nok til å få de blå/

svarte i humør. Det siste kvarteret 
av kampen fikk de klampen i bånn. 
Age Lund åpnet scoringene etter 
en halvtimes spill, da han slo en 
stikkball fra Elseth hardt forbi 
Ragnar Larsen. Porsgrunnslaget 
sjanser og spilte gang på gang ut 
Heddal-laget, like før selters økte 
Rolf Nilsen til 2-0, da han stakk 
gjennom på en stikkball. Dette ble 

I også halvtidsresultatet.

PORS ÅPNET BEST I 2 OMG
Det gikk helt rutinemessig 

hjemmelaget startet opp 1 - 
tempo i 2. omgang. Det var 
gått mange l  
Numme la på til 3-0.

Men så begynte panikken. Et fa
talt tilbakespill startet det opp spilte

Weholt gets beste var
nå fikk Bergestig, sammen 

. Det var *
wbv -i kom for
vedkommende. Etter et kvar-* • • ~ ** • •

rig var l.. 
svarskjempene stort, spesielt når 
det røynet på i 2. omgang Det ser , ble alen°e' med pors.keCperen. Det 
ut t.l at i alle fall Askedalen og ikke ått mer cnn .5 mi.
Vige er klare mot Fram og det kan nutter da det å ny ble panikk j 
trengs.  - --------

I går spilte Pors bare i 20 ml- Thor *H.' Heggekroken, 
** --------------
av 1. omgang og de første 5 mi
nuttene av 2. omgang, ellers gikk 
det I ” ” ’J-’

er 
mot og 
begynnelsen 
pigge som noen

kjedelig halvtime
Starten i kampen var den verste. 

Det så ut som den deilige sommer- 
la som* ' *kampen fordi Heddal fikk begge sVdtørt• tok luven av de 22 aktø- 1 

sine mål, nettopp på det tidspunkt L ’ ’ * x: **
da Pors ledet 3-0. Det er slike ting spillerne så ut 

som gir fornyet kraft og ett lag’ fuktighet 
som Heddal er det rette til å slå til 
i en slik kamp. Det gikk ikke for 
Heddal denne gangen. Da vi snak
ket med keeper Ragnar Larsen i 
pausen sa han til TA: «Vi taper 
alltid jevne kamper, men i dag er 
det ikke jevnt». Til da hadde nem
lig Pors hatt et markert overtak i 
banespillet. Men etter kampen fikk 
den samme Larsen rett i sine på
stander. Vi tror de fleste Pors-pa- 
trioter pustet lettet, da dommerens 
fløyte lød for sluttsignalet.

Dagens lyspunkt hos Pos var Age 
Lund, som spesielt i 1. omgang var 
sjanseskapende og rask på vingen. 
I 2. omgaing måtte hari streve "i 
forsvaret. Det skal bli godt å ha 
Age med i sluttkampene. Forøv-

i ved dette til- 
hadde Heddal kommet i
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formelig gnistrer 2. divisjon av disse karene — Pors-laget med
lørdag.
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mote Pors. Og det m* 
til skal det bli kanr 
bitter end». — Bc - Be
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1. divisjon
Fram—Pors

slik at han ble fort varm i tøyet. l| 
Men- så kom Pors. Anført av

- ” "

X. V,
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Østsiden—Sandefj. 
Heddal’—Larvik T. 
Runar—Moss

Pors 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 
Larvik Turn 
Moss 
Heddal 
Runar

■>:

-S'..
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AS-•:

1— 12— 0 
0—5 1—3

21— 6 1822— 12- 1318— 1319— 16 15—14 
13—1610—28 
10—23
- - - •
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trener Jclsen etter kampen i Larvik 

rsleomgangen rei

■ f ; •
• .• > •'J
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med keeper, men heller ikke den 
gang lyktes det for Øystein. Det 
virket for lett, og denne gang 
gikk han 2 skritt for langt. Men- 
Pors hadde levert en prima 1. 
omgang og ledelsen var OK. — 
Dessverre var det endel opptøyer 
i pausen da endel Pors- og Fram- 
patrioter kom i klabbene på hver
andre på grunn av at dommeren 
ikke viste ut nevnte Fram-spil- 
ler.
© 2. omgang skal vi forbigå i 
all stillhet. Fram fikk sitt mål 
etter 7 minutters spill, da nyer
vervelsen Per Thorstensen satte 
bakhodet til en corner. Porsfor- 
svaret kjempet som løver og red 
stormen av resten av omgangen. 
For oss Porsgrunnsfolk artet 2. 
omgang seg som et eneste stort 
mareritt og det var en befrielse 
da dommerens sluttsignal lød. — 
Nevnes må også at Pors hadde 
et par store tilbud i denne om
gang, men Frams store midtba- 
nedominans greide aldri Pors å 
hamle opp med i denne omgan
gen. __

... • ; • s<.-
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Her må Fram-keeperen se
en spilleglad Rolf Nilsen kjørte 
blågutta opp i stort tempo. Méh 
det var vanskelig å overliste det 
hardtspillende Fram-forsvaret — 
som spilte på grensen av det lov
lige. Det var fart og driv over 
spillet til porsgrunnsguttene i 
denne omgangen. Alviniussen & 
Co måtte til stadighet ta fram 
ljuv-triks for å stoppe dem. En 
i i rekte nedslåing av Rolf Nilsen 
i 1. omgang burde resultert i 
straffespark, men dommeren ba
re vinket det av. Samme Nilsen 
var nesten helt igjennom midt i 
omgangen, men ble felt hode
stups av en Fram-back. Det ble 
nesten latterkonsert på tribuneii 
da dommeren blåste for frispark 
m o t Nilsen. Men så etter eh 

(Forts. 8. side.)

1 i-ori.s fra side 6).
i ''alv times spill kom utløsningen. 
1 Rolf Nilsen fikk endelig frispark. 

Han la en skredderpasning til 
Roy Elseth. som hadde funnet 

' on luke. Denne ekspederte ballen 
nå direkten og målmannen bare 

• så langt da den gikk inn tett 
ved stolpen — kanonhardt. Like 

j etterpå hadde Øystein Numme en 
I kjempesjanse da han var alene

w

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

LARVIK lordag: Det spørs om 
; ikke Roy Elseths scoring etter 

en halv times spill i 1. omgang 
åpnet 2. divisjonsdoren på vid 
vegg for Pors. Denne scoringen 
ble avgjørende for porsgrunnsla- 
get, som nesten ble rent i senk 
av et aggressivt Framlag i 2. om 
gang. Kai Gulliksen ble dagen* 
mann i Larvik. Han fightet :♦?. 
VIHig og så godt under hele kam
pen at han nesten ruver opp til 
tittelen som banens beste spiller. 
At 19-åringen har gått fram med 
stormskritt er det ingen tvil om. 
Mye betydde det også at Rolf As- 
kedalen og Svein Halvorsen var 
på plass igjen. Det ble en un
derholdende og god 1. omgang, 
der Pors hadde det meste av ba
nespillet og de farligste sjanse-

I ne. Det så rosenrødt ut etter 1. 
omgang. Laget spilte oppfinnsomt 
og klokt og 1—0 ledelse var hel
ler knapt etter det som hadde 
skjedd ute på banen. Da så Fram 
fikk den psykologiske 1—1 etter 
7 minutters spill i 2. omgang, 

' kom publikum fullstendig i kok.
Og det var høy stemning på Tor- 
strand denne deilige lørdagsetter- 
middagen. Godt over 1000 tilskue-

I re fordelt på Larvik og Pors
grunn skrek <=eg nesten hese på 
sine faboritter.

Dessverre midlet kampens dom
mer Kåre Hansen, Bragerøen, — 
tidlig taket nå kampen. Han bur
de utvist Frams venstreback al
lerede i 1 omgang, da denne 
holdt på å slå ned en porser. 
Når han ogsa var typisk «hjem- 
medommer. b’o det en god del 
pipekonserter. i
• Det var njcmmelaget som star
tet best, da de rusjet fram med 
stormangrep. Vi noterte en me- 
get god reaksjonsredning av We- 
holt i åpningsminuttene. For øv
rig hadde samme Weholt meget. 
å stå i de første 10 minuttene,

*

. *• *
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langt etter det skarpe skuddet fra Roy Elseth som qa Pors 1—0 
-a T~rStrand

0 Unge Gulliksen er nevnt i for
svaret. Rolf Askedalcn gjorde 
også en meget god jobb. Det var 
forskjell fra sist mot Heddal. Nå 
var roen der og en mann som 
Ragnar Numme herjet i kjent 
slitestil. Kåre Bergstrøm arbeidet 
energisk, men han ble for de
fensiv i 2. omgang. Rolf Nilsen 
startet meget godt, men falt helt 
av i sluttomgangen. Roy Elseth 
gjorde et hopp oppover fra Hed- 
dal-kampen, og Åge Lund var 
sjanseskapende så lenge han had
de baller å arbeide med.
ø Frams lag var ungt og vi tror 
Pors må være glad at forspran
get er hele 5 poeng. At laget kom
mer sterkt allerede neste år er 
helt sikkert. I går spilte vetera
nene Knut Ludahl og Ragnar Al
viniussen førstefioliner. Men ung
guttene Berge og Bård Isaksen 
f eks er lovende folk som kan 
gjøre det hett for noen og en
hver.TA hadde en samtale med hele 
Frams UK etter kampen og alle 
var enige i en ting: «Vi har en
nå ikke tapt slaget om 2. divi?| 
sjon». Men karene som steller' 
med fotbaPen i Fram håpet på 
god hjelp fra de laga snm skal 

’ • —x -?nne'ig
♦i' . .tha
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må ha en god 
de skal lykkes

10
10
10
10
10
10
10
10

19
18
13
13
11
10

4
8

/•J 
. w

<!

2—2 
avlyst.

23— 8 
22—12
18— 13
19— 16 
15—18 
15—14 
10—28

16
13
12
10
9
9
7
4

0—2 
2—2

31—11 
17— 8 
17—17 
14—16 
28—22 
11—16
10— 21
11— 23

I

p-Tpr----- ---------- ----------

r '

y
♦ 4

• •

. ») • •» 
~ ^k£9

•r

4 .

f

..C •> ■
- ii 

li 
10 
n 
ii 
ii 
n 
M !•—28

< * ,

I

k-
4

»'

’ ■■■

?••■ ...
r» * ’

— Fra vår utsendte medarbei
der, Bj. Bjørnstad — Moss lør
dag — Striregn og orkan var det 
som motte porserne da de entret 
den ellers så vakre Melløs Sta
dion 1 Moss. Pors fikk virkelig 
en «flying start» 1 denne kampen, 
da laget ledet 2—0 allerede etter 
14 minutters spill! De få som 
hadde funnet veien til Melløs 
ble straks innstilt på et stort 
målkalas, men Moss overtok mer 
og mer av midtbanen etterhvert 
som kampen utviklet seg, men 
greide sjelden å komme på skudd
hold. Noen ganger var det temme
lig åpent 1 porsgrunnslagets for
svar og vertene reduserte til 1—2.

2. divisfera
Avdeling B : 

Aurskog—Mjøndalen 
Brann—Hødd

Brann 
Mjøndalen 
Gjøvlk/Lyn 
Aurskog 
Hødd 
Raufoss 
Nidelv 
Kvik

:: .f
■ "‘.•.r

1
■ i

Pors nærmere målet: 2
2—0 etter 14 min.. r^n påny skuffende 2. omg.

I J u

Vi fikk nesten en tro kopi av 
kampen mot Fram i 2. omgang, 
med den lille forskjellen av Pors 
hadde noe mer av spillet her i 
Moss. Men laget er forfulgt av 
skader. Kampen var ikke mer 
enn 10 minutter gammel da Svein 
Halvorsen måtte forlate arenaen. 
Det var det andre benet som rpk. 
Han ble erstattet av Kjell Mad- 
sen, men heller ikke han lyktes på 
den sleipe banen. I begynnelsen 
av 2. omgang falt Arild Weholt 
forkjert ned på en sten — og 
ble lammet 1 den ene handa.

Erstatteren Roy Ludvlgsen var 
ikke av gammelt kaliber, og det 
var noe nervøst over forsvaret så

lenge han voktet buret. Moss’ an- 
net mål må Ludvigsen ta på sin 
kappe, da han sto stille i stedet 
for å rykke ut. Han manglet 
kamptrening, og det var tydelig 
i går.

Heldigvis ser det ut til at de 
to skadede spillerne blir i orden 
til neste oppgjør mot Østsiden 
førstkommende lørdag. Weholt 
hadde allerede begynt å få følelse 
i den skadde armen da vi snak
ket med ham ombord på ferja 
hjemover. Og Svein Halvorsen 
tar vel sin daglige tur til fysio
terapeuten. Pors trenger dem beg
ge s£rt til de gjenstående kam
pene. Det ble ingen direkte av
klaring denne gangen heller for 
Pors’ vedkommende, men vi kan 
ikke fri oss for at rivalene med

streken, men Age Lund etterlot 
ingen tvil og headet ballen flott 
i nettet. Så fikk Pors angrep 
nummer to. Øystein Numme fikk 
en drømmeball bare 7 meter foran 
mål. Denne gangen feilet ikke 
Øystein på en opplagt ball! Pors

(Se side 7.)
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De to som scoret for Pors . 
øustein Numme.

.. < •

** r. *

Fra et av de mange farlige Pors-angrepene i første omgang.

var forsøket med 
som ytre høyre helt 

__ ’ han trivdes mye 
F bedre, da han kom tilbake på 

gammel plass i 2. omgang. Age 
Lund gjorde påny en fin innsats, 
nyttig som han alltid er.

Moss spilte en sterk 2. omgang, 
!men spillet: skjemmes ofte av 
! grovt munnbruk.

j—. ■ pommeren, Yngvar Ulrichsen,
—i ®®“®®®®Torp, hørte for mye på hjemme-
i Moss lordaq, Afle Lund t.v. <>fl^ ŝnp^X^a«esT “ at

3. divisjon
3. divisjon 

Moss—Pors 
Runar—Fram

Pora 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 
Moss 
Larvik Turn 
Heddal

• Fram 1 spissen 
porsjon flaks om 
i kampen om 2. divisjonen.
0 Det har vært noe tvungent 
over Pors-laget i høstkampene. 
Presset om avansering tror vi er 
grunnen til at laget spiller i en 
så absolutt defensiv spillestil. Sær
lig i 2. omgang gir det seg ut- 
slag. Først mot Heddal, så mot 
Fram, og nå mot Moss. Vi håper 
laget påny vil slippe seg løs i to 
hele omganger. Det er det vi liker 
best av Pors. .
• Moss mistet nesten pusten da 
Pors i sitt første virkelige angrep 
etter 7 minutter fikk frispark. Det
te ble dundret inn i en klynge 
og ballen var først tydelig over

r
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!

f

i. r

■ • -•

... s
.. . ■

■. .. .

->• 7; -f i *
■< v y.‘

A/

• * -<«. *
• i •

•• S •

r •

r"'v
■ •

¥ •
. *

"• —

>/

(Fdrts. ffa side 6). 
tilrev seg et initiativ etter sco
ringene, men maktet aldri å kom
me i scoringsposisjon. Noe vak
lende ble rekka da Age Lund 
ble trukket ned som back etter 
Svein Halvorsens skade. I 2. om
gang byttet Lund og Basse John
sen plass, og det var en mer for
nuftig disponering. For- øvrig gikk 

—----- 'Isaksen og Madsen på hver sin
jwing i 2. omgang uten at det 
; ble noen-brodd i rekka. Moss fikk 
;sitt målrkort tid før halvtid, og 
jdet ga laget en fin inspirasjon.

Det mest positive i 2. omgang 
;var at det holdt opp å regne. 
'Moss hadde det meste av midt- 
jbanen og kjempet for utligning, 
imen påny spilte Pors-forsvaret 
; en . glimrende kamp og det var 
;ikke mange ganger Mosse-rekka 
j slapp til inne i feltet. Derimot 
var vertene uheldige med sine 
langskudd. Hele 3 ganger smalt 
det i treverket hos Pors-keeperen. 
Det var ikke samme teften over 
Pors i 2. omgang, og laget maktet 
aldri å bryte igjennom til et skik
kelig scoringstilbud i denne om
gangen. Moss fikk sitt annet mål 
på en tabbe av Pors-målmannen, 
da det gjensto 10 minutter av full 
tid. Det var noen nervepirrende 
sluttminutter vi ble vitne til, da 
Mosse-kråkene presset som verst 
mot slutten.

Påny spilte Kai Gulliksen en 
kkfri kamp for Pors og var 
: lags klare ener. Ragnar Num

me fulgte godt opp på midtbanen, 
men svake avleveringer trakk en 
del ned.

For øvrig 
Bergstrøm 

i mislykket, og

A
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færreste ventet, Kjell Madsen 
heter den store overraskelsen fra 
kampen mot Østsiden. Som kjent 
ble han satt inn på midtbanen 
nettopp 1 denne kampen. For å si 
det kort: «Han var som fodt til 
plassen». Fightet friskt, tapte scjl- 
den dueller, drev godt, og hadde 
prima avleveringer. Unge Madsen 
var dagens mann på et godt Fors

lag. VI skal senere komme tilbake 
til laget forøvrig, som fortjener 
de fineste blomster som kan skaf
fes. Pors hadde lagånd. Det had
de derimot ikke gjesene fra Fred
rikstad. En stygg munn svekket 
inntrykket. Men godt stoff er det 
i laget, som forøvrig manglet den 
gamle Pors backen Johan Johan
sen for anledningen.

1967

- Østsiden
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V

Linjemenn:
Rolf Lunde, Storm
Runar Arvesen, Herre

LØRDAG 9. SEPTEMBER

Pors

2G—8 
25—12 
1 8—.16 
19—19 
15—18 
17—16 
10—28 
12—25
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Dommer :
Rolf Hansen, 
Skiens Grane
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Pors
Østsiden slått 3-0, KjelS Madsen dagens mann
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Åge Marthinsen
Kai Larsen

Dagfinn Thorvaldsen
Tor O. Johansen

ul
2— 2

-•'3—0
3— 0
0—0

21 
15 
13 
13 
12 
IL
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Det var ikke noen arbeidseier 
Porsgrnnnslaget vant lørdag. 
Porserne var langt raskere og 
mer tekniske enn sine motstan
dere fra fotballbyen Fredrikstad. 
Pors ville vinne denne kampen, 
det var tydelig da ballen var i 
bevegelse ute på den deilige, 

grassmatta.' At sifrene skulle bli; 
'så klare som 3-0 hadde vel de

•y.*i »*<j

De ca 800 tribunesliterne på 
Pors Stadion fikk aldri tid til å 
kjede seg. Pors avgjorde kam
pen først i kampens siste fase, 
men la det være sagt med en 
gang: Den burde vært avgjort 
tidligere, spesielt da Age Lund en 
tid i første omgang gled igjennom 
på vingen og ekspederte rene 
drømmepasningene foran målet. 
Vi tar også med at Porsforsvaret 
ga gjestene et par gratissjanser 
som kunne gitt farlige uttellin-

• »*.•># i' • -< ‘

• K
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: værct_etter d ha åpnet scoringene^
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Helgens fotball brakte diverse definitive avklaringer i se
riene. Først og fremst: Pors kan allerede smykke seg med 
betegnelsen 2. divisjonsklubb! En fin og fortjent bragd, og ikke 
en sjel kan kalle dette ufortjent all den tid saken er biff ennå 
mens 2 omganger gjenstår (Fram har endog men like lite 
kan det hjelpe). Porserne har vært så nære påHIere 
i trekk nå at det så visst var på tide at de en gang fikk 
fullklaff. Ennå er det for tidlig å skissere odd hvilke lan Pnrc 
kommer < <
ganske sikkert får blandede avdelinger 
n^r. • • • • ..................I r------------------- V ■ »-» •

Mjøndalen, Gjøvik/Lyn, Start,

---------------------------- ----.............
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Gunnar Dahl Erik Steen
Jan Johnsen

Kai Johnsen Willy R. Nilsen
Johan Johansen r“

Jan Hem Johansen

I ‘

3. divfenoira
Larvik Turn—Runar 
Pors—Østsiden 
Sandefjord—Fram 
Moss—Heddal I te

ur-

  -(-r- rUIO 
sammen med i neste års 2. divisjon, Idet vi her 
ui/ort- igjen, men ende! av de

nye gjester på Vestsiden blir ihvertfall å finne blant disse: 
Mjøndalen, Gjøvik/Lyn, Start, og ellers kanskje Ørn, Eik, Aur
skog. Hødd. Og endelig: Muligens også Odd! Men den saken 
blir det anledning til å komme tilbake til, for ennå gjenstår 
4 kamper i 1. divisjon, og det er så hårfin jevnhet blant 
bunnlagene at Skiens-laget ikke kan avskrives allerede nå.

Ellers inneholdt jo helgens poenger både minus og pluss 
for våre. Definitivt avgjort Ne det at Heddal må tilbake til 
4. divisjon, at Brevik er klar for kvali-kamper til 3. divisjon og 
at Skade nå har sikret seg retten til å kjempe om en av dé 
2 plassene som skal besettes i 4. divisjon. Dessuten tør vi 
vel slå fast at Snøggs muligheter til å fortsette R2. divisjon 
nå er bare ren teori. Selv med 6 poeng på de 3. nienstående 
kampene kan det ikke holde, fordi så mange av d£ lagene 
som Snøgg eventuelt kan få bak seg. skal møtes Innbyrdes, 
bl. a. Bryne—Vigør, Ørn—Lisleby og Lisleby—Bryne.*

Pors 
Sandefjord 
Fram 
Østsiden 

! Moss 
'[ Larvik Turn 
I Heddal 
(Runar
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Åge Lund

fl/—?®* -C»,CV'

Arild Weholt
Ragnv. Johnsen Kai Gulliksen

Åge Lund Rolf Askedalcn Ragnar Numme
Rolf Nilsen Kare Bergstrøm

Kjell Madsen Øistein Numme Roy Elseth

Lagoppstillinger:
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va^‘ iJjammelt godt jlag i går. _Her sjormer^ han ut med armene

i

Avklaringer i i

og fortjent bragd, og ikke

“æP-®"9®!. 9Jenstår (Fram har endog i£
sesonger. . . . - - - -- ------------ -------- -------- ■— .i uu iiu,n> pa- ,

l..rn. xz nr-å a.t det. så visst var på tide at de?
! opp hvilke" lag Porskommer
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r Kåre Bergstrøm inntar sin fortjente Solo etter kampen.

Be — Be
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Pors - 3
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Dommertrioen med Rolf Han
sen, Grane, ‘ -•-
gen feil.

i*

j er utløst, 
tonene fra Pors

f-
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W Kjell Madsen — nyoppdukket midtbanestøtte hos Pori

ger, men lykken sto Pors bi den
ne gang. Midtbanespillet hadde 
Pors under det meste av kampen 
Det som skilte laget fra de øvrige 
« • w * * _

/ ’

>■

kampene i host var at Vestside- 
guttene slapp seg fri i en hel 
kamp. Det må bli frukter når 

t • A

karer som Rolf Nilsen og Øy
stein Numme er i form og kan 
finne ‘ nettmaskene. I lørdagens 
kamp virket spissene svært pigge • 
og den ellers så støe centerbac- 
ken Willy Robert Nilsen hos Øst
siden var stadig på skovtur.

Age Lund var mannen bak de 
første farlige angrep hos Pors. 
Det var tydelig at de skulle kom
me fra høyre i angrepet. Dessver
re fikk Pors aldri uttelling på 
noen av ballene fra A.ge, men 
farlig var det hver gang ballen 
kom inn foran målet. Pors var 
griseuheldig et par ganger. En 
gang valgte Age Lund å skyte fra 
skrå vinken, men kort hold. Kee
per klarte så vidt å fiste ballen 
ut til corner. Så midt i omgangen 
fikk Pors frispark. Keeper gikk 
ut, det oppsto mølje på 16-meteren 
Age Lund fikk ballen og ekspe
derte den i det tomme buret. Øst
siden hadde sine sjanser, men . 
Porsforsvaret var tett, bortsett fra 
nevnte blundre. Porsledelsen på 
1-0 ved halvtid var heller for 
liten etter det som hadde skjedd 
ute på banen.

Østsiden så sjansen da Pors
ledelsen var knapp og satset 
langt friskere i 2. omgang. Men 
Pors hadde et par sjanser i åp- 
ningsminuttene som kunne gitt 
uttelling. Østsiden hadde- et bra 
tak midt i omgangen^ >4 1

Men så avgjorde- Øystetn^Num
me kampen et kvarter før full •

orts. s. 7)

F I
4 1

II
I ‘

•ub’et over resultatet og gutta 
Lø hadde klart bragdeti var 
nprbanket i skuldrene etter 

7. ^dslag. En stor dag var det 
,or pors-fotballen, som nå går 

< , i en ny fase. Nar laget 
pille opp mot sitt beste, matte 

sjgtbli resultater.
0 formannen i Pors, Alf Jan- 

En stor dag for oss som

steller med fotballen på Vest
siden. Nå håper vi interessen 
øker og at det kommer mange . 
nye som vil kjempe om plasse
ne på laget neste år. Trener 
•Jeis,en» Gundersen: Et stort 
øyeblikk i mitt liv. Håpet var 
jo 2. divisjon, men gutta har 
kjempet for plassen og fortje
ner den bedre enn noen annen.

Høystemte jubeltoneri Porsgarderoben!
7 . ------------ ^^nrth:Ter,k f™ V

Jubelen ville ingen ende ta t 
Porsgarderoben, da meldingen 
om at Sandefjord hadde slått 
Fram med 3-0 kom pr telefon. 
Det var formannen i hovedfo
reningen, Helge Madsen, som 
hadde æren av å meddele Pors- 
gutta det betydningsfulle re
sultat. De fleste hadde vel ikke 
ventet at dolkestøtet skulle 
komme for Fram denne.helgen. 
Dette var selvsagt håpet Pa 
Vestsiden, og nå ser det alt 
annet enn lyst ut for det unge 
Framlaget, som plutselig er 
blant dumpekandidatene. Til
bake til Pors: Telefonen sto 
ikke stille i lange tider ettei 
at kampen var ferdig. 1° v 

“■• A

FUl O ----, tårene
trillet ned da han henvendt til 
oss sa: •Dette er det største 
øyeblikk i mitt lange liv». Det 
må være tillatt å la sentimen
taliteten ta litt overhånd når 
en langvarig spenning er utløst. 
Imens kom tonene fra Pors 
kampsang «Vandra vidarc» ut 
gjenom gluggene i klubbhuset. 
Nå var den ildnet opp med 
noen 2. divisjonstoner.Be — Be

Oppmann Svein Barth: Tenk 
at det endelig skulle lykkes for 
oss, etter 3 år på toppen. Vi 
slutter med en solskinnshisto
rie vi opplevde da vi kom ut 
av klubbhuset på Pors Stadion: 
Det sto en meget gammel Pors- 
patriot og ventil på at gutte
ne skulle komme ut. Han var 
tydelig rørt over bragden som

(Forts, fra side 6).
. tid. Han forfulgte en ball. Duel

len med keeper gikk i Øysteins
■ favør og ballen føk hardt i nett

maskene. Vi gir æren til Øystein
■ Numme for Pors’ 3. scoring og

så. Han var frekk og pågående 
og selv om en av gjestenes for-

' svarere beinet ballen i eget nett 
J fortjener Øystein blomster. Det 

var i det hele tatt et Porslag 
som var besatt av en eneste ting:

1 «Vinne for enhver pris».
! Østsiden var de første

til å gratulere Pors med oppryk
king til 2. divisjon. Det var 2. 
divisjonsspill dere levérte, sa 
Fredrikstadguttene etler kampen.

Vel, vi kan bare slutte oss til 
de mange gratulantene som 
st rømmet til for a gi sin hyllest 
til heltene fra Vestsiden lørdag 
ettermiddag. Så var dc som et 
eneste stort smil Porsguttene da 

( de forlot kamparenaen. Det var i 
det hele tatt en historisk dag for 
Porsgrunnsfotballen.

Kjell Madsen er nevnt. Bass? 
Johnsen bekreftet inntrykket fra 
Moss. Han spiller prima på back- 

| I plassen. Framme • 1 angrepet var 
Rolf Nilsen og Øystein Numme 
så farlige, som vi vet de er på 
sitt beste. Age Lund pendlet Og 
var stadig en trussel for Østsi- 
denforsvaret. Men felles for laget: 
stor fart, innsats og spill.

Østsiden skjemmet sitt spill 
med munnbruk. Best likte vi 
Tor O. Johansen og Erik Steen. 
Den tidligere storspilleren Dag
finn Thorvaldscn. som har gått 

• inn i Østsiden, var bare en skyg
ge av det vi vet han kan.

i spissen gjorde in-
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— som på forhånd var klar for

Han la ballen perfekt til Øystein Vertene hadde et par gode forsøk,
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Det var ideelt spillevær og ca 800 
mennesker som hadde funnet veien 
til Lovisenlund, som nå har begynt 
nedtellingen som hovedarena i Lar
vik. Det vakre anlegget begynner, 
å forfalle. Vertskapet venter for
håpentligvis på nye stormaktsda- 
ger. Det var ikke gammel klasse 
over larvikslaget. De kjempet for å 
få begg poengene og hadde alt å 
vinne. Det hadde derimot ikke Pors

vel i havn 
-i - I i Pors-
lørclag. Hær bæres match-vinneren

i

i

I

22
15
15
15
14
12
5
4

13
13
12
13
13
13
18
12

1—1 
1—2
1— 3
2— 1

27— 9
26—15
20— 17
21— 20
18—19
18—17 
11—80 
13—27

4

- b I

Pors—Larvik Turn 
Heddal—Fram 
Sandefjord—Moss 
Østsiden—Runar

Pors
Sandefjord
Fram
Østsiden

i Moss
Larvik Turn
Heddal
Runar

Numme, som stusset den forbi ke
eper og inn i nettet. Backen Gjer- 
ken Larsen hadde nær reddet på 
streken, men beinet ballen hardt i 
eget nett. Målet ga ny inspirasjon 
til gjestene fra Porsgrunn.

Porsgrunnlaget kjørte friskt et
ter scoringen, og hadde et par bra 

------------ „ tilbud like etterpå. Etter hvert jev- 
Nilsen som førte opp i stort tempo. | net det seg ut og tempoet falt ned.

— « . •

r
>

sa
de halt 1 land det ene poenget på 

i Lovisenlund Stadion i Larvik lor-
dag ettermiddag. Det hjalp lite at g" miiiutters " spHl fikk en 
Larvik Turn var det førende lag 
det meste av kampen.

Porsforsvaret spilte påny en 
glimrende kamp, og det var ikke 
mange gangene vertenes farlige 
angrep slapp til. Men larviksgut- 
tene hadde farlige skuddben og 
keeper Arild Weholt fikk vist sin 
klasse. Angrepseffekten var borte 
hos Vestsideguttene denne gang. 
Det ble liksom ikke noe helhet 
over rekka, selv om de var far
lige nok da de slo «kontra». Men 
teften fra Østsidenkampen var 
forsvunnet fullstendig.

LARVIK:
«— Dere er det umulig å slå», nye °S større oppgaver.
larviksfolk etter at Pors had- © Det var Turn som begynte best••

det bh
og det var allerede fra avspark 
klart at parolen hos larviksguttene 
var kun å vinne. Da Pors etter ca

• «flying 
start» tok det >. nesten pusten fra 
larvikstilhengerne. Det var Rolf

1

ru/fc-I t rare lI
—

PORS fortsatt uten tap i serien 
oeng og 1-1 lørdag

TURN TRENGTE POENGENE MEST OG VÅR NÆRMEST SEIEREN

1'1
. i
* t

Brede Halvorsen var dagens mann i Pors- 
leiren da lilleputtfinalen ble brakt . ' ' ' k 

med knepen 1—0 seier over Snøgg 
grunn I 
Brede av 
omtale av årets oppgjør

II
I 

i» Z * |

men Pors-forsvaret hadde den go
de dagen påny og da er det van
skelig å finne åpninger. Halvtidsre- 
sultatet: 1—0 til Pors.
O Det var et langt friskere Turn- 
lag som kom på banen i 2. omgang, 
De hadde fått sine instrukser a\ 
trener Torbjørn Svensseni pause) 
og satset stort fra avspark. Lar 
vikslaget hadde da også hele mid* 
banen i 2. omg. og Pors kom ikl 
ordentlig i gang før i sluttminv 
tene. Vi noterte en kjemperedni 
av Weholt midt i omgangen. Det 
lenge ut til at Porsrekken skulle 
for tett. Etter en halv times si 
fikk endelig Turn hull på byllen, 
Ragnar Eftedal skjøt hardt 
utagbart i motsatt hjørne for li • 
holt. Målet ansporte Pors til en 
giv, og det var faktisk Pors s 
hadde initiativet i sluttminutta 
men det hele ebbet ut med 1—1.
Q På Pors var det indre for£ 
gull verdt. Karene: Askeda. 
Gulliksen, Johnsen og Weholt s-I 
te opp mot sitt beste. På midtban 
ble det mest sliting for Mac» 
og Numme. Rolf Nilsen var tn I 
friskeste i rekka, som hadde i» 
dagen da ikke alt klaffet. Detile I 
for spedt mot betongforsvarett» l 

' Turn. I
Hos Turn likte vi best Finn Ger-1 

ken Larsen i forsvaret. Framn? 1 
rekka spilte Ragnar Eftedal og ?er 
Albert Bjørge førstefioliner.

Kampens gode dommer het He»' 
ry Øberg, Falk.
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Men mål ble det altså ikke.
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slått 3-2
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Ite Seste angreps- 
spil! a Pors-rekken
da

Som ventet:
Ikke ufortjent at det 
fom gjorde det, selv om 
ren nok kunne sies å 
smule heldig r 
Jiadde gitt den 
ning for det 
d skal være helt 
betraktninger 
pors leverte litt 1 
liva vi hadde ventet, 
innsats heller lå 
overkant av det 
til i det siste. . 
cn måte begge grunn 
bra fornøyd med 
fors med s^ 
bror, Oddrm 
|orinforhet^§: 
jeres vedkommende, 
pmptrening ble.det for 

| |»g, og stort sett gikk det 
. tejig for seg, selv om det
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ble Pors 
seie- 

være en 
og uavgjort vel 

. å riktigste dek- 
som hendte. Hvis 

hårfin i våre 
syns vi nok at 

underkant av 
og at Odds 

en tanke i 
laget har fått 

Altså hadde på1 
■ i til å være 
kvelden — 

er over en store- 
^d HJsse tegn til 

for fle^spll- 
- --------------- --- Go(1 
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pen, og Ludvigsen, som vikari
erte i Porsburet, burde vel tatt 
Ørns 2. mål, ellers virket han 
stø. På tilstelningen etter kam
pen overrakte Einar Gundersen 
en vakker Pors-pokal til 50-års- 
jubilanten. Han takket for inn
bydelsen og sa at Pors kom til 
å kjempe for det oppsatte sølvet 
i finalen. Arrangøren hadde lag
get i stand et veidekket bord 
til gjestene, og de hygget seg 
stort i det fine fotballmiljøet.

Be - Be
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Den brpgqdc situasjonen som oppsto da Pors likk indirekte frispark innei Odd-feltet i 2. omgang.-

Nå er også Bergstrøm i form igjen
At Pors hører hjemme i 2. di

visjon fikk vi et nytt bevis for 
lørdag da laget sikret seg finale- 
retten i Flints jubileumsturnering 
på Vallø-banen etter en pen 3—2 
seier over Øm i innledningsrun- 
den. For Pors ble kampen meget 
positiv, da laget slapp seg or
dentlig løs i angrepet og kombi
nerte ofte så det var en fryd 
å se. Målene var rene perler av 
"flotte kombinasjonsavslutninger.. 
Det ble en spennende kamp for
di de 2 kombatantene sto så 
godt til hverandre. De fulgte 
hverandre helt til døren. Rolf 
Nilsens kjempeavslutning med en 
perfekt nettkjenning 5 minutter 
før full tid ga fortjent finaleplass 
til det beste laget.

Pors var best og satset på 
offensivt angrepspill. Forsvaret 
ble av den grunn svekket, men 
dette ble et spill publikum liker. 
VI får håpe Porsgrunns-laget tar 
fram de samme egenskapene 
mot Odd onsdag, da har publikum 
litt å glede seg til.

Pors’ motstander i finalen blir 
vinneren av kampen Drafn—Flint. 
Det er satt opp en flott pokal til 
vinneren. Dessuten får hver av 
spillerne på det seirende laget 
en pokal hver. Finalen er be
rammet til midt i oktober. 
0 Det var Pors som begynte 
best, men det tok en halv times 
tid før Øystein Numme kunne 
dundre den første kula i mål etter 
flere trekk. Ørn greide å utlikne 
før halvtid ved Ivar Mjøberg, 
slik at det sto 1—1.

1,2. omgang fulgte de 2 lagene 
hverandre opp og ned i angrep. 
Age Lund la på til 2—1, mens Kå
re Bye utliknet for Ørn. Så gjor
de Rolf Nilsen vei i vellinga med 
en feiende avslutning.
• Hos Pors spilte Kåre Berg
strøm i stor stil og ser ut til å 
komme opp i den formen han 
var i før feriep. Lørdag driblet 
han akkurat passe, og pasningene 
var prima. Rekken var i det hele 
tatt en behagelig overraskelse. 
Forsvaret hadde sine sår i kam-
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SLO ODD 2-1 I JEVN AFFÆRE PÅ VESTSIDEN 
É •

Det skfPole ingen overra
skelse på -Vfeétsiden i går. Pors 
vant derbyet^—1, og noenlun
de det resultatet regnet vi nor
malt med på forhånd. Mer smak 
av overraskelse ville det hatt 
om dagens Odd-lag hadde fått 
med seg en helt klar seier. Nå 
artet forestillingen i går seg 
såvidt jevn at det nærmest kun
ne være hipp som happ hvem 
av de to som trakk det lengste 
strået, men alt i alt var
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Geir Karlsen på sin hurtighet 
— mens nr. 2 kom lett etter at 
Odd-forsvaret var totalt utspilt. 
Et par minutter senere, ennå 
før omgangen var riktig halv- 
«pilt, kombinerte Skau Bros, seg 
pent opp på venstresiden, og 
det var Kjell som avsluttet med 
& komme på scoringsllsten, der 
han har vært så alt for sjel
den å finne denne sesongen. I 
går syns vi han var Odds stør
ste lyspunkt.

Flere scoringer fikk vi altså 
Ikke, og nettopp heri lå vel at 
de fleste gikk noe skuffet fra 
kampen, som ellers for., det me- 
ote gikk i bra tempo og med 
glimt av flyt over kombinasjo
nene. Men skuddavslutninger — 
som det sleipe teppet nettopp 
innbød til — hadde begge lag 
svært tynne saker å vise av, 
og de to keeperne var utenom, 
scoringene aldri i vanskelighe
ter. Kampen avslørte i grun
nen klart akkurat hva seson
gen ellers har vist. Både Pors 
og Odd har ganske solide for
svar, men mangler tilstrekke
lig samlet tyngde i sine angreps- 
rekker til å skape åpninger of
te nok. Pors har nok et pré 
framfor Odd i sine 2 aggressi
ve og vandrende spisser, Num
me og Rolf Nilsen — og i grun
nen var det vel ene og alene 
denne styrken Pors klarte seier 
på. Begge forstår å være i uav
brutt bevegelse mot nye luker, 

typiske urokråker som helt 
j «tjuvstarter» på de lan- 
framspill — nettopp slike 

pasningsvarianter som det er så 
alt for lite av i Odds angreps- 
oppbygging. Odd leverte i går 
avgjort «penere» og flere trekk 
mann-til-mann enn Pors gjor
de, men det blir bare så alt.for 
mange av dem, sinkende på 
tvers eller endog bakover, for 
man har avansert opp i goal- 
feltet. Nettopp her ligger nok 
den kardinalfeilen som gjør 
mest til at Odd for tiden sco
rer så sjelden.

Det var fint lite å utsette på 
dommer Jansen, og vi syns 
han ledet kampen meget godt.

700—800 tilskuere.
WESSEL.
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og fantasiløs stillingskrig mel
lom midtbanen og dermed svært 
få brukbare avslutnlngs-sifua- 

,’iFsjoner foran goalene, samt pe- 
vfriodisk markert Odd-overtak.
Det var da også på sin ganske 
friske åpningstakter at hjem
melaget fikk de to målene som 
holdt til seier — de kom med 
10 minutters mellomrom og 
begge ved Øystein Numme. Det 
første var typisk Øystein'sk — 
han lurte både Ronningen og

kelte ganger «sprutet» litt av 
duellene, ålen slik bør det jo 
være hvis det skal bli skikke
lig trimming av det|’ ,.

Pors gjorde fra seg si^be- 
ste i kampens føstefe20 minut
ter og i de siste 10 minuttene, 
mens hele mellomperioden kom 
til å bestå mest av litt kjedelig
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1 Sandefiord-uivisninger
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langt etter ballen da Pors scoret sitt første mAl.

eller tolv, si- 
kom inn 

var
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Arild Weholt
Kai Gulliksen Svein Halvorsen

Kjell Madsen Rolf Askedalen Ragnar Nwnme 
Rolf Nilsen

Roy Elseth
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Pors satte kronen på verket da 
laget nedsablet det gamle storla- 
get Sandefjord hele 6—1 på Vest
siden i går ettermiddag. Det ble 
på mange måter en rar avslutning 
fordi Sandefjord sprakk så totalt i 
2. omgang, etter å ha spilt jevnt 
med Pors den første perioden. An
dre omgang artet seg som et enes
te stort press mot Sandcfjord- 
buret. Gjestene slapp billig på 
bakgrunn av det som skjedde i 
denne omgangen.

Øystin Numme heter årets topp
scorer hos Pors. I går slo han til 
med 4 fulltreffere. Ennå gjenstår 
det en kamp, så det nytter visst 
ikke å gjøre opp status ennå.

På en måte ble det en drama
tisk kamp. Gjestene greide ikke å 
styre seg da de entret arenaen i 
2. omgang. Gemyttene kom I kok 
straks etter avspark. Det var ikke 
uventet da hvalfangerlaget fikk 
sin første spiller utvist. Han pro- 
tsterte på alle dommerens avgjø
relser. Sandefjord-spiller nr. 2 
gikk ut et kvarter senere. VI an
tydet etter lagenes første match 
at Sandefjord ikke kom til å bli 
Pors’ farligste motstander. Kam- 

; pen bie litt av en seiersfest for 
Pors, ettersom laget spilte ut gjes
tene helt i 2. omgang, og de man
ge målene i tillegg satte publi
kum tydelig stor pris på.

Mange mente vel at dommeren, 
Helge Rogsund, som måtte ta kam
pen i siste liten, mistet taket 
på kampen da han viste ut San-
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Tønsberg kommende helg, 
kjenner vi de L... 
de sølvet med seg 
defjord skal vi '?■ 
het. Riktignok 
tene i 1. omgang 
skjedde i annen med fotball å gjøre. Det skremte 
oss nesten da gjestene herjet som 
verst med sine uregelmessigheter.

Be - Be
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Kare Bergstrøm 
Øistein. Numme Åge Lund
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Pors
La g opp st Uling er :
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Sandefjord-spillernc kan bare

‘-S-v

Susende PORS-avstotnii

defjord-spillerne. VI var enig ! 
begge utvisninger, og selv om vi 
ikke alltid var enig med domme
ren, mener vi at han aldri mlstei 
taket på kampen. ;

Pors gikk til kampen med vis*, 
se forhåpninger, og de fleste be-’ 
gynte vel å lure da gjestene tok 
initiativet med ganske fikst spilla 
Det var ikke ufortjent da laget; 
tok ledelsen tidlig i 1. omgang, og. 
det var også nær ved å øke. Pors’ 
mer sporadiske angrep var farli
ge nok. Dagens «scoring» sørget. 
Roy Elseth for da han nærmest slo 
salto og saksesparket over gjes-, 
tenes forsvar. Samme Elseth for
lot banen like etterpå på grunn avi 
skade, og ble erstattet av Kåra 
Numme. Mon Sandefjord var sta< 
dig en trussel hos Veholt. De fikk 
en scoring anulert etter at det 
først var dømt mål.

En rakettspurt brakte Pors for
an med 2 raske scoringer like før 
pause. 1. omgang var jevnspilt og 
3—1 til Pors var nok litt flatte
rende. 'y

I 2. omgang foregikk spillet ba* 
re på én banehalvdel. Peppen had
de gått ut av Sandefjord-guttena 
og tilbake var det bare sinne. 
Jens Møller uttalte til TA etter 
at han hadde forlatt banen: «Jeg 
måtte gå ut for ikke å miste be
herskelsen». Mens sinnet tok San
defjord, var det spillet som gledet 
hos Pors. Det ble en eneste kano
nade mot Sandefjords-buret, der 
et pip åpent forsvar lagde sjanse 
pås janse for vertene. Det ble ba
re 3 scoringer i denne omgan
gen, men det kunne lett blitt to- 
sifret om Pors hadde fått uttel- 
hlFor Pors scoret Øystein Num-

4, Roy Elseth og Age Lund.

BLOMSTER TIL 
ALLE HOS PORS

Vi kan ikke unnlate å gi blom 
ster til alle elleve eller tolv, si
den Kåre Numme kom inn pi 
Pors-laget. Sandefjord var kur 
en målestokk i 1. omgang. Da kon 
det fram visse «sår» i forsvars- 
kjeden hos Pors. I 2. omfi^g vaj 
det bqre fryd og glede. For en 
gangs: skyld vil vl hedre- hele la» 
get. Det passer også siden det var 
siste seriekampen på Vestsiden foxj 
i år. ------ i

/ --------

f*

K. Christoffersen Kjell Sagaas
Bjørn G. Johannessen Jens Møller

Willy Andersen Arne Havnås Jan Borgersen
Anton Dokken Per Marthinsen

tj

ramalisk affære med

•X
• <

Drafn i 
...----- , og
blå-svarte rett tar 
-g der også. San- 
forbigå i all still-: 

var de med på no- 
;, men det som 
hadde ikke noe;

. I

I Neste oppgave
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K”. «e 
mvitlicå å SPi!,,e en mer ge' 
myrtlig vennskapskamp — men 
$L *,st® seg fort at Hamar 
Kameratene satset stort for 
aen hjemlige prestisiens skyld, 
og dessuten at laget til dels 
nestar av usedvanlig robuste 
°g ganske roffe spillere. La
get hadde 2 meget hurtige 
spisser i Bjørn Hansen og 
!'nu? Eui,ks?n’ °9 særlig den 
forste ble for kj*app for Aske- 
dalen. De to gikk igjennom

med hver sin goal allerede i 
lopet av minutter, så her væ
ret de vel 1000 tilskuerne litt 
av en målfest.
Pors klarte dog beundrings

verdig fort å omstille seg, og 
Bjørn Hansen ble temmet og 
hoijdt i sjakk da man flyttet 
«kleggen» Ragnar Numme over 
på ham. Spillet jevnet seg ut, 
og i omgangens siste del var 
det Pors som hadde overtaket. 
Det ble 1—2 etter halvtimen på 
straffespark ved Askedalen. Øy-

— ■ «

le av sesongens andre nykom
ling her i dag, men slik som 
laget etterhvert tok seg ster-

— m— •>-, UT B IIMi. . j, d .x.JIL.

|

|3. divisjon!
Pors—Sandefjord 
Fram—Østsiden 
Moss—Larvik Turn 
Runar—Heddal

Pors
Fram
Moss
Sandefjord

' Østsiden
Larvik Turn
Runar
Heddal

’ X M1'Så forlot Pors-spillerne' ‘are
naen. Så mange skulderktåpp og 
gratulasjoner har de vel sjelden 
fått! Det ble en feiende serieav
slutning.

W5
Hamar sondag. 

utsendte medarb. 
blitt overrump-

w------ r/i—

. - *
' . r *'

w. - ■

:" - zkett. Han takket spillerne for den 
herlige innsatsen de har gjort i 
årets sesong. Denne sesongen vil 
bli stående i Pors-historien som 
et gullåf, sa han. Det var på veg
ne av publikum Olav Hansen gikk 
fram. Blomstene overrakte han 
kapteinen, Rolf Askedalen.
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stens Nummes kjappe skudd var 
på vei inn helt oppe i hjørnet, 
men en back så sitt snitt til å 
avverge med hånden, så straf
fesparket var klart nok.

Roy Elseth headet pent 
2—2 et snaut minutt før pause. 
Annen omgang ble målløs. Pors 
hadde et visst tak på spillet 1 sto
re perioder av omgangen, men det 
hele foregikk mest på midtbanen 
uten at det ble særlige situasjoner 
ut av det. Sjansene var noenlunde 
jevnt fordelt — så sluttresulta
tet 2—2 var stort sett all right.
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porserne blomster etter kampen i går.
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nærgående Øystein Numme.

Etter at kampen mot Sande
fjord var over og seieren klar 
kom det en melding over høy
taleren at Pors-spillerne skulle 
blipå sin post.

Fram på arenaen kom Olaf 
Hansen, gammel veteran og por
ser, med en vakker blomsterbu-

- Sluttt abellen
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Teknisk sett var Pors avgjort 
best av lagene, men det var tem
po og friskt gåpå humør over 
Hamarlaget, og særlig på hjem
mebane kan det bli vanskelig nok 
å ta poeng fra for noen hver ne
ste år. Kampen ga dog inntrykk 
av at Pors satset minst og hadde 
storst resursser å sette inn når 
det gjelder poeng. Det var jevnt 
bra innsats over hele linjen, men 
vi kan ikke unnlate å ta med at 
Svein Halvorsen nå er i toppslag 
igjen, og hans backspill i går im
ponerte tydelig Hamars publi
kum. Dessuten er det gledelig at 
Rolf Nilsen nå mer og mer legger 
an sitt spill vel så mye på skape 
effektive og drivende angrep som 
å avslutte dem selv.

Kampens meget gode dommer 
var Odd Johansen fra Vang.

ordnet 2-2 før pause 
kere og sterkere opp ga det 
klar beskjed om at det kan 
komme til å gjore det hett for
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skuffelse at man ikke fikk se den. T1 
Hjemturen var like vellykket som 
ovetfsértart Da PorskftpteinenrBolf-M 
Askedalen overtok roret på m/s 
København vakte det stor begeist- = 
ring. Han forte Porsskuta vel i
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Det. ble en treffer midt 1 blin-1 havn og vel i havn kom også dan- 
Hjemoverturen gikk 

med til å handle inn varer og det 
vakte stor begeistring at man 
fikk kjøpt matvarer ombord til 
meget billige priser. Det var noen 

> Porsere som

4

ledere med koner og fdrlOvédor.- klar til ende-
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PorMriuTnfferd til Danrrørk
Porskapteinen overtok. .sk&ta
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gikk i land og selv tollvesenet 
forsto å sette pris på årets Pors- 
innsats, da de passerte med stor 
fart forbi. På land sto «Blåmann 
2> og ventet. Sokklastet til ran
den gikk den sakte, men sikkert 
tilbake til Porsgrunn. Be-Be.
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Populært ble det da Pors-kapteinen Rolf Askedalen over
tok roret på M/S København. Pors-kapteinen fikk riktignok 
noen gode læreråd av styrmann Gonsholt fra Eidanger, 

men skuta kom Ilke trygt i havn som Pors.

I
ken. Skulle bare mangle forre-) skeferja.
sten, som fotballguttone i Pors 
sa de: Nå har det gått knirke
fritt i hele år, så dette står i stil

; med det øvrige. Laber bris, stor | trøtte, men glade
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stemning var det en opplagt 
kaptein Bråteng hadde å by sine ■ 
gjester ombord på m/s Køben- . 
havn.

Etter en vellykket overfart 
der man var innom ferjens nye 
ankomststed Gøteborg og tok 
imot over 100 nye feststemte 
svensker fortsatte båten til Kø- 
benhravn. Det ble en stor dag 
for Porseme. Heldigvis var kon
disjonen i orden da ferden i mil- 
lionbyen begynte. Her fikk man 
se alt mulig rart. Magasiner så 
store at det gikk rundt for 
oss Porsinger. Det var severdig- 
heter av nesten alle slag og det 
var noen slitne fotballgutter som 
entret båten for å lade opp til 
kveldens show.
Bestemmelsesstedet var Køben

havns største restaurant som tar 
flere tusen gjester. Litt for stort 
ble det på Lorry, men det var en 
mengde godt stoff på varieteen.

Dessverre begynte landskam
pen i fotball mellom Danmark og j 
Finland, sent og det var enjG
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Så er det like før skuta går — og på vel om bord finner .vl Pors-spillere og oocnnn 
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«Pors-gutten» på årsmøtet i Pors 
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cupen, men også bra utbytte 
av tippekampene. Seriekampene 
derimot ble totalt sviktet av 
publikum, og det største antall 
publikummere som så en Pors- 
kamp var 700.
Otto Malmgren roste både spil-

Tor Svennung-
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Formannen Alf B. J ah il
en åpnet årsmøtet i Pors fot- 
allgruppe — et møte som var 
ieget godt besøkt — og ønsket 
ile dø frammøtte velkommen, 
ra Telemark Fotballkrets mot- 
’ Rolf Gulliksen som hadde sin 
ste representasjonsoppgave for 
inne gang. Rolf Gulliksen ble 
;så .senere overrakt Pors-statu- 
ten eller Pors-gutten som don 
ter, for sin store innsats for 
tballen i distriktet.

rMEET:*WWl, ...w
Bildet er hentet fra styre-bordet under årsmotet i går. - Ved siden den
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Beretningen viste at-laget 
hadde lagt en meget god og ak
tiv sesong bak seg, og det var 
tydelig at det ikke bare var A- 
laget som hadde vist gode sa
ker/ også de øvrige lagene had
de prestert pene ting. Det var 
da også klart at klubben kunne |er® ^ec]ere ^or det arbeidet de 
se tilbake på den beste seson
gen i sin lange levetid.

Overskuddet viste kr. 2.775,— spant seg 
— et tall som må sees på bak
grunn av store uttellinger på
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ny fotballformann
i Pors etter årsmøte i MARATON-STIL

sen, oppmann, Macka . Grims- 
gaard, Ivar Waage, Paul Steen, 
Bjørnar Natedal Busse Realfsen, 
Jan Goberg, Jan Haffenbrådl, Jan 
Magnussen, Arne Weholt og Cato 
Opland. ;
Avisprotokollfører: Elmar Malm
gren.

Valgkomlté: Øystein Wige,
Roald Reiersen og Åge Lund.

•.Y' - •/•■■/V

hadde nedlagt i sesongen.
Tap og vinningskonto viste en 

balanse på kr. 7G.51S,—. Det ut- 
endel diskusjon om 

regnskapet, som ikke var god
kjent av revisor, og det ble frem
satt forslag om å velge spesiell 
kasserer og sekretær. Dette falt 
imidlertid med 34 mot 10 stem
mer.

På årsmøtet, ble forøvrig Gun-| 
nar Hansen tildelt 15 års-aktivi- 
tets-medaljen.. Gunnar Haugland 
fikk et vakkert sigarettskifn i 
tinn for 10 år i styret.

Det utspant seg litt av en ma- 
ratondebatt foran valgene. Hele 
2 timer brukte man på å komme I 
til en formannskandidat som varl 
villig. Flere forslag ble satt fram, I 
men kandidatene Var ikke villige, 
men endelig reiste Hermann Hol
tan seg og framsatte forslag på 
Rolf Myrmoen som ble enstem
mig valgt under stor applaus.

Det øvrige styret : Gunnar 
Haugland. Realf Rollefsen, Kåre 
Glad og Jan Jacobsen. Rådgiver) 
for styret Lco Weber. Varamenn: 
Alf Jahnsen og Jun Per Johanne
sen. UK : Svein Barth, Ivar Kri
stiansen og Einar Gundersen. B- 
og C-utvalg: Arild Johansen, 
Gudmund Madsen, Kjell Knud
sen, Vidar Kristiansen og Her
man Holtan.

Juniorutvalg'
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Rolf Gulliksen fikk . s-------  h« tn»niøier i ko
Her ser vi denttidligere kretsformannen medenpopulæ
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gjort mot Donn 
Kristiansand 

KAMPEN BLE SPILT PÅ EN MEGET 
GOD BANE
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lerne er med og vil nødig miste 
. sin. Vi har fått Basse 

Hansen fra Herkules. Arnold Jo- 
på hver
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i uei var en ganske jevn kamp. 
Donn ledet 1-0 ved pause. Scor
ingen kom midtveis i omgangen 
ved Kjell Nilsen. Han fikk en 
lang løpeball, spurtet forbi Rolf 
Askedalen og satte ballen i mål. 
Donns ledelse ved pause var all 
right.

I annen omgang kom Pors 
sterkere og vestsideguttene fikk 
et klart overtak på midtbanen. 
Imidlertid klarte ikke løperne å 
spille seg fram til så mange mål- 
sjangser. De fleste angrep ble 
brutt på 16-meteren. Etter en 
halv time utlignet Kåre Berg
strøm. Resten av omgangen

I skjedde det ikke noe særlig. 
Donn hadde i tillegg til sitt mål 
to skudd i stolpen.

'• Det er vanskelig etter slike 
treningskamper å si hvor langt 
lagene er kommet i sin form, 
derfor skal vi ikke framheve 
noen spiller hverken hos vertene 
heller Pors, bare ta med at det 
ser ut til at Kai Gulliksen følger 
opp med like godt back-spill som 
ifjor.

Når det gjelder Arnold Johan
nesen og «Basse» Hansen er det 
for tidlig å si noe om hvor vidt 
de blir nyttige for Pors eller ik
ke. Det vil tida framover vise.
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i ' v.v. «tz^/cr Htcu blL 'UGl.CTWflt^l^ ‘ Nå
—.mm tTenet i hele vinter og går inn for sesongen 100 pro- 

samme gjør unge Jan Magnussen som UK regner vil 
gjøre seg gjeldende i år.

^^Q^y°fonnesen t.v. hører med til veteranene i Pors. 
\ «ent Det

Pors spilte lørdag sin annen. det var < 
treningskamp for året. Motstan-1 Donn ledet 1-0 ved 
der denne gang var Donn, og 
kampen ble spilt på en meget fin

* grusbane i Kristiansand. Resul- 
••

latet 1-1 er det intet å si på, da

— Tempo! Tempo! skrek tre-] 
ner Jeisen Gundersen på sine 
gutter da TA overvar lørdagens 
Pors-trening. Det var fart over 
Pors-guttene og når sant skal 
sies så virket de langt piggere 
enn vi har sett dem på denne 
tiden før om Arene. Alen så 
har det ..eller ikke vært spart 
på treninga foran .denne seson
gen. Ikke nok med at Pors har 
trenet flere ganger enn vanlig, 
oppslutningen har vært enorm.

Men trener Jeisen har det 
hele under full kontroll. Det er 
4. året på rad han har dette 
klientellet å stelle med. Han 
kjenner hver enkelt så godt at 
han vet hvor langt han kan kjø
re dem.
topp irim når 2. divisjon star
ter opp har Pors valgt å kjøre eneste treningskveld og har gått
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Rolf Nilsen har ' 
hn/rfjc nl0rrST^ seson9 i møte. Benet som skal finne «nota» 
no taes av uK-sjefen Svein Barth, mens formann Rolf My rmo en 

sees til høyre.

klL
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med 4 treningskvelder i uka den 
siste måneden. Mange mener 
dette er for meget og tar over
skuddet fra spillerne. I Pors 
mener man at fysisk trening er 
den beste medisin når grunn
laget er i orden. Grunnlaget hos 
rors-spiiierne er det beste. I 
år skal det bli en kamp om 
plassene!

Det er nemlig mange om bei
net når serielaget skal tas ut. 
Så store forandringer Imn det 
neppe bli, men en vri kan kan- 
kanskje UK-bas Svein Barth 
gjøre?
— Tiden får vise. Treningen 

har gått med liv og lyst denne 
vinteren. Samtlige av fjorårsspil-

t 1 HK. V, 

For riktig å. mote i plassen 
TJ o ec.v^ 

hannessen har stilt opp
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Stag-Pors allerede neste hele
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Kiempeinteresse hos porserne
meget sterkt inn for en plass på 
laget. Av rekrutteringen fra ju
nioravdelingen regner jeg fjor- 
?ires guttespiller Jan Magnussen 
som den sterkeste kandidaten til 
A-laget. Det er slett ikke uten
kelig at unge Jan får en stor 
oppgave i årets sesong.

Så over til den triste siden: 
Åge Lund pådro seg forrige man- . 
dag en lei skade på leddbåndet. 
Han måtte gå med gips på benet, 
men legen som behandlet ham lo
vet at han skulle være helt OK 
etter 4—5 uker. Men på denne 
tiden har Åge kommet ut av ryt
me og trening som han har opp
arbeidet seg. At vi har bruk for 
Åge Lund i årets sesong er helt 
sikkert, cg jeg håper Åge kom
mer i form allerede før seriestar
ten. Øystein Numme holder på 
med bygging av nytt hus, men 
på tross av dette har han hatt 
tid til å skjøtte treningen. Øy
stein flytter snart inn og satser 
for denne sesongen med fynn og 
klem. Vi håper han har like god 
målteft også d*nne sesongen.

— Treningskamper ?
— Vi håper at Stagbanen er 

klar allerede neste søndag. Da 
starter vi opp som i fjor mot 
Stag. Det videre programmet er 
litt usikkert, men foreløpig har 
vi avtalt disse treningskampene:, 
30. mars Donn i Kristiansand, 6. 
april Snøgg i Porsgrunn, 21. april 
Stabæk i Porsgrunn, og til slutt 
før seriestarten møter vi Drafn 
i Flints jubileumsfinale. I påsken 
har vi ikke avtalt noen kamper 
men vi regner da med at vår ' 
egen bane er klar, og derfor er 
det sikkert ikke vanskelig å fin
ne motstandere.

Vårt mål er å holde 2. dlvi- 
sjonsplassen Vi skal kjempe for 
dette målet, og ser man på mot
standerne i denne avdelingen . 
skulle ikke oppgaven være helt 
umulig, slutter Svein Barth.

- men uhell
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— Det er tydelig at det er hul
ler i laget, men i dag manglet 
vi både Ragnar og Øystein Num- 
me. Kondisjonen hos guttene er 
god, så det er ikke her det svik
ter. I løperrekka glir spillet, og 
vi vil sikkert få svært god nyt
te av vår nye målsugne Basse 
Hansen. Rekka gledet mest mot 
Snøgg.

Øystein Numme, 
Kåre Bergstrøm, Roy
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kamper på gode baner.
Forøvrig tror vi Pors ligget 

langt framme i sin trening og • 
det kan være godt å ta med når 
Vard kommer på årets første be- 
søk den 5. mai.
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Porsrekka i gårsdagens kamp mot Snogg. — Basse Hansen i 
først, så Kjell Madsen, Kåre Bergstrøm, Rolf Nilsen og Roy

Elseth.
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Mye tyder også på at Pors— 
Borg som skal gå i morgen vil 
være grasbaneåpning "i Pors
grunn. lallefail er matta tørr og 
god og holder dette været seg

„>6 var mer 
forsvarsspill

1 Pors har tatt det rolig i påska. 
Det var meningen at A og B- 
laget skulle møtt hverandre til 
dyst, men det herlige påskeværet 

• har gjort det slik at det var bare 
i spillere hjemme til halvannet lag 
Pors-spillerne har imidlertid ik
ke ligget på latsiden denne hel
gen. Trening skjærtorsdag og i 

i går har sikkert bare gjort godt, 
nå som innspurten tar til før 
serieåpningen. Denne helgen har 
karene fått prøve seg på skikke
lig gras og UK-sjef Svein Barth 
kunne bekrefte solid form hos 
sine gutter.

etter ved Kåre Bergstrøm. — 
Inntil da hadde laget også et 
godt tak på det hele. Da As- 
kedalen måtte gå ut ble det 
noe usikkert I forsvaret til å 
begynne med, og dette benyt
tet Snøgg seg av. For da la- 

ene gikk tli 
nøgg 3—2.

1 det 25. minutt fikk laget 
straffespark, og dette satte 
Ole K. Egedahl kontant Inn. 
1 min. senere ordnet Egil Rul- 
nes 2—2 etter pent samspill 
med Frank Kjeve. Og i omgan
gens siste min. fanget Aage 
Meyer opp et utspill fra kee
per og nettet kontant.

oppstillinger i

•''' " ‘ra.

_ ra .

Pors har tatt ut dette laget
til kampen mot Borg: Arild 

Weholt, Kai Gulllksen, Svein 
Halvorsen, Basse Johnsen, Rolf 

ville det være naturlig å la denne Askedalen, Ragnar Numme, Rolf 
Nilsen, Øystein Numme, Basse 

Som Barth sa: «Nå er vi lei Hansen,
av grus og søle». Den tiden Pors Elseth. Reserver: Roy Ludvigsen, 

i har igjen før seriejaget tar til Øystein Vige, Arnold Johannesen 
må man konsentrere seg om og Kjell Hansen.

Både Pors og Herkules kan 
være godt fornøyd med tre
ningskampen som ble spilt på 
en forholdsvis god og tørr Skot- 
foss-bane i går kveld. — Tross 
nedbøren dagen i forveien var 
matta brukbar og selv om det 
ble noe tungt mot slutten, tror 
vi aktørene hadde et godt ut
bytte av denne kampen.

Pors fordi laget fikk benytte’ 
nye brikker. Laget stilte uten 
Svein Halvorsen, Rolf Askeda
len, Arnold Johannessen og Rolf 
Nilsen av de som spilte mot 
Snøgg. Basse Johnsen ble byt
tet ut etter 1. omgang. Mag
nar Renningen spilte ; back, 
mens Kai Gulliksen vikarierte 
på Askedalens plass. Øystein - 
Vige spilte vingback. Unge Jan 
Magnussen spilte en god om- * 
gang. Framme i rekka var Øy
stein Numme med på nytt og 
denne gangen var det stor fram- J 
gang å spore hos Pors’ største 
målscorer’ i fjor. Åge Lund sto 
ringside og fortalte til TA at 
han føler seg betraktelig bedre 
i benet og regner med å være 
1 stand kanskje allerede til se
riekampene. Vi savnet Rolf 
Nilsen i Pors-rekka i går.

Ettersom han er blitt strate
gen manglet liksom prikken 
over fen da Pors kjørte på sitt 
beste i 1. omgang.

Herkules ytet overraskende 
god motstand,, og her har gut
tene fra Gimsøy et bra mann
skap å bygge på. En kar som 
Tore Johannessen skal få, mere 
enn nok å stri med for å karre 
til seg en plass på førstelaget. 
Han fikk prøve seg i en om
gang i går. Selv om han ikke 
direkte kan lastes for noen'av 
scoringene, likte vi Herkules- 
forsvaret langt bedre da Thjor- 
bjøm . Gunleikskås dirigerte 
dette i 1. omgang. Da hadde 
Gimsøy-guttene sikringen i or
den. Men det er ikke i forsva
ret som det er sårbart hos Her
kules. Rekka mangler brodd og 
gjennombruddskraft. Nå var 
ikke en kar som Kai Reinholt 
i spillehumør, men det ble for 
lett. Lange baller er ikke nok, 
selv i vår egen 4. divisjon.

Fotball-bas Arnold Rossbach 
i Herkules har imidlertid lovet

f
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sen og Roy Elseth som spis
ser, og det holdt til 6—3 seler 
over Snøgg. Rolf Askedalen 
var også med til å begynne 
med, men fikk en skade oq 
gikk ut.

Pors tok ledelsen 1—0 etter
12 minuter ved Basse Hansen gi 
og la på til 2—0 bare min. S

>;ra

— Er guttene i rute?
— I påska tar vi det rolig. Der

etter er programmet fullspekket 
Tirsag møter vi med et blandet 
lag mot Herkules, onsdag er det 
Borg, fredag drar guttene til Kra
gerø og neste søndag prøver vi oss 
mot Stabekk. Dette burde gi oss et 
svært godt grunnlag foran serieåp- 

’ ningen mot Vard, slutter en for
nøyd Jeisen.

rarav
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Pors—Borg i grasbane
åpning på Vestsiden

X V.

Pors koiB sterkt

antagelig, kommer til å sesongs 
åpne på sin egen bane allerede 
i begynnelsen av neste uke mot 
Tollnes. Herkules har også fått 
tilbake Bjørn Tiiomasscn fra 
Odd og formannen er meget op
timistisk etter den gode innsat
sen mot Pors i går.

(Forts, s. 11).
Kort før full tid treffer vi 

Pors-trener Einar «Jeisen» Gun
dersen, og han er langt mer for
nøyd nå, enn etter første om
gang.

— Det så ikke lyst ut?

etter Snøgg-ledelse 3
Pors stilte opp på Notodden 

lørdag med følgende mann
skap: Roy Ludvigsen — Vige 
— Kal Gulliksen — Svein Hal
vorsen — Basse Johnsen I 
bakre rekker, Arnold Johansen 
og Kåre Bergstrøm på midt- 
ban®nItKjell Madsen 
— Rolf Nilsen ~ Basse Han-

'ra Pors scoref 3 mål på 4 min
BARE 3-1 OVER FRISKT HERKULES-LAG

langt bedre saker når serien tar 
til i slutten av denne måneden.
i går var Rossbach meget godt 
fornøyd med forsvaret, og i 
særdeleshet med de to backene 
Kai Ove Hansen (junior i fjor) 
og Helge Larsen. Den siste 
gikk ut i 2. omgang. Rossbach 
kan videre fortelle at Herkules
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Men i 2. omgang kom Pors 
for fullt igjen og levnet IkKe 
tvil om hvem som var besx. 
Med jevne mellomrum f1'™,.1 aé 
get 4 mål, og fastsatte alts 
6—3 som sluttresultat.

Scorere var Basse Hansen 
2, Roy Elseth og Kåre Berg
strøm 1 hver. t
Ingen vil vel bestride at sei 

ren gikk til rette laget, men sa 
mye som 3 mål bedre enn 
Snøgg var Pors nok ikke. Et pa 
av målene i 2. omgang var me 
resultat av svakt forsvarssp^ 
fra Snøggs side enn oppfm11* 
somhet hos Pors. , .side.)
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prikken over i’en manglet: Fol
ket forlanger goaler, og når 
-i.»„ - , -______________- Qm_
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rekte .^asningsspill
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Ytre venstre skyter og Arila 
Veholt redder pent. Gjestene 

beholder sitt overtak omgangen 
ut. Bare noen

uforståelige straffespark.
Midt i omgangen får Stabæk 

et nokså uforståelig straffespark 
med i et av sine angrep. Og 2-1 
er et faktum. Senere øker laget 
til 3-1. I mellomtiden har vi sett , 
enkelte bra Pors-tilløp, men det 
blir bare med tilløpene.

Stabæk-laget var jevnt besatt 
på alle plasser men et par mann 
lå likevel foran de øvrige. Svein 
Lausnes og Eskil Folvar.

Senere dribler Kåre Bergstrøm 
to mann inne i feltet, men er 
ikke , i balanse i skuddøyeblik- 
ket. Ut i omgangen bytter Øy
stein Numme og «Otten» plasser 
og før den tid har Stabæks ven
stre back gått ut. Gjestene fort
setter sitt småspill. men angre
pene er ikke effektive nok til å 
gi nye scoringer. .

I annen omgang 
får vi til å begynne med et par 
ikke helt ufarlige Pors-angrep, 
men skuddene uteblir. Stabæk 
overtar.

Hos Pors var det ikke mange 
lyspunktene i går, dessverre. Vi
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I en kvalifiseringskamp
for Hovedserien i h&nd^a!J.nie- 

herrer i Moss i går ble hje 
laget Herulf slått 31— 
Refstad.

det positive forst: Vi fikk se 
en del pene kombinasjoner i 
1. omgang. Også det forste 
kvarteret av 2. omgang var 
meget brukbart av Pors, men

ket forlanger goaler, q~ 
ikke Pors fant nota i 2. 
gang ble det skuffelse.
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en 
Kragerø redu

serte ved Muffetangen, Hans F. 
Kristensen og Ame Falck. 
teT™£d Kjellevold, Pors døm-
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Borgforsvaret virket langt 
mer ‘ effektivt i denne kampen. 
Men så var også Jon Mosebø 
og Reidar A. Olsen på plass. 
La oss heller ikke glemme Odd 
Tong som spilte wingback. I 
går. var han kanskje Borgestad- 
lagets nyttigste spiller.

I det hele tatt viste Borg et 
helt annet ansikt i sitt forsvar 
i denne kampen. Det ble satset 
friskere og karene satte seg i 
respekt. Når midtbau. spillerne 
Reidar A. Olsen og Jc 'n John
sen stoppet og slo kontra kun
ne det blitt vanskelig i Pors- 
f ors var et om ikke gjestene had
de hatt en fullstendig tannløs 

'rekke. I går var det ikke man- 
,ge sjansene Borg hadde til 
scoring, men et par ganger 
hang scoringen i luften. Pors 
startet friskt og det var ikke 
gått mer enn 10 minutter før 
Basse Johnsen satte inn et ny
delig frispark. Rolf Nilsen ord-• —
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goUe^bssk^jds^
Vant fortjent 3-1 over Pors .- Svak dommer

så godt I sammen.
I annen omgang benyttet Kra

gerø sin gamle veteran «Dilla» 
Fredriksen, som viste at han 
ennå ikke hadde glemt sihe kun
ster. Etter et hardt Pors-press 
reduserte Kragerø til 2—4 ved 
Hans F. Kristensen. Siden ble 
det bare Pors, som i denne om
gangen noterte seg for’tre nye Olaf Isaksen noterte seg for 
scoringer. Kort før full tid ble drømmescoring. 
Kragerø tilfelt straffe, som Ar- 

i-i ne Falck satte pent bak Arild g | Veholt.
V For Pors scoret Rolf Askeda- 
> len 4, Roll Nilsen 2, mens Nils-
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Et langt upresist Porsin-nlegg s om Stabæks forsvar ordner opp
, med.
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;nevner bare at «Basse» Johnsen
❖
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som'enkelte
ganger^’ for puslete, og Pors- jKeeper møter 
forsvaret har ikke vanskelighe-
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Men Borg-laget ikke ueffent tross 0—3
Som ventet vant Pors over 

Borg. Sluttsifrene 3—0 er det 
Ingenting å si på, det kunne 
lett vært mer hadde Vestside- 
guttene tatt bedre vare på si
ne sjanser. Et par hundre til
skuere hadde funnet veien, 
men de ble ikke stort klokere 
på hvor Pors står. Spillet i 
går varierte meget. For å ta
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Tidlig Stabæk-scoring.
Gjestene som vant målvalget 

gikk straks til angrep og målet 
lar ikke vente på seg. Senter-1 
løper Finn Sefaniassen scorer

, da Arild 
mer enn fire 

Imidlertid 
omgående da 

på et 
ufarlig 

passere. |
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Situasjon fra kampen på Vestsiden i

Tredjcdivisjonslaget Stabæk ■ 
gjestet i går Pors for første gang 
sa vidt vi vet. Det ble en for- ; 
tjent 3-1 seier på et aldeles ut- / 
merket grasteppe. — Ved pause 
sto det 1-1. Gjestene spilte fin 
fotball med korte presise pas- 

I ninger langs bakken og god be
vegelse. I tillegg var det unge 
laget teknisk meget godt. Disse 
guttene vil sikkert sanke 
poeng i årets sesong hvis spillet 
blir like bra som i går. På den 
annen side tror vi at farten må 
settes litt opp i angrepet for å 
lykkes helt med småspillet. Med 
hurtigere spill vil laget lettere 
komme igjennom. På den annen 
side behøver man ikke så langt 
inn for å lage mål som guttene 
gjorde i går. Skuddene bør kom
me lenger ute fra. Enkelte gan
ger ble det skudd fra lengre hold 
men de ble sjelden farlige. Det
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Det ble en målrik og mor
som kamp mellom Pors mix i 
og Kragero på Vestsiden I går, 
kveld. Banen var noe blot et
ter regnværet som hadde kom-, 
met tidligere på ettermiddagen.

Pors åpnet sterkest, men 
'5- minutter for det ^kk hull på bylten, og med 

Vuwe me’!°mrom nettet Pors- 
?re *an9er Kra- kn tJ^Serte- RoW ^skeda- 

s%Sn5!d0 S^9 denn® 9ani 
reid^/n™^ Nilsen .

• °g de to gled riktig
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spilte han seg opp‘ mot slutten

fcp6/??1 kom °PP mot sitt bes 
minQT.?ål^ var han nesten for en rende> da han nærmest vaj Wehoh ho en ønxcxvx xv/x "x | har
H^vn6 Kai Gul^sen ‘og^Svet 
backeJ.Sen Påliteli6e sor

et dagens mål på et skudd^lden rfeSa var vel Rolf Nils© 
mnd n^lgste sPill®ren sammei 
Han^o Ktre isstrøm. Basst 
Hansen hadde endel gode for

faIt av i 2. omgang 
H^re dommer var Jan Arvese-

BeB.

spilte endel av 2. omgang istedet 
for Nils O. Isaksen. Han klarte 
seg ganske bra. Ragnar Numme 
var tross alt bedre enn mot | 
Borg.

Dommeren Arne Halvorsen, 
Borg var tydeligvis langt fra

• vårformen. Straffesparket er; 
nevnt, i tillegg løp han gjen
tatte ganger i veien for ballen 

Stabæk fortsetter med sitt di- (ter med å bryte. I det 13. min. slik at den ikke kom til riktig 
er «Basse» Hansen igjennom, adresse. Følgelig måtte spillet 

og skuddet fister stoppe og ballen droppes.
— Lchr.—
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går. Det er Roy Elseth t. v. som header, mens Øystein Nu
_  _ Borg-forsyarer. _  _

k
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Når alvoret begynner om fjor
ten dager vil vi sikkert få se 

Pors’ gode åpning med en_rek; 1ots-iag med den gamle gode

måla manglet. Etterhvert blfj for 
det mye sparking og lite spill- 

Hos Pors savnet vi midtbane 
spillet, og en mann som RagnaJ 
Numme var ikke i humør. Ai 
for mye upresist spill, riktignoi

Rolf Askedalen var den ene 
yvJ .------

te. I går var han nesten for dc eUer indirekte frispark, 
------- ----------------- ■ gatt i 
skrekk for Borg-angrepet^[ skritt med ballen, 

svarer «de blå» ____
Rolf «Otten» Nilsen netter 
lost og tilsynelatende 
skudd som keeper lar
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Roy Elseth cr nære på å score
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direkten fra 15 meter. Øystein
Numme la på til 3-0 før selter- .. .absolutt fart i “1C_ n,?en god dag for vertene
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_ Borg gjorde også 1 &ar som uten tvil er langt bed- 
unna sitt beste i denne omgang re enn det som ble vist i rår 
tross baklengsmåla. ‘

2. omgang skal vi fort forbi
gå, men unnlater ikke å nevne 

. 1-

ke gode kombinasjoner. «Bart» mnsatsen og viljen til å kjempe
- - — • — , en seier.
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for Pors, men ballen stryker
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Pors /ajet en god kamp 
mot Drafn tross 1—1

Første omgang den beste av laget hittil
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en divisjon lavere enn Pors vil 
sikkert volde br *or sine mot
standere i serien. Laget har 
også tidligere hevdet seg me
get godt i cupen.

AUe Vestsideguttene laget en 
jevn god match lørdag, forsva
ret virket patent og løperens 
var friskere enn på meget len
ge. Øystein Vige fikk prøve seg 
en «halv» kamp på sin gamle 
plass, da Kai Gulliksen ble skif
tet ut ved pause.
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— Vår første omgang mot I scoringen Pors fikk. Øystein 
Drafn på Marienlyst lørdag Numme sendte en perfekt lø
er uten tvil det beste vl har I pe-ball som «Otten» startet kor- 
levert hittil, sier oppman- rekt på og han satte den i net- 
nen i Pors Svein Barth, Da tet uten sjanse for Drafn-kee- 
gled spillet riktig fint hele peren.
tiden og tempoet var på topp. I armen omgang satte Pors- 
Med den farten vi da had- guttene flere streker ned. Noe 
de kom vertene tydelig til som straffet seg. Drafn kom ad- 
kort Pors spilte lørdag med skillig mer på talefot med gjes- 
Roy Ludvigsen i måbda Arild tene og fikk spillet til å gli me- 
Veholt er skadet. Det er i get godt i perioder. Det var 
skrivende øyeblikk uvisst om I derfor helt i orden da Roar 
han er klar til den første se- I Løwer Nilsen utliknet. Målet 
riekampen som er mot Vard kunne Roy Ludvigsen ikke gjø- 
på Vestsiden søndag. På den re noe med. Et kvarter før 
annen side leverte Ludvigsen | slutt kom Kåre Numme inn da

«Basse» Johnsen hadde fått en 
lettere skade.

Kampen var for Pors avgjort 
et skritt i riktig retning, og 
med samme gode spill gjennom 
hele kampen burde det bli po
eng av det. Drafn som spiller
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en god kamp i Drammen. Han 
spiller på gammel rutine, så 

¥ noen fare er det ikke om han
må spille søndag. Roy El- 
seth var heller ikke med p. 
g.a. forkjølelse. Til gjengjeld 
var Øystein Numme på plass 
igjen. 1

PORS-INITIATIV 
FRA START

Fra start _ kjørte Vestside- 
! guttene på med et vekslende 
i og presist passningsspill og bal- 
llen gikk ofte i mange trekk.
Når så tempoet var stort måtte 
det bli overtak. Vertene had
de vansker med å følge. Like
vel er Drafn slett ikke noe dår
lig lag. Guttene har i trenings
kampene mot flere 1. div. lag 
klart seg utmerket.

Det vnr Rolf «Otten» Nilsen 
som var mannen for den ’ ene •
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Svein Halvorsen ordnet ett — påI
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VARD fikk sekken full, 
Pors gode nok til å ta 
hånd om 2. div.-ledelsen?
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Pors 
Bryne 
Start 
Ørn 
Eik 
Vignr 
Odd 
Vard 
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Vard hadde sin beste periode i 
20 minutter fra avspark i 2. om-_ 
gang, men ineffektiviteten gjorde 
seg stadig vekk gjeldende — og 
selv et par-tre såkalte opplagte 
sjanser gikk i vasken. Nei, det 
måtte porsere til også i denne 
omgangen, og etter 27 minutter 
var det klart for 4-0. Rolf Nilsen 
satset dristig på et frispark fra 
20 meter, brente til — og via en 
«murspiller» feide ballen inn i 
nettmaskene. Bare minuttet etter 
fikset Kjell Madsen nr. 5 fra 
høyresiden, og etter et mislykket 
forsøk tok Øistein Numme per
sonlig revansje over seg selv — 
og smelte inn det sjette. Et fint 
punktum på en løfterik og opti
mistisk feiende Pors-åpriing i den 
nye serien. |'
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Behersket Pors-glede etterpå:

«Vi er omtrent like 
kloke etter dette!»
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Til tross for imponerende 
6-0 i seriedebuten, var det en 
behersket glede d spore i Pors- 
garderoben etterpå.

— Vi er omtrent like kloke 
etter en slik flying start, var 
omkvedet blant lederne. Selv
sagt er vi strålende fornøyd 
med en slik kalas-seier i vår 
første føling med 2. divisjon 
men det var nesten for meget 
av det gode og det er ikke godt
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PORS 6 —VARD 0
Hvor gode er Pors — eller hvor svake var egentlig dette Vard- 

laget?
Dette er nok dagens diskusjonstema, ikke bare på Vestsiden, 

men rundt om der fotball interesserer. Svaret er nok ikke gitt 
i en handvending — vi må nok vente minst i en uke for å få en 
viss peiling på hva gårdsdagens styrkemåler betød. Ett er sikkert:

1 En 6-0 seier i en serieåpning er alltid noe som springer i øynene 
og den feiende Pors-debuten i 2. divisjon kan ikke under noen 
omstendighet bortforklares. Tre ypperlige scoringer i hver om
gang var noe som varmet i maikulde og survær, og etter en slik 
knallåpning har de blå-sorte nykomlingene straks inntatt en 
spesiell posisjon blant tetfavorittene. Utfallet av neste prøve mot 
Vigør vil fortelle adskillig mer om den siden av saken, men alt 
nå tyder meget på at laget vil være godt nok til å ta hånd om 
2. di vis jonsle deisen.

Noen utpreget premiere-nervø
sitet så ikke ut til å plage Pors. 
Folk utrustet med stoppeklokke 
tidfestet første 2. divisjons-scoring 
til 40 sekunder etter avspark. 
Opplegget til Kjell Madsens kon
tante avslutning var fin-fint, og 
en mer ublid velkomst kunne ikke 
den andre seriedebutanten, Vard, 
ha fått. Pors var i det hele tatt 
stadig på offensiven, og etter 24 
minutter var det helt fortjent da 
centeren Rolf Nilsen fikk åpning 
og skjøt presist i nettet. Fem mi
nutter før pause endte noen bru
duljer foran Vardmålet med at en 
av backene ble liggende horison
talt å redde med hendene på 
streken, og straffesparket satte 
Svein Halvorsen elegant i mål — 
helt oppe i vinkelen.

■
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Pors ledet 1-0 etter 50 sekunder
Pors fikk en flying start idet 

Kjell Madsen dundret det første 
målet inn med et skråskudd ute 
fra siden allerede etter et snaut 
minutt. Det var merkbart at 
Porserne fikk langt større tiltro 
til seg selv etter dette. Vards 
midtløper Tollef Nordvik slapp 
igjennom Pors-forsvaret og skjøt 
hardt, men Arild Veholt i Pors- 
buret reddet flott. Nordvik og 
Øivind Risanger forsøkte seg på
ny med skudd, men Veholt lot 
seg ikke overliste. Pors hadde 
også noen forsøk, men skudd 
var det lite av. Midt i omgangen 
økte Rolf «Otten» Nilsen til 2-0 
med et fint langskudd. Backen 
Svein Halvorsen la på til 3-0 
etterat en Vard-forsvarer hadde 
avverget en scoring med hende
ne. Det var tydelig at det rak
net betenkelig i Vard-laget etter
hvert på atskillige plasser.
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II Avd. A:
I Bryne—Odd 

Pors—Vard 
Start—Eik 
Øm—Vigør

å si i dag hvilken styrkemåler, 
Vard var i denne kampen. 
Først etter en tre-fire kamper 
far vi vel det riktige inntrykk 
av hvor vi egentlig står i oil- 
det, sa både trener Jeisen Gun
dersen og oppmannen Svein 
Barth som imidlertid var me
get godt fornøyd med innsat
sen og de tre fine målene i 
hver omgang.— Vard måtte vel være litt' 
av en skuffelse?— Ja, vi hadde ventet oss 
noe annet av Haugesundsla- 
get. Særlig lot angrepet til å 
være for uensartet og inef
fektivt, mente Svein Barth 
som for sin del fremholdt Rag
nar Numme som sitt lags bes
temann i suksesskampen.Johno.
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og dermed var det seks! Øistein Numme, som kom inn i 2. omgang i
nydelig ekspedert straffespark.
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Pors slo det røffe Vigør
vertene som fikk burvokteren utvist -Stygt spill av
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Hansen kom også svært godtA

13. mai 1963

En vipp på ballen over keeper Per Otto Larsen — mål og 2—0 er et faktum — og Basse Hansen forlater et betuttet Vigør-forsvar.<
(
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Ansikter , fra ven-spenning og forventning under de mange fine Pors-angrepene
trener Jeisen og oppmann Barth med junior.
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dion i går mellom Vigør og [;
Pors i 2. divisjon, men takket 

-være do
Olsen fra Akademisk Ballklubb
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Kristiansen,

e

Pors ledet 1-0 etter 7 minutter
røffe i sin spillestil og det skjem- 
met kampen med tildels stygt 
spilL

Rolf Askedalen var meget god 
JF, i Pors-forsvaret og han ryddet 
f? 1 opp i en rekke situasjoner. «Bås-
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Rolf Askedalen gjorde en meget 
fin jobb mot Vigør-forsvarets 

bestemann.
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gjør mellom Vigørs keeper Per 
Otto Larsen og Pors-angripe
ren Øystein Numme resulterte 
i utvisning av Larsen med på
følgende straffespark. I og 
med at vertene nå hadde en 
mann utvist, måtte de spille 
resten av kampen med 10 
mann.

I steder for å sette reserve- 
målmannen mellom stengene 
og la en av utespilleme forlate
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lite pent spill med mange etter- 
påslengere i tacklingene hele 
tida. Munnbruket skjemmet og \ 
så kampen. jf

Klimaks ble det i 2. omgang i 
da Vigørs burvokter Per Otto n 
Larsen ble utvist etter at han S 
hadde trykket ned Øystein 1 
Numme to ganger i straffe- U 
feltet. Vigør satte utespilleren U 
Kjell Egil Eriksen i mål og han g 
reddet faktisk Svein Halvor- f 
sens straffespark, men det bur- J

i
£

? 
sea Jttansen Kom ogsa svæn gom O 
fra kampen og sammen med Rolf ; 'fe-

i Nilsen og Bergstrøm var han de
| beste i angrepet. \

Arild Veholt i Pors-buret ble \ 
skadet i 1. omgang da han helt : 
unødvendig ble gått ned av en 
Vigør-spiller. Han måtte bæres 
av banen og ble erstattet av Roy 
Ludvigsen.

Vigør måtte påny gi tapt for
Pors og de fikk svært lite til

Det kunne blitt rene 
skandalekampen på Stadion 
i går. Men takket være en 
dommer som var sin oppgave 
voksen, resulterte det hele i 
et oppgjør som må betegnes 
som hardtspilt og lite pent.

Den ene etterslengen avløste 
den andre og munnbruket var 
i arbeide både titt og ofte. 
Klimaks fikk man et levarter 
ut i 2. omgang. Et privat opp-

Ragnar Numme som tok «knek- : 
ken» på Sven Otto Birkeland. ■.
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Rolf Nilsen scoret Pors, 3. mål
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«Basse» Hansen som scoret 2 
av Pors’ mål
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denne gang. 2200 tilskuere så 
kampen.
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som sitrer av 
stre UK-mann
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Pors-keeper Veholt blir båret av
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banen (hvilket kan gjores et- , 
ter de nye regler), valgte Vigør 
å la angriperen Kjell Erik 
Eriksen overta keeperjobben. 
Taktisk uriktig, men i dette 
tilfelle skulle det vise seg at 
den gode Eriksen avverget 
straffesparket, og dermed ble 
han dagens mann. Noe senere 
gikk Eriksen ut og reseifeB- 
målmannen, Åge> Olsen, over
tok. Forts, side 11

Hardt spill og utvisning av Vigørs keeper i en 
nedsiående kamp for kristiansanderne
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Kristiansand: Fra vår spesielle i 
’ medarbeider Helge Halvorsen: jVfe—

Det kunne blitt rene skandale- t 
kampen på Kristiansand sta- «fe 

jp 
eren Sverre Eugen |

ble det redusert til hardt og i/j" | , 
' l -/ ? k

sen kastet seg for tidlig. Trass | 
i at Vigør spilte med 10 mann | 
resten av kampen ble det ver- | 
tene som fikk omgangens enes- | 
te mål, idet Pors ledet 3-0 ved1 
Pause.
Enda Ragnar Numme var en

gasjert som frimerke på Sven 
Otto Birkeland hadde Pors fin 
kontroll på midtbanen. Birke-i 
and gikk forøvrig fort sur og' 
rakk ned i forsvar og det be- 
virket at hjemmelaget fikk ennå \ 

[tnmdre til.
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Ørn-keepeæn får snappet ballen forst.Be—-Be
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i 2. omgangførste foran Runar-buret iEn broget situasjon 11
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Seieresmålet kom på straffespark i annen ekstra-omgang
~u_ " —■» . i — — — . . - wK.•- -—4^-— . * — —~- —— —

sene, men dårlig konsentrasjon 
i avslutningene blotter Per 
Mosgårds læregutter. Nå er det 
ikke noen smågutter på dagens 
Ørn-lag, og de spiller en meget 
tøff og hard fotball, men laget 
har også sine svakheter.
Ørns Bjørn Odmar Andersen 

ble byttet ut ved halvtid på grunn 
av skade. Også Ivar Mjøberg hal
tet mot slutten av 2. omgang.

Pors fikk Basse Hansen skadet 
1 slutten av 1. omgang, men han 
spilte kampen ut. Et kvarter før 
full tid måtte Kai Gulliksen for
late arenaen, etter et hardt sam
menstøt med Mjøberg. Kåre Num-

><

■—Por

øyensynlig inne i en blindgate i øyeblikket og i går var det spede sa-

' hadde de sin dominerende spiller \ ■
• me» både

-fl/t. ') ■r/’?’.

• f
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skrek selv Hortens-folk på 
straffe, men kampens dommer 
John Eriksen, Kapid, var typisk 
hjemmedommer, uten å miste 
taket på kampen.

Ørn var nærmest seieren, da 
laget hadde de fleste^j.ne sjan-
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— Kampen mel- 
og Pors på Lystlunden 

meget hard, men kun vel- 
spillende 1 1. omgang. Det 
manglet ikke på sjanser, og \ Pors burde ' 
ganger. Den

Bryne—Start 
Odd—Eik 
Vigør—V ard 
Ørn—Pors

Start
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VI savnet stemmene fra Pors-; BK| ' ,, . from mpn
.grunn — som vanlig. Be—Be i Fra en av porsernes farligste måltilbud i Horten. Basse Hansen har stormet tram, 

Målløst og hard | 
Arild Weholt og Ragnar Numme i storkamp

BORTEN.
> lom Ørn 
\ ble

. a-. ... : *1

J.<;y-'’-\3
V- 'A.'/”*' 8 <•'- aix3

si... .■

Pors-laget er
ker som ble levert på det fine grasteppet på Vestsiden i 1. rundekampen mot det 
ordinære 4. divisjonslaget Runar. I den ordinære tiden skjedde det svært lite. — 
Gjestene forsvarte seg godt og de hadde bare 2—3 mann framme det meste av 
annen omgang, mens resten lå i forsvar. I ekstra-omgangene hadde Runars ytre 
venstre en kjempesjanse for klart mål på 10 meters hold. Pors ‘ burvokter Arild 
Weholt så langt etter ballen, men heldigvis for ham og laget sneiet den stolpen 
på utsiden og dermed så var man like langt. Pors byttet ut Basse Johnsen etter 
den ordinære tiden og inn kom Kjell Madsen. I annen ekstraomgangs 3. minutt 
kom den avgjørende scoringen. Et høyt innlegg headet Roy Elseth over den fram
stormende målmannen. En av forsvarerne tok sjansen på 
dene på målstreken. Straffesparket satte «Basse» Hansen kontant i nettet.
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me kom inn og Roy Elseth over
tok Gulliksens backplass.

Dagens menn 1 Horten 
Arild Veholt og Ragnar Numme 
Den første vårtet opp med Belt,' 
fantastiske redninger. Det spors 
om ikke Arild var gull verdt for 
Pors akkurat 1 denne kampen. 
Hans redning 3 minutter før full 
tid/smakte det storfugl av. Ellers 
dirigerte han sitt mannskap 
en utmerket måte.Ragnar Numme var den. storeI 
spilleren ute på banen. Han var| 
over alt og slet som en galelslave1 
under hele kampen. På plussiden 
var også prima avleveringer.Man saknet selvsagt Rolf Aske- 

i dalen i forsvaret, men Svein Hal-

gen å sette prikken over i’en, men i 
" det var nære på flere ganger.

Ørn hadde kampens beste til
bud etter et kvarter, men Bye | 
var for ukonsentrert i motet med 1 
Veholt.

I De 3 spissene hos Pors vekslet g 
stadig og var en konstant trussel C 
mot Ørn-forsvaret i denne om-1 
gangen. Når dertil Kåre Berg-1 
strom var i det rette hjørnet og I 
la fram delikatesser, ble det uro-1 
lig i Ørn-forsvaret. 1

2. omgang var langt svakere 1 
enn dgn første. Mange upresise | 
pasninger og lite driv gjorde sitt 
til at det ble mest flying og lite 

; I effekt Hjemmelagets publikum
I ropte på mål og Ørn hadde også 
let par tilbud som lett kunne gitt 
uttelling.

Pors hadde sin største sjanse 
ved Basse Hansen, men han had
de ikke dagen.

Vi tror begge lag kan være for- 
Inøyd med dette resultat Pors 
som fikk Kai Gulliksen skadet 

i hadde stadig sin medisinmann 
lute på banen i tjeneste.

Rekka skuffet noe i går. Selve 
gjennombruddet kom aldri, og det 
ble liksom ingen helhet eller ef-

! fektivt snitt over Pors’ angrep. I: 
IMen laget viste at do kan, for det 
I kunne lett vært Pors som fikk 
Iden avgjørende scoringen, og det 
hadde det ikke vært noe å si på.

Kåre Bergstrøm var best på > 
I midtbanen, mens Rolf Nilsen le- R 
i verte den beste innsatsen i rekka. 
: Øm blir ingen kastekjepp. La- • 
;get består av sterke karer som ’/ 
,ikke legger noe i mellom. I går '

i i Tore Guldbrandsen, 
Mjøberg og Bye er farlige 1 rek
ka. I forsvaret var nok Ruben 
Teigen den beste.

Rødrussen satte farge på kam
pen med friske heiarop på Øm.
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3 4—3 
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vorsen leverte en overraskende 
«od innsats akkurat på denne 
plassen. Det ser ut som Svein

I 4r mot sin aller beste sesong.
’ b Ca. 1500 tilskuere «så» stadig 

billen i nettet, men ingen av la
gene hadde dagen, og selv om 
j^mpen ble målløs var den un
derholdende og fartsfylt. Men de 
to omgangene kan ikke sammen
lignes. Den første lå mange hakk 
over den andre, da ble det mye 
^king og lite spill.

pet var Pors som begynte best, 
og laget hadde flere farlige visit
ter oppe i' Ørn-forsvaret før det 
var 1° minutter, da ante 
vertene at nå var faren over. — 
pprs hadde ikke greid å lage «ka- 
. i—åpning», og dermed kom også 

51, med i spillet, og sjansene 
irslet både titt og ofte. Det var 
'. Ide i spillet, og begge lag pre- 

H (Forts. 1. side.)!• H*

Pors
(Forts, fra side 6)

■ sterte overraskende mange og 
gode trekk. Dessverre klarte in-j
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Geir 
vansker

. innlegg skapte r. 
> i Runar-forsvaret. 
’så det ut til ;
tellende resultat 
•

seg godt 
og Ragnar

• V

I
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4 9-4 8
4 9—1 6
4 7-4 5
4 8—6 4
4 5-6 4
4 5—6 3
4 2—6 1

4 5—17 1
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Noen stor kamp ble det ikke leveringer og 
og det var merkbart at nervø
siteten var meget stor hos ak
tørene og gikk ut over avleve
ringene. Uavgjort var et resultat 
som mange tippet i denne derby- 
kampen.

Pors-angriperne er ikke så re- 
solutte i avslutningen som tid
ligere og det håper vi vil bli 
rettet på i de kommende kam
per. Tirsdagens cupkamp mot 
Runar på Vestsiden vil forhå
pentlig bli en god generalprøve 
på dette.

o. ■

• •

77W;

I • 

k;

R

>. ;;
. :>• ; $

L -::>v

•?

a<->>

x. .

• • v> • a

st0< *

‘ i * •< v..

il

•W

< 
<- -a<<

•

i

Få skudd i kampen.
I første omgang hadde Pors 

overtaket i banespillet, men hvor 
ble det av skuddene? Odds lø
pere hadde ikke et eneste skudd 
før pausen.

I annen omgang viste Odd 
friskere takter i sine motangrep. 
Pors-løperne fikk for mye høye 
baller å ordne opp i Odds for
svarsfelt og der kom vertene til

• • o

Pors var klar favoritt foran 
rundekampen mot Runar men 
atter fikk man bekreftelse på 
at i rundekampene skal en ikke 
ta noe for gitt. Klubbens an
grep var påny i utakt. Det ble 
riktignok skutt noe mer enn i 
seriekampen mot Odd, men det [ 
var bare løse baller som kom 
og burvokteren hadde stort sett 
det hele lett under kontroll, i 
Runar prøvet seg med endcl ; 
motangrep og herunder var det 
tydelig at det hele skulle dreie 
seg litt for mye om storskytte- 
ren Kjell Jacobsen. Han kjem-

J jpet energisk men hadde vans* 
ker med å komme på skuddhold. 

' Pors hadde overtaket i første

lestående. Uvanen mød drible- 
seriene burde man så k<?mme 
bcvrt fra. Da er det mye for
nuftigere å slå ballen til nær
meste mann på et langt tidli
gere tidspunkt. Det tamme an
grepsspillet lover ikke bra for 
seriekampen annen pinsedag mot 
Bryne på Jæren, men forhå
pentlig finner man tilbake den 
rette melodien. Åge Lund gikk 
ut i begynnelsen av annen om
gang og han ble erstattet av 
Roy Elseth.

i : 
F

r

Bi®

Hvor skal Odd få skyttere fra?
Påny ble det bekreftet at Odd 

ikke er i besiddelse av noen 
skyttere. Thorbjørn Gravklev 
kan skape litt uro i motpartenes 
forsvar, men det hjelper så lite 
Lagets forsvar kjempet innbidt
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i ble spilt fram og tilbake i 
i straffefeltet, 
' kes det i 
j den vekk
I nar hadde r _ ___
ter og ved et høve datt ballen 

’ ""J _j overkant,
straffesparket tar vi 

to gode fri- 
strøk like 
var Svein

som
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ut til sine to spisser, men de «Basse» Hansens straffespark suser i nettet

i kom selvsagt tilkort overfor
Pors-forsvarerne. Halfen Basse Numme som de besle‘ Arild We’ 
•Johnsen hadde et godt skudd i hoU Ordnet lett °PP 1 de pr0' 
annen omgang som burvokteren Vene han ble satt Pæ Det SOm 

j hadde bryderi med. Et par høye STiktet meSt ?å Var adreS‘
innlegg skapte også problemer I 

I .

2. divisjon — avdeling A: 
Eik — Vigør 1—2 
Pors — Odd 0—0 
Start — Ørn 3—1 
Vard — Bryne 1—3 
Tabellen: 
Start 
Pors 
Bryne 
Vigør 
Ørn 
Eik 
Odd 
Vard

>.•. 7 • •>

' i ’* 
■

omgang men det var tydelig at | 
søndagens seriekamp ennå satt 
i bena på de fleste av spiller-

; ne.
' I annen omgang så det ut til 
' at gjestene mest la an på å sik
re seg uavgjort og omkamp på 

®jemmebane. De* meste av ti
den var ballen på Runars bane
halvdel. Forsvarerne sfo ballen r,ff* i *

•> ut til sine to spisser, men de
overfor
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Odd fikk sitt føirste poeng 
i 0-0 kampen på Vestsiden

Gårsdagens 2. divisjons-oppgjør mellom Pors og Odd sluttet med poengdeling, idet 
ingen av lagene fikk nettkjenning. Det var snart klart at det skulle bli en skudd- 
fattig kamp og det slo også til. På den annen side skal forsvarerne ha honnør på 
begge sider. Odd fikk i går sitt første poeng i serien etter 4 kamper, mens Pors 
fortsatt er ubeseiret — to seire og to uavgjorte kamper og “

Det holder til annen-plassen etter t_ _

Pors ha en av sine '
Odd har hjemmekamp
Pors på Vestsiden.
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Runar kjempet energisk og 
ikke minst var forsvaret hardt 
og kontant spillende. De fleste 
av spillerne var også raskere 
på ballen og bedre i hodespill. 
Burvokteren ‘ Bjarne Evensen 
klarte seg godt. Ellers stakk 
høyre back Karl N. Johannes
sen, stopperen H. G. Laane og
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; hvorfor skal Kåre 
overdrive med sine 

driblerier? Av løperne var det 
ingen som stakk seg fram. Pors 
foretrakk å prøve Age Lund 
istedenfor Kjell Madsen, men det 
var uten betydning.

. 7' ;; w.

i

sliteren Ivar Hvidsten seg fram 
Kjell Jacobsen var det takter i 
men han hadde for lit^n hjelp 
i avslutningen av angrepene.

Tore Andreassen, Gvarv, døm 
te for forbundsgraden og han 
klarte seg stort sett bra i den 
lett dømte kampen.

Corner.

7-7. .7-7
•;“v/ ... 
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..................
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I en målkvote på 9—1.
favoritten Start. I neste omgang 2. pinsedag) skal 

vanskeligste kamper mot det harde Bryne-laget på Jæren, mens 
mot jumbo-laget Vard i Skien. 9. juni spiller Start mot 

— Vertene mønstret i helt nye og pene drakter.

og energisk hele tiden. — 
Karlsen hadde ingen 
med de få skuddene som kom. 
Av forsvarere likte vi T. Sem, 
den tidligere Hødd-gutten Mein- 
seth og Kjell (Jeisen) Gunder
sen best. Odd satte inn Ivar 
Varden på midtbanen i stedet for 
Arild Pedersen som ble altfor 
enkel og lett.

Kjell Iversen, Fram, dømte 
allright. Han ble assistert av 
Helge Rogsund, Sundjordet, og 

Bjørn Hanes, Gulseth.
CORNER
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kort. Geir Karlsen var forbau-|p 
sende sikker på sine utboksinger. 
Pors beste sjanse kom etter et 
høyt frispark, men det ble head- 
det over. I det siste kvarteret 
ble det kjempet kraftig for å få- I 
en avgjørelse. Odd var nok nær-i ij 
mest seiren da Rolf Askedalen i| 
ble litt for nonchalant. Dermed 
slapp Thorbjørn Gravklev gjen- 4. 
nom hele Pors-forsvaret. Han 
hadde bare Arild Weholt igjen, i'| 
men i iveren skjøt Odd-gutten 
i stolpen. Et overlegg fra venstre 
siden noe senere så farlig ut, 
men ballen gikk forbi buråpnin- 
gen på få meters hold. «Basses ' 
Hansens harde skudd på direk- 
ten i kampen havnet utenom bu-1 
ret, men den ballen hadde for- 
tjent en bedre skjebne. •’

Porsernes forsvar ordnet for-1’/ 
holdsvis lett opp når Odd for- 
søkte seg, men det hjelper jo.'j 
lite når skytterne hadde sin 
csvarte» dag. — Arild Weholt ij.V 
Pors-buret ble ikke satt på noen ■ I 
prøve, men Rolf Askedalen var fl 
den beste i forsvaret påny. — ■ 
Ellers plusser vi for Ragnar ■ 
Numme. Midtbanespillerne varig 
ikke presise nok med sine av-jg
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sen på avleveringene og at man- 
■ i ge av spillerne er alt for stil-Ved et høve . ..» - — —' — _ _

at det skulle bli
. av det. Ballen 

__ inne i
men omsider lyk- 

en av forsvarerne å få 
fra faresonen. Ru- 

også et par mulighe-

ned på liggerens 
' Utenom :
med at Pors hadde 
spark hvor ballen 

I over tiggeren. Det 
[Halvorsen og Rolf Nilsen 
Itok disse.
I —• ■ ■■ ■ ■. ■

Pors-forsvaret klarte 
Imed Rolf Askedalen
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Johnsen i 2. omgangs sluttminut
ter. Kampen var både underhol
dende og velspilt. Situasjonene 
vekslet hurtig og det var effek
tivt angrepspill fra begge lag. De 
ca. 1200 tilskuerne fikk full valu
ta for billetten. En kvelende he
te la imidlertid en demper og 
tempoet saknet av utover i kam
pen. Pors hadde medvind kun et 
kvarter av kampen. Vinden snud
de seg nemlig og Bryne fikk en- 
del gratissjanser. Kampen fikk 
en dramatisk åpning da Johannes 
Voll etter bare 4 minutter åpnet 
scoringene med en kanon som We- 
holt slo i nettet på innsiden.
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nærgående Odd-angripere. Med ryggen til, fra vemtre: Thorbjørn Gravklev, Rolf Ask* 
dalen og KjeU Hansen i
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Det var stadig tett i Odd-forsvaret når Pors
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Men Pors kom seg over denne 
kalddusjen og hadde flere farlige 
angrep, som burde gitt uttelling.

Véd halvtid sto det 3—2 til 
Bryne, men selv den verste Bry- 
ne-patriot måtte innrømme at 
Pors burde hatt uavgjort etter 
lagets store presse i slutten-av om
gangen.

Også i 2. omgang begynte Pors 
best og Porsgrunns-laget kjempet 
for utligning, men det ville ikke 
lykkes tross stort overtak i spill. 
Da Bryne fikk sin fjerde goal 
var slaget tapt for Pors.

For Bryne scoret Johannes Voll 
3, mens Per Undheim og T. Reime
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5 3-NEDERLÅG FOR PORS : j

Bryne kunne hatt flere, 
men Arild Weholt i slad

Tre scoringer av Brynes skuddfarlige Johannes Vold i

SaF5f
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gjorde de øvrige. For Pors sco i 
ret Øystein Numme 2 og Ro; | 
Elseth. På Pors gjorde Arild We |l 
holt en god jobb i buret, tross d J 
5 baklengsmåla. Av backene likt 
vi best Rolf Askedalen og Rag I 
nar Numme. Framme i angrepe! I 
var Roy Elseth og Rolf Nilsen d< I 
beste, men det var god driv ovetl 
Pors-angrepet i gårsdagens! 
kamp. W

Bryne var et sympatisk lag 
med sterke vinger og en senterløf ■ 
per som ethvert lag kunne mi. J 
sunne. Johannes Voll hadde er.,j 
ny stor dag igår. Forsvaret vafjl 
usikkert og lett å komme på taj| 
lefot med. j ■

/
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divisjon
Eik-Ørn AV* A:
Sryne-Pora 
Odd-Vard 
Start—Vigør

Start
?ryne
Pors
Eik
Vigør
Ørn
Odd
Vard

■: -

■
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4'r-

Bryne på Bryne er en håpløs 
oppgave. Det fikk Pors erfare i 
går, da laget tapte 5—3. Men 
tross tapet leverte Porsgrnnns- 
laget en meget brukbar kamp og 
ute på banen spilte de jevnt med 
Bryne. Spillet i rekka gled bedre 
enn i de to siste kampene mot 
henholdsvis Odd og Runar. Det 
gjorde selvsagt meget at Rolf Nil. 
sen var kommet i form igjen, 
men dagens overraskclsesmann 
var Roy Elseth. Han viste at det 
bor meget i ham og i går var 
rekkas klart beste.

Det var ikke ufortjent at Bryne 
vant, men laget var heldige, da 
Pors presset som verst. Hele 3 
ganger reddet Bryne på streken, 
men flaks må man ha i fotball. 
Men spillet i rekka gledet mest 
hos Pors. Karene fikk samspillet 
til å gli aldeles utmerket. Laget 
hadde fortjent en bedre skjebne, 
da de tok initiativet i begynnelsen 
av 2. omgang. Da Bryne fikk sin 
fjerde goal, sprakk bobla og Bry- 
ne-seieren var klar.

Det var side-backene som svik- 
tet mest hos Pors i denne kampen. 
De fikk aldri tak på sine vinger 
og det var her Bryne hadde sin 
tyngde. Laget hadde to meget 
sterke vinger. De var raske og 
arbeidsomme. I midten lå den 
målhungrende Johannes Voll og 
dukket opp som troll i eske hver 
gang det var farlig. Det ble aldri 
satt noen spesiell mann på denne 
tiih^H7n,Yar overalt °g lå'helst 
tilbaketrukket på banen. Men han 
nådde en egen evne til å dukke 
OpP’ nar det kunne trenges.

Hos Pors fikk unge Jan Mag.
Sin scriedebut i 2. divi-. 

S]on, da han remplasserte Basse
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Men Rolf I^en var 
fen som 

(Forts, de 7)

Start 
som måtte avgi sitt forste
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til å fortelle at Start-forsvaret 
kunne overrumples. Klokken vi
ste at det var gått 10 minutter 
da Basse Hansen sendte Pors 
loran med 1—0 på en returball 
som hadde truffet tverrliggeren.

Dessverre varte ikke gleden . 
lenge. Start laget en tro kopi av 
Pors-scoringen og til og med 
to ganger med bare 5 minutters 
mellomrom. Målene ble besørget 
av Tor Stensland. Men Pors ga 
seg ikke. Det siste kvarteret lå 
scoring konstant i lufta.

Start spilte så usikkert i det 
indre forsvar at det skulle så 
ørlite til. Da backen Knutsen li- 

’ ke godt tok ballen med handa 
hadde ikke dommeren annet å 
gjøre enn å dømme straffe
spark. Dette satte Rolf Askeda- 
len kontant i nettet. Hva dette 
utligningsmålet betød for Pors 
like før selters fikk vi svar på 
i 2. omgang!

At Pors skulle greie å domi
nere kampen så fullstendig had
de de fleste ikke engang drømt 
om. Laget ville imidlertid noe 
med sitt spill allerede fra av
spark. Midtbanen med Rolf As- 
kedalen og Kåre Bergstrøm i 
spissen greide å ta luven full
stendig av de kraftige Start-an- 
griperne. Pors kjørte i et ensi
dig press gjennom det meste 
av kampens sluttfase. Farligst 
var vel Roy Elseths kanon, som 
Pedersen i Start-målet reddet så
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Pors spilte sin klart beste 
kamp for året, da de spilte 
2—2 mot Start i Porsgrunn i 
går. Som kampen utviklet seg 
burde Pors ha vunnet en klar 
seier. Laget var bedre ert) 
Start og Kristiansands-laget

1 po- 
tng skal være glad at det ik
ke ble begge..

/

2. divisjon
AVDELING A:

Vigør—Odd 
Pors—Start 
Vard—Eik 
Ørn—Bryne 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6

'■ ■ ■ /

1**

Nå fikk Pors det som de vil
le. Laget kjorte offensivt og 
hele kjeden var med i angre
pene. Situasjonene vekslet, 
men det var angrep for alle 
pengene fra Pors i dette opp
gjøret. Start greide bare å fol
ge med i galoppen i 1. om
gang. Da Pors kjorte farten et 
hakk opp i 2. omgang, trodde
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vi Kristiansands-laget skulle 1 hurtig at han ble skat av re-1 
knekke helt sammen. Mon et 1 aksjonen T,r'"' '
par ypperlige redninger av don igjennom 3 ganger, 
ellers ustøe Erik R. Pedersen 
kvikket opp Start-forsvaret og 
ga dem nytt mot. Men det ble 
Pors for alle pengene og publi
kum i et antall av ca. 2000 
fikk mye valuta igjen for pen
gene denne gangen.
Start begynte best og man be

gynte å ane uråd da gjestene 
kjorte for full musikk og anropt 
av det store Kristiansands-publi- 
kummet. Men så kom Pors. Et 
par farlige stikkballer var nok

v 
v *• * 'r

' • '■ ■';? ' •

•-

• -''*'*/* , .

1' ’ .X

y

•

u
[f

,, *

.>* <' ..
•

■ ■ '■

■ <

n>

.i*

-< - .
w- . *•

' **■ !

'' C ' ■

>-

. ' -V

/•> ■ " '‘1. ' , V ’?’ ’ ' *• V;.’ J

y ' > x i vrFCfx?‘
1. • .. .. «4-'.' ~ «-•. .■’ .-L'- ''-Jt>?. . ^2’.

Basse Hansen, delvis skjult av S tart-keeperens armer, ordner her 1—0.
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var nok keeper Arild WehoKJ 
som vel var minst plaget av var
men.

1100 tilskuere heriblant 
hørbar Porskontingent. . 
Eriksen, i 
bare få denne karakter: unød
vendig pirkete.
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2. divisjon avd. A:
Eik — Pors 2—0
Odd — Ørn 4—2

„ ,, Start — Vard 2—4
Rapid dømte og kan Bryne _ vigør ,_3

Tabellen — etter 7 omganger: 
Start 
Bryne 

i Pors 
Odd 
Eik 
Vigør 
Vard
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i

e 
våpen
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med 1—0. Eik-veteranen Rolf 
Sperre ville noe annet og satte 
ballen i mål fra kort hold straks 
før slutt.

Dermed kom Eik a poeng 
med Pors og «dommedagsstem- 
ningen» i Tønsberg snudde seg: 
noe. Godt spilte ikke laget, men gg 
godt nok til fortjent seier. Det ■ ■ 
er først og fremst løperspillet i || 
som svikter. Forsvaret med Jan i S 
Erik Jørgensen og Kjell Tide-: 
man Hansen i spissen er kon
tant og friskt. Bare Sperre får 
godkjent av løperne.

Pors fikk ikke vist seg noe 
særlig. Rolf Nilsen åpnet friskt, 
men gikk sur og ble løpende å 
småkjefte på lagkameraten. 
Bassen Hansen ble tatt trygt 
vare på av sin Eik-back. Arnold 
Johannessen får noen blomster 
for avansert og rolig spill. Best
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Kolstad, Sverre LU ®-^“®lredd for å skyte ~ Kolstad viste ger på sine sjanser.

5

• 1 t * •

zzXz • *; ,

EM

«i'

.... 1

k

. Wr-ife.

lill»‘ 'I»
1I '

s

i Gvarvs 49

• > ■ •’. • ;■• 

-------

■'f ■•

i:k- -B’

i
• .•

r

?v;

■f-*- • •

• • •-

w

:iks 2-0 over Pors i Tonsber 
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Øystein Numme.
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ikke noe å si på
i kan gjøres i en slik stund, vj| sikkert trene uforsøkt. Den herlige dagen had^ 1 *

---------------- „ i Mant spil Iern9e f,, so9-" 
dette sa Eiks «livlege», overlege Lynggar er der h°?d' °m 
kan gjøre for et i 9 Y 99 er det ve«f<= man

ballkamp er. 
begge mål utvilsomme.

Pors t_
innbytte. Både Kåre Numme og

Pors slo an tonen — håpet 
tilhengerne — allerede etter 30 
sekunder da Rolf Nilsen for
fulgte en ball og side om side 
med en Eik-back sendte i vei et 
dundrende skudd — over. Sam
me mann og Øystein Numme 
fikk en dobbeltsjanse i det 10. 
minutt, men mål ble det ikke. 
I det hele hadde Pors riktig 
fine tilløp i åpningen, men falt 
gradvis av. Eiks ledermål kom 
i det 44. minutt da Erik Bør- 
stad satte inn et straffespark. 
En Porsforsvarer måtte handse 
på strek for å hindre scoring 
et øyeblikk i forveien.

Etter pause viste nok Eik de 
farligste tendenser. Men løper- 
rekken var ikke et strå bedre 
enn Pors-forsvaret. Siden hel
ler ikke gjestenes løpere gjorde 
noe farlig, forsonet man seg
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og humøret sank ned på null
punktet da det ikke ble mål, 
tross mange sjanser. Vi mener 
også at dommeren, Lohne Rei- 
nersen, Larvik Turn, burde 
vært strengere og mer myndig. 
Han overså en god del stygge 
etterslengere og var svært in
konsekvent i sine avgjørelser.

Dette førte til at spillet ble 
unødig hardt i 2. omgang, og 
særlig Gvarv-forsvarerne satte 
til litt for beinhardt enkelte 
ganger.

Noen god kamp ble det ikke, 
men en typisk cupkamp, hvor 
innsats og seiersvilje var Gvarvs 
viktigste våpen " dennegang. .• 
Pors-laget var usedvanlig blekt 
og ingen av spillerne får god-,;‘ 
kjent karakter. Løperne burde 
kunnet score på ett par av de 
mange sjansene.

— Dette er den største fot- 
balltriumf i lagets 49-årige hi
storie, utbrøt en overlykkedg 
Ivar Gravklev etter den uven
tede og overbevisende seieren 
over Pors. Dette hadde jeg aldri 
ventet, men nå var det kjempe
innsats fra alle mann, og selv 
om Pors hadde det meste av 
spillet, hadde vi større og far
ligere sjanser.

Gvarvs lag besto av hardt- 
spillende forsvarere som viste å 
få ballen vekk fra faresonen i 
rett tid. Svein Erik Gravklev 
slet iherdig med stor aksjons-

Gvarv 2 — Pors 0
Nå er det snart ikke «unor

malt» lenger at lag fra lavere 
‘ divisjoner går hen og banker

1. og 2. divisjonslag, 
sen i cupkamper er _ 
klar: De lag som på forhånd 
er storfavoritter, har ikke på 
langt nær den samme innsats
vilje og friskhet som et antatt 
svakere lag. Derfor gikk det 
galt for Pors på Gvarv i går. 
Spillerne mistet humpret et
terhvert som Gvarvs seiers
vilje og pågangsmot kom til 
sin rett, og Pors ble faktisk 
slått med egne våpen i denne
2. runde-kampen: Innsats og 
friskhet i avslutningene. Gvarv 
vant altså 2—0, og er for 
første gang klar for 3. runde. 
Man kan godt si at seiren var 
heldig, sett på bakgrunn av 
hva som forekom av gout 
spill på banen. Men det står 
ikke til å nekte at Gvarv had-

en langt farligere løper- 
rekke, spillerne var raskere på

i ballen og hadde en enestående 
I vilje til å fighte, noe som viste 

seg å føre frem dennegang.

Porsløperne dundret løs i hele 
2. omgang uten å få nettkjen- 
ning, etter at 1. omgang hadde 
endt 0—0. Gvarv scoret først, 
ved Tormod Gravklev 15 min. ut| 
i 2. omgang på et nydelig skudd, 

; og akkurat da Pors presset som 
'verst for å utligne, fikk Gvarv - .
et av sine mer sporadiske opp- me, * angrepet 
Ipp og Sverre Lia utnyttet sjan- Kn1etc' 
sen fint, da han headet hardt 
forbi Weholt i Pors-målet. Et
ter dette presset Pors hardt, 

i men det nyttet ikke. Gvarv ville 
I vinne. 

•

Det var før pause Gvarv 
verte sitt beste spill for året, og 
det kunne lett blitt scoringer, 
særlig Ame Kolstad og Sverre 
Lia hadde farlige sjanser. Pors I virket mer og mer tafatt etter- 

| hvert som kampen skred frem, 
C-• • "**"*«* •
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r?_ Gravklev både hurtige og ikke| hadde nær scoret ett par gan-

og Tormod [mange fine ting i 1. omgang og

i
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Sverre Lia — storfornøyd

— Det er
Gundersen l
Skjønt det som 
ren ikke stå r 
fristet en og annen 

• • a

krevende idrettskonkurranse som en
Og la det være tilføyd; Eiks seier var fortjent og mal utvilsomme. 1 y

Por,s ^OrS^ de" S,St® Stimen med en ommøblering og innbytte. Bade Kare Numme og Kare Berasfrdm hl! 
sendt på banen. Rolf Askedalen ble sendt fram på mTdtba 

nen, men hans langsomme takt passer stort sett rif 
stopperspill. Noe driv hadde han ikke, ikke de ordinære
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Ragnar Numme var en aktiv kar i Pors-angrepet lørdag.
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større. La oss straks nevne at 
Aurskog nok stilte mest redusert 
av de to lagene, idet man måtte 
unnvære 4 av sine faste folk, 
og vi hadde også et visst inn
trykk av at gjestene har litt mer 
å sette inn når det er poeng det 
gjelder. De hadde en kort perio
de i hver omgang da det var en 
viss flukt over spillet, men ellers

■ i

M i 
. ♦

. Riktigere Pors-oppstilling ti! hø 
iBra tendenser da AURSKOG

dessverre hadde 
å gå for lenge 
det førte ikke 

fram. I annen omgang kom Kjell 
Madsen inn på laget isiedetfor
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Pors avfeiet et meget velan- 
skrevet lag som Aurskog med 
så ruvende sifre som 5—1 
lørdag. Det var en hø£st fortjent 
seier, som med 10—20 prosent 
bedre konsentrasjon både hos 
framspillere som hos mannen med 
det siste skuddtrekket — og det
te gjelder først og fremst første
omgangen — burde vært 2—3 mål

* I 
k fl

Den første scoringen kom al
lerede ^etter et halvt minutt ved 
Boye Skistad. Senere la midt- 
løperen Jan Erik Holmen på til 
2-0 mens Brede Skistad scoret 
det tredje på straffespark for 
hekting inne i feltet. Arild We- 
holt i Pors-buret hadde ingen 
muligheter for å avverge roen 
av scoringene. Omgangen var

//
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nå både
-e enn

U,.-' '
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stort sett jevnspilt, men det lot 
til at porserne hadde vansker 
med avslutningene.

I annen omgang hadde Poia 
avgjort overtaket, men heller ik
ke nå lykkes det å få til en or
dinær scoring. Pors-målet kom 
på straffespark for hekting. Det 
var Rolf Askedalen som satte 
ballen i nettet. Mon ikke Pors 
burde hatt et nytt straffespark 
for samme forseelsen like etter? .

Mjøndalens beste var Boye 
Skistad, og senterbacken Th. Loe 
Dessverre ble Jan Erik Holmen : 
ikke passet godt nok på og det 
straffet seg.

Arild Weholfdg Ragnar Num- , 
1 me var Pors béste. Rolf Nilsen 
. var pigg, men 
-ham tendens til 
med ballen og

• • M. ■ ,

Arnold Johannessen, mens. Øy
stein Numme gikk inn midt i 
omgangen istedetfor Bergstrøm.
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Mjøndalen avgjorde så å si 
tippekampen på Nedre Eiker- 
graset lørdag mot Pors i løpet 
av de første 35 minuttene ved 
å score tre ganger, men så lot 
det til at man var fornøyd. 
Mulig at det gjorde sitt til at 
den gode ytreløperen Per 
Ryghseter ble skadet og er
stattet med reserve.

nå ble bedre smell på angrepet 
eller å gi Øystein hele skylden 
for at man ikke lyktes med en 
eneste ren angrepsgoal på de 
mange fine sjanser før pause. 
Målene i annen omgangen ble 
satt inn først av Ragnar Numme, 
mens Rolf Nilsen fortsatte med

A.

et ekte hat trick. Det ble ■ - 
Passet og skutt mer direkt 
tidligere i kampen. kt

Aurskog var altså litt 
skuffelse, selv om vi ni .?v en 
inntrykk av at dette laerFu fikk 
andre sider å vise Hof pkaD ha* 
aet gjort jevnt

slapp med 5—1
' Helge Rogsund kom godt fra 
sommerjobben, og avgjørelsen 
ved Pors’ mål nr. 5 viste at han 
var våken.
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Vard-laget. Spillerne finner ikke 
helt ut av hverandre, og spillet

kneblet Vards mange forsøk: 2-0
Pors-spillerne fikk etter denne sco
ringen litt lettere spillerom p3 
midtbanen og fikk dermed bedre 
tak på spillet. Pors var et enkelt 
lag. VI hadde faktisk ventet det 
betydelig bedre. Forsvaret ble vun- 
det sammen av en ypperlig c.h. 
Rolf Askedalen som sammen med 
vJi. Ragnar Numme var den tone
angivende i de bakre rekker. I lø- 
perrekka var det y.h. Basse Han
sen og c.f. Øystein Numme som 
viste best tendenser. Forsvaret som 
helhet skal godskrives en god og 
helhjertet innsats i 2. omgang, da 
Vard hadde sin gode periode.

Vard på sin side spilte bedre enn 
på lenge, men laget er fremdeles 
for ujevnt til at løperrekka får 
stor nok gjennombruddskraft. Bl a 
savnet man en ballfordelelse 
på midtbanen. Lagets beste var 
c.h. Per Søntabø som nok en gang 
spilte en ypperlig kamp.

Dommer Ole Bøe, Sandviken, 
Bergen. 2 001 tilskuere.

■ ■-•Js-.______

i

pors ikke helt på høyde —, men 
Helhjertet innsats i Haugesund- ■—— —____________

2 Roll Nilsen-mål og lor
Pors spilte en fin kamp mot 

Gjøvik/Lyn oppe på Gjøvik lør
dag ettermiddag, lé. omgang var 
jevn, men allerede på dette tids
punktet ledet Porsgrunns-laget 
2—1. I 2. omgang tok Pors over 
midtbanen og sterke mldtbane- 
folk som Arnold Johannessen og

de en rekke sjansesr til å øke, 
men dårlig konsentrasjon ødela 
prikken over Pen. Men aldri var 
det noen tvil om hvem som skulle 
vinne denne kampen etterhvert | 
som det utviklet seg.

Pors som for anledningen had
de med sine damer på Gjøviktu- 
ren hadde en alle tiders tur. La
get overnattet på Gjøvik og der 
benyttet selvsagt anledningen til 
en festlig adspredelse som dame
ne satte stor pris på. Bortsett fra 
litt regn fikk Pors-laget en alle 1 
tiders tur, der humøret var på 
topp hele tiden.

F.k. fredag møter Pors Urædd 
i den siste finpussen før turen 
til Haugesund.

1 nok i øyeblikket hardt 
kontant spill, for å bringe 

ut av stilen. Det 
< skal 

forsiktig med 
stil hos Vard, det 

fremdeles noe famlende over

2. divisjon
Avdeling A: 

Eik—Start 
Odd—Bryne 
Vard—Pors 
Vlgor—Ørn 

Start 
Bryne 
Pors 
Eik 
Odd 
Vlgor 
Ørn 
Vard'.

Haugesund privat:
Pors er nok det laget som har 

mest grunn til å være fornøyd 
med resultatet av oppgjøret Vard 
— Pors i Haugesund i går. Det 
ble 2-0 til Porsgrunns-laget men 
på sine soleklare sjanser gjennom 
2. omgang burde Vard så abso
lutt hatt full poengutdellng.

Det var ikke noe stort spill 
Pors leverte i går, og lagets styr- 

! ke ligger l__.
og 
motstanderne

I lyktes 1 går, skjont man 
kanskje være noe l ’’ " 
å snakke om 
er

er ubesluttsomt i alt for lange ’ 
perioder av de 90 minuttene fot
ballkampen varte. 1. omgang var 
grei, Pors fikk med vinden i ryg
gen straks kontroll over midtba
nen og spilte seg fram til en 
rekke sjanser som ikke ble tatt 
godt nok vare på.
Vard hadde tilsynelatende det 

hele under kontroll til det 12 mi
nutt, da Sandvikendonuneren Ole 
Bøes fløyte gikk og han pekte på 
straffemerket. En av Pors-spiller
ne hadde- irritert Vard-forsvareren 
Jens Meyer-Olsen litt for meget, 
og Vard-spilleren gikk til litt hard 
«argumentasjon» ovenfor Pors-spil- 
leren like foran målstreken. Bøe 
kunne ikke dømme annet enn straf
fespark. Vard kan bare være glad 
for at Jan Meyer-Olsen ikke ble 
vist ut.

Rolf Askedalens velplasserte 
straffe var 'det intet å gjøre med. 
Etter denne scoringen yar Pors 
stadig på offensiven, men Vard 
klarte å ri stormen og motvinden 
av, selv om det bare ble sporadiske 
raids opp mot gjestenes banehalv
del. Det\ siste kvarteret av omgan
gen jevnét spillet seg mer ut, men 
Vard-løperhe klarte ikke å bryte 
gjennom det bomsterke Pors-for- 
svaret. Vard åpnet- absolutt ster
kest i 2. omgang, men de mange 
gode skuddene ble enten tatt godt 
vare på av Pors’ målmann eller 
de gikk utenfor. Utlikning lå fak
tisk i luften, men takket være et 
Pors-forsvar som kjempet innbitt, 
godt anført av c.h. Rolf Askedalen 
klarte ikke Vard å få ballen mel
lom stengene. Etter 26 minutters 
spill var det så klart for 0-2. Mi
nuttet før hadde c.f. Øystein Num
me gått igjennom på en gratis 
sjanse fra Per Sønstebø, men han 

'satte ballen utenfor. Numme fikk 
imidlertid sjansen igjen, og denne 

1 gangen lot han ikke sjansen gå fra 
|seg og smelte til frå kort hold.

•

Rolf Askedalen var krumtappen 
i Pors-forsvaret i Haugesund.

Ijent Pors-seier på Gjøvik
Sterkt spill på midtbanen av Arnold Johannessen/Basse Johnsen

Basse Johnsen fikk dominere i 
stor stil. Sett på bakgrunn av 
sterke 2. omgang kunne seiren 
vært et par mål større. Dagens 
mann 1 Pors het Rolf Nilsen. Med 
sine 2 scoringer på Gjøvik ble 
hans dagens matchvinner.

Denne <ang hadde man Kal 
Gullikspn og Svein Halvorsen 
som sfdebacker og begge gjorde 
en utmerket innsats på sine plas
ser. Speslselt hyggelig at unge 
Gulliksen er kommet så sterkt 
tilbake. Arnold Johannessen spil
te cJi. så ypperlig at det skal bli 
vanskelig å komme utenom han 
når høstsesogen tar til. Helt bak 
gjorde Arild Veholt en av sine 
beste kamper mellom stengene, 
da han 1 denne kampen viste et 
stort arbeid 1 feltet, som det rik- 
tlg luk^t landslagsklasse av.

l Banen var glatt etter en hard 
regnskur like før kampen. 1. om-

• gang hadde hjemmelaget det me
ste av midtbanespillet, mens Pors 
hadde de farligste sjansene. Rolf 
Nilsen brakte Pors foran med en 
elegant scoring og samme mann 
sørget for at Pors gikk til halvtid 

I .med 2—1. 
I

2. omgang ble dominert av 
Pors. Den sterke midtbanetrioen 
Askedalen, Johannessen og John
sen drev opp og matet etter beste 
oppskrift. Framme kjørte rekka i1 
raskt tempo. Karene fant hveran
dre lett, men avslutningene var 
Pors ikke heldig med. Laget had-
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Varmt, humørløst og ingen 
da PORS
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pft visen ble. cUfortjent», om det / 
er noe som heter så i fotball —■ / 
var 2-1 slett ikke. I

Nå er det Odd som skal til I 
pers! i I

Dommeren Sverre Eugen Olsen j
— Akademisk, var det ikke mye f 
å utsette på. — Vi har det ' 
ihvertfall ikke. |
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rige matchvinneren Basse Han
sen i center.

Askedalen ble altså såret i 1. 
omgang og måtte syes Litt etter
på, men Svein Halvorsen som 
overtok midtstopperjobben, klar
te brasene bra, selv om cRokkaas 
tilstedeværelse nok var savnet. 
Kai Gulliksen gikk sideback.

Ørn lot seg Inspirere av spille- 
utjevningen utover i kampen, og 
tok seg hver gang faretruende 
opp etter at Pors hadde startet 
klart best i begge omganger. Det 
hadde kanskje 
på deling av ’ 
får være glad til —

Vestsiden: JOHNO

Pors feide i vei, og hadde 
åpenbart bare de to poeng 
i tankene fra start. — Her 

intet gis ved dørene, 
”j såmenn ikke få 

walk over. Det var 
gamle gnisten 

, og det syn-

Yte

scoringer

gang og pådro seg dessuten flere 
minus for svake utspill. Han be
fant seg ikke vel, og fant det 
også mest riktig å overlate plas
sen til Asbjørn Martinsen etter 
Ørn-scoringen i 2. omgang. — 
Ellers ble det levert jevnt godt 
spill av back-kvartetten, og på 
midtbanen måtte det være hyg- 
lig for Arnold Johannes
sen å kunne bekrefte at høst- 
formen er upåklagelig. Mange 
stilte seg nok skeptisk til hans 
come back, men Arnold J. kan 
ihvertfall ta den saken med knu
sende ro. Han var bestemann 
lørdag — sammen med den iv-
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og Vigør 
delte poeng

Pors 0 Vigør 0.
Vel var det stekende hett ute 

på Vestsiden i går middag der 
vertene Pors og Vigør kjempet 
om poengene — men ute
lukkende å skylde på varmen 
godtas ikke som fullverdig for
klaring. Nå endte oppgjøret uten 
scoringer, og følgelig med poeng- 
deling — en utgang lagene kan 
si seg vel fornøyd med slik de 90 
minuttene kom til å arte seg.

For vår del slår vi fast med 
en gang, vi hadde ventet friskere 
og langt mer Innsatsmettede tak
ter fra Rolf Askedalen og Cos 
side. Sørlandslaget horer ikke til 
de man frykter mest, og absolutt 
ikke når man møter sorlending- 
ene ute. Men Pors var ikke i 
støtet i går. Forsvaret holder 
stana — ingen tvil om det. På 
midtbanen kan man også ta 
kampen opp — men i angrepet er 
svakhetene åpenbare. Igår hadde 
porserne hele serier av cornere i 
i ’ ~ etter sidebyttet

nådde hjemmelaget omtrent hele 
initiativet i banespillet. Gang på 
gang gynget det oppe i Kristian- 
sandernes forsvarsfelt, og mulig- 

?n<? -var der» men skikkelige 
avslutninger og mål måtte man 
se langt etter.

I mål hadde Arild Weholdt det 
-ettere enn på meget lenge. Men 
de par gangene det ble kalt på 
hans oppmerksomhet skal vi hilse 
™QSv at gutten var våken. Hans 
reaksjon og -edning av Tor Kår- 
ingstads skudd i 2 omgang var 
en Prestasjon av de helt store. Vi 

?a den pors-ti]henger 
som ikke så den ballen vel for- 
wrt * maskene. Som en strek iå 
JVehoit ut i luften — og holdt 
ballen. Svein Halvorsen spilte 
meget sterkt som venstre back, 
Basse Johnsen brøt godt og forte opp etter pausen og i midten va? 
^^^edalen støheten selv. 
ka™ S£ va\ det °Bså jevnt slutt- 
Kare Berjstrøm finner ikke me- 
haÅen l fr? fjorårssesongen da 
lkineO5kapte^ en dødelighet av 

srae fine fremspill
en ^Sen ser Ut tn å manglé 5 
en god del av selvtilliten og frekk- ØvsetMn°n tidligere Ba scoringer, 

tele? &UTTlC OBS4 Pi 
påtelT* SetempoeT ikkevar!

1 Poeng OgS detd e^rnålpn6111^ om

l ^^r^^enomSe?tengenr.

d?t va^dl På
bra-te i vei n Øystelu Numme
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i en duell med Vigør-keeperen.
A.v og tlTvar det takter til spm 

med variasjoner i Kristiansand- 
laget, banens ener Sven Otto 
Birkeland spilte på hele sitt re- i 
gister, på farten fremme og somi 
opi legger med finter og tverr- 
vendinger. Det hjalp bare Ikke, i 
alle fall ikke til tellende resulta-. 
ter i protokollen. Men at det er 
uhorvelig mye fotball i karen 
innestår vl for. Ellers gjorde Vi- 
gør-laget et sympatisk inntrykk, i ° Kampen bød altså ikke på det 
store spillet, sjansene var svært 
få, og skuddene så man lite til. 
Derfor passet igrunnen det uav- 
gjorte resultatet og 0—0 også — 
ingen av lagene var sterke. nok 
til å vinne dette oppgjøret.

Dommer var John Eriksen, 
Rapld — svært usikker.

SIXTEN I

skulle f 
Ørn skulle 
få noen 
litt av den _ _ —
over Rokka & Co., • 
tes fullt på sin plass da Bas
se Hansen etter 14 minutter 
ga hjemmelaget 1-0. Allerede. 
(Han må dog dele æren med 
Kåre Bergstrøm som puttet 
ballen videre til ham i Ørns 
målsone.)

En rekke sjanser fulgte -- 
men det skulle bare bli med 
den neste scoringen kort før 
pausesignal, den som også 
Basse H a n se n var mann 
for — etter en veritabel 
mølje. —

AVDELING A: 
Eik — Odd 1-1 
Pors — Ørn 2-1 
Start — Bryne 4-1 
Vard — Vigør 3-1

8 1 1 
6 13 
4 4 2 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 1 G 
3 16
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sjansene Pors hadde i 1. omgang kom like før pasen. Her ser vi Øystein Numme
i en duell med Vigør-keeperen. (Foto: Ernst). 1
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inn i annen omgang hadde jo ; 
Pors ligget så vidt kloss i helene J 
på sin motstander at her var in
genting avgjort. Her var det 
åpent for en «vipp» til begge si
der. Odd kunne øke sin ledelse, 
Pors kunne «komme». Selv om 
altså tendens-inntrykket inntil da 
hadde gitt et visst pluss til Odd. 
Og så var plutselig vippen der. 
Pors kom. I lopet av snaue 2 
minutter — fra det 18. — 20. 
minuttet i annen omgang satt det 

, 2 frekke og nesten totalt lam
mende Pors-baller i Odd-nettet.

I v - • '
: Med ett hadde kampen fått en 
i helt ny karakter. Litt heldige var 
i nok begge scoringene, fordi ver

ken Jan Magnussen eller Basse
i Hansen ble servert sjansen av si- 
1 ne egne, men fikk den på direk

te oppdekkings-miss i Oddfors- 
varet. Magnussens langskudd sto r 
jo Geir Karlsen klar til å ta, 

. men han var utmanøvrert da bal- 
' len forandret retning via et Odd-

ben. Begge porserne utnyttet 
imidlertid situasjonen kjapt og 
perfekt, og da er goalen like god 
som noen annen. Passelig heldig 
var vel også Tom Evensen da han 

j ga Odd ledelsen med sitt skudd 
gjennom ganske tett klynge. Beg- 

i ge lag hadde diverse andre sto-
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Det luktet Odd-seier etter 1.0 ledelsen, 
men 2 sjokkmål av Pors på 2 minut
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en mer effektiv mann til å <roté 
i bena» på en motspiller er det 
ikke mange lag som har! Odd 
fikk ikke utnyttet Einar Jørns 
egenskaper i denne kampen, og 
hadde man tidlig trukket ham 
mer tilbake og ut på sidene, vil
le han i sin nåværende form kun
ne blitt langt nyttigere. Vi tror at 
nettopp de poengene vi her har 
nevnt omkring Basse/Jørn var 
mest utslagsgivende for kampens 
resultat. Og dessuten: Odds lag 
er tyngre og grovere i maskine
riet enn Pors. Det bruker langt 
mer krefter, ødsler ofte med dem, 
og på en tung høstbanc koster 

. det så mye at det slingrer og går 
for mye på stumpene utover i 
annen omgang. Pors spiller lette
re, lar ballen utføre mer av ar
beidet. At Jaget tok så vidt mye over i annen omgang skyldtes ik- benyttet enhver 
kc at tempoet ble satt opp. bare 
at det ble holdt like bra som i 
første. Det var Odd som falt av. 
Før pause syns vi dog at porserne 
kom mer til kort enn vi hadde 
vontet overfor Odds hardkjøring.

Geir Karlsen hadde mest å slå 
i av de to keeperne, incn ingen 
av dem fikk noe helt vanskelig å 
vise seg på. At Weholt hadde 
det noe roligere skyldtes først og 
fremst at Odds største sjanser 
artet seg slik at ballen til slutt 
endte utenfor goalåpningen. De 
arbeidet støtt, men begge viser 
tendens til usikkerhet når de skal 
litt ut i feltet. Som vanlig ble det 
jobbet godt i begge forsvar, til 
dels også på midtbanen, men hos 
Odd ble det endel svikt også i 
backrekken utover i kampen. Vi 
har lyst til å plusse mest for 
Svein Halvorsen hos Pors, Stei
nar Hansen hos Odd. Den siste 
var sitt lags største positive over
raskelse. Han cr rask til å f»u
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I nær innpå en time satt vi • 
der med et vagt inntrykk av at 
denne gangen var det Odds tur, 
at det var mer tyngde og skar
pere markert først-på-ballen ten
dens over Odds mannskap enn 
over Pors* — — og inntrykket 

i 
måtte jo festne seg da Odd tok le- 

1 I1 deisen på et så psykologisk guns- < 
1 tig tidspunkt som 3 minutter før y 

pause. Men helt til et kvarter !
I 

I 

I I

■

Odd—Pors-oppgjøret - -
imot ballen i tacklingene, men tar 
også så grove sjanser at han ofte; 
kommer for.sent elter den når 
han er passert. Løpcrrekkene 
stort sett nevnt. Jan Magnussen 
tok en riktig sjanse da han sat
set på det direkte skuddet han 
scoret på og gjør ellers mye for
nuftig ut av den begrensning han 
har. men som helhet er rekken i 
letteste laget, og vi tror neppe 
den ville scoret om Odd-forsva- i 
ret hadde holdt stilen kampen, 
ut. Hos Odd gikk angrepsspillet1 
mye i stykker etter hvert som; 
en nøkkelmann som Einar Jørnl 
ble nøytralisert. Mest positiv synsl 
vi faktisk at Kjell Reinholt var. 
Han kom ikke så mye til helt 
framme, men med mange av sine 
framspill avslørte han en av ge- 
neralfeilcne i Odds angrep. Han

■ anledning til å 
servere direkte løpeballer fram
over men de øvrige var aldri 
med på invitten og fulgte ikke 
opp. Det var slike baller en Rag
nar Larsen alltid gikk og drømte 
om! Jo, Reinholt forsvarte plas
sen. De gamle er visst stadig 
eldst. Det er avslørende for da
gens nivå.

Pors byttet inn Kjell P.Iadscn 
i stedet for Øystein Numme 10 
minutter før pause, mens. Odd il 
kampens siste del lot Arild Pe-i 
dersen og Varden erstatte Tom| 
Evensen og Vale. - Frams Kjell 
Iversen tilhører i dag den abso-: 
lutte elite av landets Akkurat som sist mestret han 
kampen helt fremragende -- uten 
å måtte ut med en eneste ad
varsel, bare et par tilsnakkelser. 
Men påny spilte disse to rivalene 
mer fair enn kanskje mange had
de ventet - 4100 tilskuere. Bur
de vel vært ei par tusen mer.

.WESSEL,

(Forts, fra s. 16.) 
muligheter — kampen ga i det 

hele atskillig flere åpne sjanser 
enn sist — og vi hadde heller 
sett at det var kommet scorin- 

I ger på noen av disse. Skal vi ka
rakterisere resultatet med de 2 
poengene til Pors lørdag, må vi 
si at det var fortjent etter det 
sterke rollcbytte Jaget klarte å 

i prestere i annen omgang. Men 
j det skiller jo hårfint lite i spille- 
i styrke på disse to lagene, så det 

vil gjerne være den heldigste og 
den nv skjebnen mest begunsti- 
gedc som får sifrene til å vippe 
over til seg. Akkurat som sist 
på Vestsiden hadde poengdeling 
ikke vært noe å i på og gitt like 
bra uttrykk for det som hendte.

Både i spill og som underhold
ning var kampen bedre enn den 

kjedelige 0—0 affæren forrige gang. 
Vi tror årsaken mest 15 Pa midt
banen, der periodevis Aimold- 

■ Bergstrøm og Kjell Hansen — Va
le dro godt opp og tvang sine lø
pere i posisjoner. Det var nok i 
første rekke det som brakte de 
to forsvar mer ut 5 kjøre enn 
sist, for heller ikke lørdag klarte 

I de to løperrekkene å lage så mye 
på egenhånd. Odd-rekken var nok 
jevnere og hadde mer tyngde 
over seg, men det var Pors-rek- 
ken som hadde den utslagsgiven
de eneren 1 Basse Hansen og som 

! verken Tor Sem 
dersen fikk 
tisk opererte 

] kere hor, 
hadde fått mer

; og det var 
; nar
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Tom Evensen gir Odd 1—0.
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hadde den utslagsgiven-

, eller Kjell Gun- 
helt taket på. Tak- 
nok porserne klo- 

"fordi midtstopperne 
_• eksakte oppgaver 

- helt tydelig at Rag- 
I nar Numme var satt av til å gi 
j Einar Jøm spesialopP^ekkmB. Og
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13 10 2 1 33—17 22
9 1 3 35—22 19
5 4 4 20—18 14
4 3 6 24—26 11
4 3 6 14—18 11
4 2 7 16—21 10
3 3 7 19—23
3 2 8 23—39

2. divisjon.
Avd. A

Odd—Vigør 1—2 
Start—Pors 4—0 
Bryne—Ørn 3—2 
Eik—Vard 2—0
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øyensynlig også Pors- 
med treneren Jelsen 

1 spissen, troppet opp

V V. ■*
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Start levnet Pors
FORTJENT 4-0 SEIER 
til det nye 1. divisjons-laget

Kristiansand, søndag.
Fra vår spesielle medarbeider.
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anen Basse Hansen & co. hadde også 
sine farlige raid mot Start-målet, 
og ved et par anledninger luktet 
det mål lang vei. Starts sidebacker 
var nemlig ikke på høyde i alle 
situasjoner, men det forsto ikke 
Pors å utnytte godt nok.

Best på Porsgrunns-laget var vel 
midtstopperern Rolf Askedalen, og 
i angrepet Basse Hansen og Rolf 
Nilsen. Arild Weholt i mål hadde 
en travel dag, men han kan neppe 
lastes for noen av målene.

Start har i sine to viktigste kam
per i år, nemlig mot Bryne for tre 
uker siden og nå mot Pors, vist at 
det er det beste laget i serien og 
samtidig gitt gode løfter for 1. di
visjon neste år. Best på hjemme
laget denne gang var Øivind Oter
holt og Harald Båsland.
Kåre Lindboe måtte opp ™ea 

blokk og blyant et par ganger, men 
ellers var .det en lett og fairspu 
kamp å dømme. For nærmer^ 
6.000 tilskuere ble det litt av 
festforestilling. _

H.

1 '■

ir

er på vei i nettet over ho-

__ - £• ^oJS» -D

Og her er porsemes seiersmål. Vi _____
dene på Geir Karlsen og Kjell Risdal, som ses t.v.

Porserne klarte ikke å hjelpe Odd
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. 1. omgang var målløs og uav
gjort passet også best etter at - 
Eik kom «jå sterkt på slutten. (

2." omgang ble mye friskere,' 
men dette på bekostning av hardt 
spill, spesielt fra Eiks side. Nå 
har Tønsberg-laget store og ster
ke karer i forsvaret. Men i går 
var de vel grove mot de småvok-l 
ste Porserne.

Pors tok ledelsen midt i om
gangen, da en Eikforsvarer had
de handset i eget forsvarsfelt. 
Rolf Askedalen scoret såvidt, da 
Eik-keeperen var borti ballen. 10 
minutter senere utlignet Eik etter I 
mange flotte trekk. Tor Solberg! • 
var sistemann på ballen i det fint’ -

a- • ~ ' 4
Sluttminuttene var hektiske, da 

Pors etter hvert overtok midt
banen og Eik sikret klokelig i for. 
svar. Noen helt opplagte sjanser 
hadde ikke Pors, men ved bedre 
konsentrasjon i avslutningene 
kunne det gitt den nødvendig sco
ring.Hos Pors var Rolf Askedalen

_ ----- - —^7----- v/e> ope-
sleit keeperen hadde grlseflaks et 
par ganger da Basse Hansen var 
nære på ålykkes. Likevel var det 

___ —o, og her må man 
gi førsteprisen til den tidligere 
Snøgg-spi Heren Øivind Oterholt, 
som er blitt litt av en stjernespil
ler i Starts løperrekke. Oterholt 
jobbet i forsvar og angrep og var 
livsfarlig hver gang han slapp til 
foran mål. Det var også ham som

Pors ble satt ettertrykkelig på 
plass mot serievinneren Start i en 

, ganske hard kamp i Kristiansand 
i i går. Gjestene spilte ingen direkte 
i svak kamp, men hjemmelaget var- | tet opp med reneste 1. divisjons- 
i spill i perioder og levnet Pors hi
gen sjanser. Etter en glimrende 
opptakt med to scoringer av Øi- 

Ivind Oterholt var liksom kampen 
i kristiansandernes hender. Pors 
hadde r“ “ 
pet godt, — 

l fullt fortjent.
I Det syntes
I guttene, sc“_
Gundersen : .

II Start-garderoben etter kampen

A
- r.j

■i
A’’

'■

På ny ener i forsvaret. Han had
de imidlertid god hjelp av Svein1 
Halvorsen. På midtbanen leverte 
både Arnold Johannessen og Kåre 
Bergstrøm friske saker, mens rek
ka ikke var på topp i denne kain-| 
pen.Hos Eik likte vi best Erik Bør- 
stad og Rolf Sperre.

sto for de to første scoringene, 
begge to etter soloprestasjoner.

Pors kjempet godt i forsvar og 
på midtbanen, men etter hvert 
som man fikk følelsen av å løpe i 
mellom ble det noe panisk og 
urolig over spillet. Selv en så van
ligvis pålitelig og rolig stopper 
som Rolf Askedalen ble ofte lurt 
opp i* stry av hurtige og kontant- 
spillende Startløpere. Men det var 
vel først og fremst midtbanen som 
knekket Forslaget. Kontakten mel
lom midtbanen og løperrekka var 
alt for svak. Jan Magnussen og 
Kal Gulliksen slet riktignok tap
pert, men det var ikke alltid så 
mye de fikk utrette.

I annen omgang begynte Pors 
så smått å resignere, og det var 
vel mere uflaks enn udyktighet 
at ikke Start lyktes å .score mere 
enn to ganger, først ved Odd Fri
vold og så ved Thorleif Breidal. 
Frivolds scoring burde vel, etter 
vår mening, imidlertid vært av
blåst for offside. Start anga full
stendig tonen 1 annen omgang,

et heller tynt utbytte for 
ne.

Det betød selvsagt endel for 
Pors da Jan Magnussen, som had 
de væ;-t rekkas mest positive måt
te forlate arenaen midt i 1. om 
gang. Nå gjorde ikke erstatteren 
Øystein Numme noen direkte dår 
lig figur, da «Numme Brothers» , 
atter ble fulltallig hos Pors. Men 
Øystein har mistet teften og den 

. hadde han hatt god bruk for i 
går. '

Eik stilte med sitt beste lag .ogJ 
karene fra Tønsberg hadde innspil
lingen klar, da de gikk på banen. 
Nå fikk de ikke ordentlig skikk . 
på spillet før i 2. omgang. Det ‘ 
var også denne sluttomgangen, 
som gjorde at ikke kampen ble 
direkte kjedelig. Det som skjed
de i 1. omgang var heller labert 
til sluttspurt i 2. divisjon å være.

Også denne gang vårtet altså 
Pors opp med en feiende frisk 

' åpning. Spillet var offensivt og 
backene fulgte opp i angrep, Jan 
Magnussen hadde et meget godt 
forsøk, likedan Basse Hansen. Det 
var mange gode trekk i disse åp- 
ningsminuttene, som viste Pors* 
beste side. Et lag i offensiv stil, 
da er alle er med i angrep. Nå 
fikk Eik et par farlige tilløp og 
dermed brast Pors ut av stilen og 
gikk tilbake til gamle synder.

Men Eik kom stadig bedre til 
hektene anført av en opplagt 
Erik Børstad på midtbanen. Han 
la delikatesser til de. to spissene 
Rolf Sperre/Tor Solberg. Og 
begge hadde gode forsøk mot 
Pors-målet.
. 1. omgang var 

gjort passet '

frisk åpning av Pors 
satte gemyttene i kok i går mid
dag. Dessverre bleknet det hele 
av etter en kort og hektisk åp- 
ningsperiode på Pors Stadion. 1-1 
sto det,ala dagens dommer Ame 
Nilson, Lisleby, blåste for full 
tid og årets siste 2. divisjons
kamp. i Porsgrunn. Pors hadde 
detr meste av spillet i kampen 

It? •

og hadde Eik ofte over på defen
siven, men når de 4 framme er 
heit ute av slag for tiden hjel
per det lite om sjansene dukker 
opp. I går var det flere flotte 
gjennomspill, som burde gitt den 
nødvendige scoringen. Eik hadde 
de fleste åpne sjansene, meii og
så Tønsberg-laget har vansker 
med sin angreps-rckke, så det ble

n m 1 l—11 wV M bl\ X._ V*7 l«| l]V M EJ q

«r

\ ‘‘

: -.r •
• ■f "'-' 

lb
*■

- ■

**‘tavS?..R
V

-«.k -1 > ■ - » - v

å lykkeønske 
venene med 1. divisjonskontrak- 
ten.

— Start var minst fire mål bedre 
enn oss denne gang, sa Jelsen 
Gundersen. — kristiansanderne 
spilte oss ut av stilen, men med litt 
flaks kunne seieren ha blitt noe 
redusert. Det kan Pors-treneren 
forsåvldt ha rett i, ved flere anled
ninger var nemlig Starts indre 
forsvar kraftig ute å kjøre og spe-

par ganger da Basse Hansen
. . ; ------ — r «r» i starts store dagogsa sine sjanser og kjem- I „? —■■—
men seiren var likevel
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ser Basse Hansen midt inne i klyngen, og den susende ballen 
rlnl ***** •*
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Snøgg åpnet best, — laget tok! 
askt hånd om midtbanen, og kjør- 
e løperrekken frem i raske og 

J/farlige støt. Laget kombinerte fint 
fra midten og fremover, men ved 
16-meteren stoppet det hele opp 
og det var svært få skudd som 
Asbjørn Marthinsen hadde å ta 
hånd om. Da var Pors’ sporadiske 
angrep desto farligere. Thor Helge

-----------------------------   . ■ »Mi ■ B. M. ■ -
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en fortjent pust i bakken etter en god sesong.
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Wcholt strekker
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Pors ble åres juniormestere 
i fotball. I finalen på Ulefoss . 
lørdag vant laget 2-0 over|og 
Snøgg. Alt i alt var seiren for
tjent nok, men den satt svært 
langt inne, og hadde Snøgg 
fått uttelling på alle sine gode 
sjanser i lagets sterke periode 
i første omgang så kunne 
seiren lett-ha gått til Notod
den også i år.
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Halvorsen lå stadig fremme og var 
ofte en trusel for et svært nølende 

åpnet Snøgg-forsvar. Og det 
var da også han som scoret det 
første målet. Han kom lett frem 
Vea njeip uv aui uurugnei, ug pitt- 1 
serte ballen rolig i tomt bur. Res-1 
ten av omgangen var stort sett 
jevn, begge lagene hadde sine 
sjanser, men Pors var nærmere til 
å øke enn Snøgg til å utligne.

I annen omgang åpnet Snøgg 
igjen friskt, men etterhvert over
tok Pors det meste av spillet. 
Laget’ fikk i denne omgangen et 
langt sterkere tak på midtbanen, 
og hele løperrekken var nå mere 
med i spillet. 2-0 ble det et kvar
ter før slutt ved Tore Berberg, 
etter me klabb og babb foran 
Snøggs mål.

Pors spilte Ikke så godt denne- 
gang som tidliger. Det var ikke

14 11 2 1 36—18 24
9 1 4 37—25 19
5 5 4 21—19 15
5 2 7 19—23 12
4 4 6 15—19 12
4 3 7 26—29 11
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samme innsatsen og det samme 
samspillet som vi er vant til fra 
den kanten. Forsvaret sto støyten 
meget godt, og her var Asbjørn 

-v-----  ---- Marthinsen i mål en klar ener. —
ved hjelp av sin hurtighet, og pla- > Forøvrig var Thor Helge Halvor

sen og Jan Magnussen best i de 
I fremste rekker.

Snøggs lag som åpnet så friskt, 
men som siden falt svært av, skuf
fet ikke lite. — Forsvaret virket 
svært åpent og famlende, og løper
rekken var uten sting og tannløs. 
Best på laget alt i alt var nok 
Lars K. Hjukse.

God dommer var Tore Andreas
sen, Gvarv.

Etter kampen ble kretsmestrene 
overrakt sine mesterskapsmerker 
av representanten for fotballkret
sen, Arne Sandbakken, Ulefoss.
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Odd startet omgangen/ fare

truende sterkt. En flottf fire- 
trekks-kombinasjon ble avsluttet 
med en riktig suser av backen 
Steinar Hanssen. Men etterhvert 
overtok Vestside-guttene. Tem-

ss fei

fe

fastslå at , 
lag trivdes 

guttene kjempet 
hele kampen.
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Odd i Skienshallen 1 går.

£

poet ble satt opp ytterligere og 
pasningene gikk i store perio
der som smurt. Kåre Bergstrøm 
økte til 3—1 da han gikk solo 
gjenom Odd-forsvaret. En knall
hard ball fra Bergstrøm noe se
nere smalt i tverrliggeren. Kjell 
Gundersen reduserte til 2—3 på 
en pen heading. 4—2 til Pors 
ble det da Bergstrøm satte en 
returball kontant i nettet.

Selv om Odd viste «tenner»' 
mot slutten var Pors-seiren al
dri truet.

Vi skal ikke gå spillerne nær-; 
mere i «sømmene» etter denne1 
premieren, men bare 
samtlige på begge 
godt og 
gjennom
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Rolf «Otten» Nilsen har stor sjanse til å øke Pors-ledelsen, men keeperen, Per 
ordner opp denne gang. Til høyre følger Steinar Hansen spent med.
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Gårsdagens match 
ble en suksess 

800 tilskuere 
var tilstede

igjennom, men Nummes knall- gjort kjent. Lagene besto av 8 
harde skudd gikk i tverrligge- spillere og offsideregelen 
ren. Minuttet etter tok «Otten» 
«saken i sin egen hånd» og ga 
Pors 2—1.

2. omgang ble spilt etter de 
samme regler som første, men 
spilletiden ble utvidet til 45 
minutter, uten at dette ble

r
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Den fdrste fotballseieren i 
Skiens-hallen gikk meget for
tjent til Pors og Vestsiden. 
I en underholdende og mor
som match sikret Pors' seg 
4—2 etter en særlig sterk 2. 
omgang. Ved pause var Vest- 
sideguttene foran med 2—1. 
Nærmere 800 mennesker, over
var premieren som ble en 
suksess. At fotballen i Skiens
hallen er kommet for å bli, 
er det ingen tvil om. Både 
spillere, ledere og kretssty- 
ret var alle enige om at dette 

i ga «mersmak». " ’
Dommeren, Bjørn Hanes, 

Gulset får bare tilfredsstil- 
j. lehde karakter.
I Etter famlende åpningsminut- 
ter fikk Pors-junioren Jan Mag- 
nussen i det 7. minutt æren av 
å score'det første målet. Vest- 

Jsidcguttene tikk med scoringen 
et -visst overtak og spilet gikk 
.pre.-ist og hurtig. Basse Hansen 
hadde nær økt til 2—0.

Tor Sem svarte med en suser 
like utenfor. Begge lag fikk til 
fine kombinasjoner og tempoet 
var bra. Imidlertid fant porser- 
ne hverandre lettere. Men spil
let i Hdd-rekken var i perio
der ganske hr a og sjansene ute- i 
ble heller ikke. Kjell Gunder- 

, sen sørget for utligning på et 
pent skudd via stolpen. Like 

. før hadde Kjell Reinholt klart 
> å komme igjennom Pors-forsva-
• ret. men mislyktes med skud-
i det.

Etter ca. 20 
tcn/> Nilsen
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Pors vant 4-2 over Odd i fotball
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Det var orkanaktig jubel da populære Kolf Nilsen av formannen 
Rolf Myrmoen fikk overrakt gaver for 300 kamper på 1. laget.
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Ro/f N. hyl let for 300 A-kamper
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W’ overrakt til jr.spillcrne, og ialt var det 8 som tok bronseballen i år. På bildet sees syv av de som klarte 

bronseballcn: Foran fra venstre Rune Frønes, Espen Gundersen. 2. rekke: Tom Bjørn Hellcrich og Rolf 
Svennungsen. 3. rekke: Ivar Realfsen, Helge Karlsen og Olav Tveit.
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l går kveld var det sesong-avslutning for junior, gutte- og småguttespillere i

7'-.

1 går kveld var det sesong-avslutning for junior, gutte- og småguttespillere i Pors fotballgruppe. For 
de omlag G0 som var tilstede ble det en hyggelig kveld med mange festlige innslag. Dessuten ble KM-nåla
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for 2 seire 
Tallerknene 

r både pene og dekorative. 
Etter en fin middag avslut-

den feststemte forsamlingen. 
Det var et vell av utdelinger 
på festen.

Asbjørn Korsaasen, Asbjørn 
Wennerød og Roald Reiersen 
fikk 15 års 'aktlvitetsmedalje"

Innsatsmedaljen gikk til Kai 
Gulliksen som hadde 90 av 94 
treningskvelder. Han filtk for
uten innsatsmedaljen også en 
treningsoverall for- sin innsats.
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Arets avslutning for Pors 
fotballgrupper ble som vanlig 
feiret med pomp og prakt i 
Pors klubbhus lørdag kveld. 
Med nesten 100 deltagere og 
stemningen på topp ble det en 
alle, tiders fest for spillere og 
lédere med damer.

Kveldens toastmaster Gun- 
I nar Haugland greide da også 

på en utmerket måte å lede
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Kåre Bergstrøm fikk en tre
ningsoverall for samtlige A- 
kamper for Pors i år. Det sam
me fikk Arild Weholt fordi 
han hadde vært reser,ve på 
vårt U-lag.

Størst jubel vakte selvsagt 
Rolf Nilsen, da han under 
enorm jubel fikk overrakt en 
flott porselensurne med in
skripsjon for sine 300 A-kam- 
per for Pors.

Forøvrig fikk Pors1 spillere 
tildelt seg hver sine 2 dekktal- 
lerkener i tinn som en gave 
fra Norsk Tipping 
i tippekampene.
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tok enstemmig å utvide fotball- 
gruppens styre fra 5 til 7 mann. 
Her måtte det en forandring av 
lovene til i det det heretter 
skal hete at fotballgruppas sty
re kan bestå av 7 medlemmer. 
Når styret nå er utvidet betyr

3?..

li '
11

Innkomne forslag
Blant innkomne forslag var 

Hovedstyrets forslag om 
høyelse av kontingenten.

I, • ■>' 

:1
«

J 
I* i I 
i / i I

Alt gikk som smurt
Årsmøtet ble på alle måter 

vellykket. Sekretæren Realf Rol- 
lefsen kunne presentere en me
get fyldig beretning fra en ut
merket sesong i alle avdelinger. 
A-laget fornyet 2, divisjonskon- 
trakten. Junior-Iaget «stakk» 
avgårde med KM-titelen, mens 
de minste lagene har, selv om 
det ikke ble titler av noe slag, 
gjort en meget god innsats i sine 
serier. Småguttelag I vant suve
rent sin avdeling» og scoret hele I

Stort sett, gjeny. 
Valgkomiteen i 

bra arbeid og d 
ble på et par pur

såarfen

'.v. •.

s.

!

1? 7

å

r or ses ong ei i 19 '■r 
Redigert av:

gjort et 
és ,pnstilling 

hær fulgt. 
Og her er så styr&^bg Myr
moen, formann, Gijtt 
land, Kåre Glad, Rea.
Tor Svennungsen (ny), 
Barth (ny), Ivar Wåge (ny). Sty
ret velger sekretær og kasserer 
innen sin midte. Varamenn: Jan 
Per Hansen, Jan Jacobsen.

I UK ble det gjenvalg: Opp
mann Svein Barth, Einar «Jei-

55 ganger i seriekampene. Re
krutteringen i Pors.er i orden, 
og det er ikke de£ minst viktige 
når det gjelder å fø&i^de tra
disjoner videre., •

S temningen; ’ på gårsdagens 
møte var- fin-fin og neste års 
mål er kun det ene: 1. divisjon 
når punktum settes^or neste års| 
sesong.

sen> Gundersen og Ivar Kristia 
sen.

B og C-UK: Oppmann Ari 
Johansen, Lars Grotnæs, (ny 
Tor Fossan (ny), Kjell K^udse 
og Vidar Kristiansen.

— Lchr —

Skr Hgug- 
: Rollefsen, 

Svein

:< > ■

- A
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PORS vil preruief^p*ill^
Årsmøtet vil suspendere verdier for i " 

1

Formannen Rolf Myrmoen gjenvalg!
Styret utvidet til

7 medlemmer
Formannen, Rolf Myrmoen så 

gjerne at styret ble utvidet fra 
fem til syv medlemmer. En full
satt sal var enig i dette og der
med blir A-lagsoppmannen og ju- 
nioroppmann medlemmer av sty
ret med stemmerett. Forslaget 
vil bli endelig behandlet på ho
vedstyrets årsmøte.

— Vi har nådd toppen av det 
vi kan forlange av våre spil
lere. Guttene har trent både 
tre og fire ganger i uken hele 
denne sesongen og i tillegg 
har kampene kommet. Derfor 
synes jeg det er rimelig at de 
får påskjønnelse for innsatsen.

Omtrent slik lød oppmann 
Svein Bar ths forslag på Pors 
fotballgruppes årsmøte i går. 
Et enstemmig årsmøte gikk inn 
for Barths tanke. ¥ter derfor 
A-gutta like stor innsats neste 
år som de har gjort tidligere 
kan strevet bety en pen gave 
fra klubben ved sesongslutt 
1969. NFF’s reglement sier at 
klubber kan gi spillerne gaver 
inntil 600 kroner. Rene kon
tanter er det således ikke lov 
å utbetale.

Gavens størrelse skulle, et
ter forslaget, variere etter den 
enkeltes innsats både i kam
per og hans iver til å trene.

I _________ — — - ■ ———' ■ ■. 1, ■__________~i.

Pors har hatt et godt år 
Macka» Grimsgaa rd enstemmig gjenvalgt som formann

•*

- Et fullsatt klubbhus gjen
valgte «Macka» G r i m s- 
gaard som I. F. Pors for
mann på årsmøtet i går. Sty
ret ellers fikk denne sam
mensetning: John Dahlmann, 
Øyvind Tolnæs og Jan Røn- 
haug (ny). Varamenn: Otto 
Malmgren, Lars Grotnæs, Alf 
Jansen. Stadionstyret: Thor
bjørn Hansen, Ame Rugseth, 
Rolf Myrmoen og Realf Rol
lefsen. Dessuten har Hoved 
styret og fotballgruppa et 
medlem hver.
Gårsdagens generalforsamling 

v^r den 63. i I. F. Pors’ histo
rie/

l-L Aret som er gått ble be

tegnet som godt. De arbeids
oppgaver og planer Hovedstyret 
satte seg, er fullført, noe det er 
en glede å konstatere, sa Grims- 
gaard blant annet i sn «vel
komsttalet» til forsamlingen. j 
- I Arbeiøene • med - Utvidelsen av' 
festsalen’ og. dminnre.dningen i* 
kjellerétasj.en^fii_ fuliført -fort- 
satte.^*“

A • /

for- 
Det 

ble foreslått kr. 20,— for ak
tive, 10 for passive, samt kr. 5 
for junioravdelingene. Forslaget 
ble gjenstand for en debatt, og | det at A- og junloroppmann til- 
det hele. endte med utsettelse 
av spørsmålet. Årsmøtet ved- 
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Pors fotballgruppes styre:
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Fra
med Thorleif Aasland, An
dreas Skilbred og Erling Ol
sen i spissen kom det en 
matchball.
Blomster kom det videre fra 
Urædds Ballklubb, Sandjor
det I.F. Pors turngruppe og 
damegruppa. Det kom også risk tilbakeblikk 
endel telegrammer fra Te
lemark Idrettskrets, Pors
grunn skolestyre, Brevik IL, 
Skiens BK, Skiens/Grane, 
Odd og Snøgg.

Andreas Skilbred, Erling Olsen, Thorleif Aasland, 
(formann), Halfdan Eltvedt og Oskar G. Andersen 

1929-lagets spillere. Under festen var det taler 
av ordfører Moen, forman
nen i Pors hovedstyre, Ma- 
cka Grimsgaard, Andreas 
Skilbred, Fotballkretsens 
formann Roar Eriksen, mens 
fotballgruppas formann — 
Rolf Myrmoen ga et histo- 

over de 
svunne årene. Det var rik
holdig bevertning, og dans 
til festlig musikk til ut i de 
små timer.
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som blir gjort ; 
L? vi diskutere

i et styremøte i 
____ o^u, — sa den glade 

ors-formannen.
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Dlyrinoen

frue, Pors æresmedlemmer 
Thorleif Aasland og Erling 
Olsen, mens Halfdan Realf- 
sen var forhindret fra å del
ta. Også endel av de eldre 
Porsmedlemmer var innbudt 
til festen.

Ordfører Moen overrakte 
vakre blomster i en sølvva- 
se til jubilanten, Telemark 
Fotballkrets ga Pors for- 
mannsklubbe, mens Pors 
hovedforening spenderte 
medisinskap til klubbhuset.

Q Q Q_0 J_0_0_Q_0_Q_Q Q O O O QjJ Q_0 0 0 0 0 0 0_Q 0_0_0_0_0_0_0_0_Q_0_0 0 Q 0 0 0 0 Q_Q_Q 0 0 Q 0 0 0 0 0 0_0^02:plQJ^AflJL9JULO_fl_R

r

fji

J

!Sfe
<...

S®!

på jubileumsfesten. Fra venstre: 
Andersen, Rolf

Pors Fotballgruppe marker
te sin 50-årige beståen som 
selvstendig gruppe med en 
særs hyggelig jubileumsfest 
i det utvidede klubbhuset. 
Omlag 80 damer og herrer 
var med på festen hvor 
toastmasteren Otto Malm- 
gren loset det hele vel i 
havn.
Blant de innbudte var ord
fører Harald Moen og frue, 
formannen i Telemark Fot
ballkrets Roar Eriksen og

sH r a .

Vi er overveldet,
Som vi har nevnt tidligere 
inne Porsgrunns Dagblad glede 
>rs med at vår gode venn i 
istralia, Birger H. Nielsen, 
'Ibourne, ønsket å spandere to 

Dkaler til porseme. For oss var 
st ekstra hyggelig å formidle 
enne enestående gesten fra en 
tflyttet Porsgrunnsmann, og i 
ir var Porsformannen Macka 
Timsgaard på besøk og 
kk overlatt pokalene. Det er 
isst ingen tvil om at begeist- 
ngen er stor!
— Hvorledes skal så trofeene 
i vendes?
lard.
— Vi har nesten __ .
immet oss — så overveldet 
i —, men _ 
r meg at den største av pokale- »
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______ - er 

jeg kunne godt ten-

e blir sått opp som vandrepo- 
hl i en intern serie for Pors- 
Aeputtene. Hva c. 
æd den andre får 
,-crmere om 1 
i.iior avdelingen 
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A'

.•

*

g:

y

1 

I

•> 
i 

• •4

V

•' ’■

■• I

>

!

• V*

I ■

I

/ 

I 
I
i

f/.

r ...
U.

/• 

f

••

I

X.X..

}■ 

■f. 
■W

R 
tø

11 
>]

I
f

Karl Skifjeld 
i typisk positur.
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GRATULERER PORS! - Det ble en ny seier i tillegg til alle de andre triumfene laget har bragt oss 1 
høst. Nå bærer det med raske skritt mot 1. divisjon og hele Porsgrunn støtter opp om sine nye 
idrettsfavoritter. På bildet over ser vi årets lag^Pors.
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I første rekke fra venstre: John Einar Odden, kapteinen Svein Halvorsen, Arild Weholt, Kai 
Gulliksen, Ragnar Numme.

Bak fra venstre: Rolf Nilsen, Øystein Numme, Jan Magnussen, Rolf Askedalen, Basse Hansen og 
Kåre Bergstrøm. Innfelt Thorbiørn Gravklev. .
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>. • ■/ •.fe
> '•

OkWfe--

p;
// •.

fr •'

kU-r
•• ■

I

fe ''f J
I . .

■

■ ■

•fei

' Zz

V AJv

• i

■: ' ■<

■

i'

r
- u^iv vmii 4naii er i TUU i* skal det trenes like hardt, 

men aller helst fire. Det 
prenter trener og spillere

1 rundt om i landet, sa K 
0 seg selv ; ...... a

‘ ningen bare kan drives effektivt 
f . O •

En «

; •?-, j.

>;•¥ :

/ ’ ■ ’ / 

■^s

V -
■ <>•:

— Lchr —

r

- ----------TF'.

1 r
■ ) ;

•; •>
. r ’

:■•.•• ■ -'v.:

i" - i7’
:: ■. ;.

■ '• ■

- ■

■ •' "• 

\ . •

■

HPL
■■ 

r
' 1

k .
; ■

.¥
i

' Zz4 ' ■'•

& • ■ ‘ k

T--.. 7

i; ■'

f

1
< -3

’■ - • .*•

►' C *

/ ■:

- •' ■ <

.7? ■' - :

*

. ' , -f*

. -v</

pi

X 
-A**^*U* /TI

i..

'V ■
1

1

-n •■■■'

* 

f ■ •

'i •

i.

1-W
V \; •■ '• ■■

v:
’

■

gang i
, minimum 3 ganger i uken 
er nettopp dette jeg inn- 
når jeg besøker klubbene 

. - Kment, og fortsatte: Det sier
at teknisk trening ved siden av detaljtre- 

tor mo den beste tiden nyttes fullt ut.

det
den
rVtH

vr vintertrening kunne
B ’r :i.f_ £0 CL^ÅI- Iwc
| k:IiS■ in. ikke gitt alle lag
| L f ' -------
| -v de et bestemt inntrykk av \ 

at fotballen er i gode spor
på Vestsiden.
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Gundersen ledet det hele. 
«Ringside» sto Kment og 
fulgte interessert med. Han 
mente at bedre forhold for 

• man 
ikke få. — Godt lys og en 
bane i full størrelse er det

’ j q ha, sa 
landslagstreneren som had-

kveld. Her ser vi ham sam- 
Tor Helge Halvorsen

rsen.

etgodtl 
otball

for A-kandi- 
meget nyttig — 

kommer inn i A-lags- 
lærer spillerne ;
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Ig Etter endt trening var Pors- 
| |il spillerne og ledere samlet

»

Kment ga råd og tips til de 
aktive og trener Einar «Jei- 
sen» Gundersen.
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— Vinter- og vårtreningen blir drevet meget godt i 
Norge nå, men på den beste tiden for fotball — 
om sommeren — er det for dårlig, — sier Willi 
Kment i en prat vi hadde med ham da han gjestet 
Pors i går. -4 ,nal

— Selv om man er i f ull aana med seriekamper

■

. Til høyre «Jeisen»
, Rolf Askedalen og

Her er bra forhold 
og fin treningsbane 
og belysning, sa han
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Ilforbundets landslagstrener, Willy Kment, besoKie Pors i gar 
med Svein Halvorsen, Jan Magnussen, John Einar Odden og 

på bildet Pors-treneren Einar Gundersen 

rt tror p<°

•ri >
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•t '
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Fotballforbundets trener — 
Willi Kment, kom "“J 
mange rosende ord 
Pors-treningen, l_ 
muligheter den brøytede 
banen gir spillerne og om 
det prima frammøte til 
kveldens trening. Kment 
ble vitne til at omlag 20 
gutter fikk variert og fin 
trening i løpet av de halv- 
annen timene «Jeisen»

i går
Oslo | ne, sa

• Kment 
stopp

1. I get blir
sesong, s
skelig å si nå.Pors sikfer mot 1 divisjon

Pors har selvsagt målsettingen klar: 1. divisjons 
1970! Det er kanskje vel optimistisk, vil mange si, men ' 
være falsk beskjedenhet av Porsledelsen å underslå sine 
forhåpninger. Porsgrunnslaget har gjentatte ganger 
«bor» saker og ting i A-laget som kan gi klubben en c 
posisjon i norsk fotball enn 2. divisjon tilsier, fall hverken på interesse eller pågangsmot, og klubben 
et hardt kampprogram med innsats og optimisme. Når l 
sies, er det ingen enkel pulje porserne er havnet i. Det er 
å minne om vårens matcher med Haugar på bortebane _ kampen 4. mai - og med fplgende nøtter etterhvert: V.gor 

__ hjemme, Mjøndalen borte, Eik hjemme, Vålerengen i Oslo, Stag

3^ borte og Bryne hjemme,

Sier fotball-landslagets trener, Willi Kment
Om vintertreningen sa Kment at 
gjøre å legge opp et standard-pr g 
men hver klubb må trene ette u
har på sitt hjemsted. tewkiiKK

ANLEGG, KONDISJON OG^ T. spi(|er?

— De viktigste ^"^Xikk svarte Østerrike- 
^‘han ha den rette .nn- 

forstå at skal han 
interesse og trenings

— De vi
— Anlegg, kondisjon og 
ren kontant.. •— Dessuten ma 
stillingen. En ung spiller rna 
komme noen vei må han vise 
vilje, fastslo Kment.

fotball fra 
det ville 
dristige 

vist at det 
-t enda sterkere 

. Det skorter ihvert-
A ; går til 

sant skal 
nok •

i åpnings-

r nors
Over en kopp kaffe på et av med pa _ 

Skiens hoteller hadde vi en hyg
gelig fotballprat med landslags
trener Willi Kment før han 
morges satte kursen for 
igjen. Neste uke legger - 
ut på et nytt tokt. Første 

! blir Kristiansand der det nye 
divisjonslaget Start skal tas 
nærmere ettersyn. Turen går 
vider til Stavanger, Bryne

• Haugesund. 1 ' ' —*
; var-L 
■ av dagene han 
, helgen med våre

C' 4
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I

hardtrenin- 
i de øverste di- 

dagen kan man 
i klubbene, 
kommer og- 
. Det er sik- 
*, som trod- 

år for norsk fot-

— Lchr ——

.■iiaul
gjeng» Pors-spillere i fullaksjon under treningen pa . I 

un ersen. Guttene er Kjell Pedersen (foran) videre bakover

i 
så

Landslagstreneren 
godt fornøyd nied utbyttet

i har hatt her: I 
■ fremste spille

re i Skienshallen og besøket hos 
Pørs mandag.

FØRST USA — SA 
- . A-LANDSLAGET
I samtalens løp kom vi 

annet inn på rekrutteringen 
landslagene. Kment mente c 
unge ikke skulle slippes r'_ 
på A-landslaget.

— Aspirantene bør «modnes» 
på U-laget, men de må få
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— Men. 
gen som 
visjonene 

åkjen-lvente fin 
Med bedre 
så et bedre landslag 
kert, sa østerrikeren, 

i de på et godt ' n~~ 
at det er van- ball i 1969.
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De 70 
riktignok 
når det 
(ca. 110 
bredde ( 
40) — n 
spillere o 
på -selve

det 
blitt mest 

fotball-

B 
"røi'RTflrø“fmij
2 unna slik at d< 

banen med 6—! 
dermed klart a’
' av piker I-klas 

•frmed kValifiseri 
vinnerlaget fr?

en. I piker II 
;t ikke avgjori

An kommer til & 
IS er Kragerø O£ 

ligger test an 
spill i flere av|

i r 
‘ i

kampene i 
at det er 
tett mellom spillerne.

r, 
I " L. ,

J 
-

stltusjoner som er underlagt NIF I 
gjør det samme.

Alle idrettskvinner og idretts-1 
menn som ikke forbryter seg 
mot idrettens lov og reglemen- I 
ter bør ønskes velkommen til å 
delta også i våre arrangementer. | 
Vi håper og tror at all idretts-' 
ungdom, som setter lyyerandre 
stevne, hvor i verden /det enn 
måtte være, kan væré.-ined på å 
bygge bro og glatte overall den 
uvennskap og mistro som'i dag 
preget vår urolige verden.

Med sportslig hilsen
C. M. Grimsgaard.

Form. I

Godt fremmøte og en meget 
positiv tone preget Pors fot-

1 
Rolf

( Myrmoen la da heller ikke 
skjul på dette da han ønsket 
de fremmøtte. med de 2 æres- 

\ medlemmene Torleif Åsland og 
Erling Olsen 1 spissen, 
kommen.

Noe 
grunnen 
slått av

1 s!
■j

ti
;r

Dirigenten Otto Malmgren le
det forsamlingen med en sikker 
og myndig klubbe. Det 

R__________

------------ _

Fotballforbundet foreslår
Tr.»;.».. tilspillerneogldgang 
preinionnø til ** aBs °

** A

føføyyyyyffiflfflfrSSSSSSSSSSSSSSS./SSJSsjsssssfjsssfssssfssssss.rsjsfjs,. _ ___

lens ”70 ®/@ av vadig fotballbane

å at Pl 
pille- • 
beste " 
.rime- /pj 
lå ut- H.res.

stort sett gjenvalg over hele 
linjen i Pors Fotballgruppe.

Dette er forste gangen på 
flere sesonger at man har unn
gått krisetilstand når det gjel
der valg på tillitsmenn. For
mannen Rolf Myrmoen ble da 
også gjenvalgt med stor ap-
•net i Pors fotballgruppe denne 
gang. Mange ville være med så 
noen vanskelig oppgave hadde 
ikke valgkomiteen- Vnio-ono

Ms sender skarpt brev 
ffl Norges IMtorbund
Idrettsforeningen Pors har på 

hovedstyremøte sendt følgende 
brev til Norges Idrettsforbund 
og protestert på de disposisjoner 
forbundet gjør i forbindelse med 
politiske aksjoner:

Idrettsforeningen Pors ønsker 
på denne måte å gl uttrykk for 
sin uenighet angående utelukkelse 
av enkelte idrettsutøvere til våre 
arrangementer her i landet.

Vi mener a f idretten skal være 
politisk nøytral. Dette framgår 
jo også av NIF’s lov, paragraf 1.

Vi kan konkurere sammen 
utenlands, men ikke her hjemme. 
Hvem skal vi utelukke og hvem 
skai vi tolerere? Dette er vel et\ 
spørsmål som i enkelte tilfeller I 
kan være vanskelig for NIF å 
avgjøre. Skal vi protestere mot 
et lands uheldige eller brutale 
politiske disposisjoner, bør dette, 
etter vår mening, bare gjøres ad 
politisk vel.

Vi ber derfor NIF 
helde nøytraliteten 
påse at lag, forbund

De 
minste 
rimelig 
tenke seg om 
ballen. Spillerne 
klaget over 
vi snakket bl. 
Iversen i ... 
ga 
det 
i lagene

Vi tror 
skriver seg 
vi må kalle 
bedømmelse 
muligheter til 
har jo hele 
banemålene 
prosent av en

' ‘ '“en sann- 
med modifikasjoner.

Forslå 
spillerne bif

Positiv stemning og gjenvalg
gikk forholdsvis hurtig unna 
selv om det måtte skriftlig vo
tering til på valg av styremed
lemmer. Det ble stort sett 
gjenvalg i Pors fotballstyre. 
Ny mann'i styret er Tor Sven- 
nungsen,. men han har sittet en 
rekke år i juniorstyret, og er 
meget godt inne i sakene. Ut 
av styret gikk Jan Jacobsen, 
men han kom på varamanns 
plass.

Overskuddet ble ca. kr. 4 900

1 
I

Vant 2-1 over Urædd.
PORS — URZEDD 2—1 |

Det ble et jevnt og hardt opp-' 
gjør mellom byrivalene Pors og 
Urædd. Pors sikret seg en kne
pen seier etter å ha ledet 1—0 
ved pausen. Laget la på til 2—0 
før Jan Furumo reduserte for • 
Urædd. Pors scoringer kom ved 
Rolf Askedalen på en fin hea
ding, mens den andre kom etter 
en soloraid av Kåre Bergstrøm. 
På slutten av kampen hadde 
Urædd endel sjanser men Pors- 
forsvaret holdt stillingen.

Etter sjansene kunne u_ vært uavgjort, men det var hel- ■ 
ler ikke noe å si på at Pors dro ' 
avsted med gevinsten.

, PI 
s, (DB

6—5
2—2

11—9
H.jr. 18—17

8—425~14t

får liksom aldri den 
ro på seg eller 

anledning til å 
når de har 

: har også 
det. Og da 
a. med Odd 

i Hallen sist helg, 
han uttrykk for at 
blir for lite spill 

i forhold til ute. 
at det hele 

mest fra hva 
en feil- 

av Hallens 
fotball. Det 

tiden hett at 
tilsvarer 70 

vanlig ute
bane, men det er 

- • * • 

het i

_ -'■tadgut- 
.keligheter 

til rette i hal-

Det ble

årets cup-
gruppa har

— — g til rei-
Lysanlegget på Stadion tok

Ny Pors-seicr
Selv om Pors ikke hadde van

skeligheter med å vinne 2-0 over 
Borg skuffet nok «de blå» den
ne gang. Guttene fikk ikke så 
mye til av det gode spillet som 
har vært vist tidligere. Scorere 
i går var Rolf Askedalen på 
straffespark, og Kåre.Bergstrøm. 
Øystein Wige som bladde «come 
back» i A-lagssamméfihéng klai- 
te seg fint, mens Borges’ 
tene fortsatt har vans. 
med å finne seg 
len.

etter at alt var avskrevet. Det 
lave tallet skyldes delvis Pors 
svake innsats i 
mesterskap, men 
også hatt store utleg 
ser ‘
også et hardt grep i kassa, og 
her fikk Pors fotballgruppe 
dessverre .et negativt svar fra 
Porsgrunn'1 kommune på sin 
søknad om. ^tøtto.' Ellers for
talte rapportene “om en meget 
god sesong .for. rA-laget. Basse 
Hansen ble toppscorer med 15 
fulltreffere.

Juniorgruppa som fra neste 
år får Ivar Waage og- Macka 
Grimsgård som oppmenn hadde 
også gode rapporter å legge 
frem. Kretsmesterskap i junior 
— og bredde i alle klasser for
teller om livlig aktivitet blant 
rekruttene i Pors. Med forslag 
fra Svein Barth om å premiere 
spillerne etter endt sesong ble 
enstemmig anbefalt. Dette må 
senere godkjennes av hoved
styret. Her kommer det selv
sagt an på hvor meget Pors 
spiller inn i året. Det var i 
det hele tatt en hyggelig atmo
sfære over årets generalfor
samling i Pors fotballgruppe. 
Alle var enige om at neste år 
skulle målet være 1. divisjon, 
og at. mulighetene er til stede 
fikk man et klart bevis på i år.

Valgene: Formann Rolf Myr
moen, Gunnar Hauland, 1 
Rollefsen, Kåre Glad og.
Svennungseh. Vai^nienn: 
Hansen og Jåri.,Jacobsen.

• UK: Svein Barth, oppmann, 
Ivar Kristiansen og trener Ei
nar Gundersen. B og C utvalg: 
Arild Johansen, oppmann, Lars 
Grotnes, Kjell Knutsen, Vidar j 
Kristiansen og Tor Fossan.

Juniorstyre: Ivar Waage, 
oppmann, Macka Grimsgård, 
oppmann, Gutte Realfsen, Tor 
Skarnes, Tor H. Halvorsen, Leif 
Kristensen, Arne Weholt, Hal
vard Bjørnstad, Jan Haffen- 
brådl, Asbjørn Wennerød, T.

; Olsen, Arne Stenquist, A. Hett- 
myr og Åge Lund.

arealet, flate
innholdet, og da er det et 
enkelt regnestykke at 
dette i Hallen bare er et 
godt stykke under halv
parten av en utebane !. .

Vi skulle derfor tro at 
man for neste sesong bor 
redusere antall spillere 
på hvert lag fra de nå
værende til fl. eks. 6. Da 
ville det gi et _* 
tigere forholdstall 
tilfellet har vært
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1

av
er

ved

Myrmoen la

de' fremmøtte, med de 2 æres- 
de^j 
, del 

k
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vel- plaus. Det var mange om bei-



Godt og spennende ÆMym Pors

godt i rien,ballserien

var
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Sensasjonell 2-1 til
Herkn'es over Pors

4
4
4
4
4
4
3
4

4
4
4
4
4
»

3
4

17—5 
9—4 
9—8 
9—9
5— 6
6— 8
7— 18 
6—15

8 
7 
6 
6 
4 
0

7
7
6
8
2
2
2
1

6
5
5
4
8
3
2
2

nemlig denne kampen, mens har 
-1 “ ,

var på sin ordinære plass i bure
i den andre kampen.

10—8
10—6
18—4

lertid ennå sterkere i 2. om
gang og scoret ved Per Johan
nessen og Jan Bjørn Evja.

Pors tok nok noe lett på den
ne oppgaven, og kan forsåvidt 
være glad for at de slapp såpass 
billig som 2—1.

©

Pore 
Odd 
Brevik 
Gvarv 
Herkules
Heddal 
Urædd 
Borg

Skotfoss 
Herøya 
SB 
Kjapp 
Gulset

8— 5
9— 4
7—6

Eidanger
Stathelle

©

s

©
• LTZ3 

’3

:n

8—4
8—5

7—7
6—9
6—9

£
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Pors storfavoritt mot Snøgg
. - Qnl<v T> • f

I

muP-

Fossum
Langangen 
Skarphedin 
Tollhes 
Skidar

av
Kåre Bergstrøm 
ger hver, mens 
laget ett mal.

2. avd.:
4
4
4
4
8
8
4
4

8. avd.:

ODD BLE HALL 
MESTER I FOTBALL

P 
Be 
dc

1'1
Ij. Sandjordet 
li: Grane 
|i: Herre

7—7
4—9
4—10 0
2—18 0

To solide seire ble det til Pors’ 
fotballguter i helgen. I Skiens- 
hallen møtte man Skade, Lunde 
med A og B-lag. A-laget vant 
8—2, mens B-gutta satte fem bal 
ler bak Skadekeeperen uten selv 
å slippe inn et eneste mål.

rasket mest 
med slue 4—1__ *
godt og oppfinnsomt 
de lagene i 
Gvarv i _ ~ __
atskillig bedre

Morsom og underholdende ble 
fotballdysten i Skienshallen igår 
der Pors hadde Stabæk på besøk. 
— Gjestene hadde såvisst ikke 
«glemt» det gode spillet de viste 
på Vestsiden ifjor. Riktignok tok 
det litt tid før spillerne ble «dus» 
med underlaget, men etterhvert 
viste Bærums-laget fin fotball og | 
guttenes tekniske ferdigheter ved 
siden av hurtigheten kom til sin 
rett.

j IKFUM 
b

Spennende innentorsmatcher
Godt spill og fine mål

Selv om Skadeguttene lede 
2—1 mot Pors i A-kampen had] 

de de ikke så mye de skulle ha 
sagt. Spillet guttene leverte var ■ 
ikke så dårlig, men farten Pors 
holdt ble for stor. Med jevne 
mellomrom satte «de blå» 8 bal
ler i noten, mens altså Skade 
kvitterte for to av dem. Spillet 
Pors leverte i går var noe av det 
bedre som er vist i hallen.

Basse Hansen smelte inn tre 
målene. Rolf Askedalen og 

scoret to gan- 
«Otten» Nilsen-

| Skienshallen bød på morsomme 
og tildels spennende kamper i fot- 
ballscrien i går. Naturlig nok 
samlet interessen seg først og 
fremst om kampen Brevik og 
Pors, men de øvrige kampene var 
slett ikke dårlige de heller. Og 
publikum og spillere trivdes i hal
len i går.

O Forste par ut var Sundjordet og 
Gulset. Dette oppgjøret endte mål- 
lost, men et par mål hver burde 
lagene hatt. Sjansene var der, men 
scoringslykken var tydeligvis ikke 
til stede.
• Brevik og Pors bød også på lite 
mål, men sjansene var derimot 
legio. Særlig Brevik hadde i 2. om
gang en rekke helt store sjanser 
som laget burde hatt mål på, et par 
ganger måtte en Pors-spiller redde 
på målstreken, og flere av skud
dene var det også riktig snitt over. 
Vi syns Pors-forsvaret åpnet seg 
vel lett i går.

Første omgang derimot var mere 
jevnspilt, og 1—1 ved pause ga

■
i,.j; Skade 

F Bamble
5 £ , Ulefoss
—Langesund 
Jk Drangedal
l ' Gjerpen
| c Storm 
I c Kragerø
L * ■ ■!,

t , J91P IInH
r ioj fsueAOJ JTjds ja

(S-Z) invq2u|uuifl — UnH
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I 2. omgangs 
hadde gjestene en 
men

at Thorbjørn Gravklev hadde 
knakket inn en hvass uti ig-

sterkt fra seg også i 
omgang, som bh

. jevn. Pors kjerte nok opp med
* ” , men snog-

anskje farligst, og
I •

B-laget viste bra takter
B-laget var først i ilden og 

som resultatet viser hadde de in
gen vansker med å vinne. Ja, 
seieren burde vært enda større. 
Spillet var til sine tider meget 
bra og guttene fikk god match- 
trening. Hyggelig var det at de 
fire juniorene man brukte kom 
godt fra kampen.

Roy Elseth ble toppscorer med 
' 3 mål. De øvrige satte Basse 
Johnsen og Arild Weholt inn. Ja, 

j De leste riktig. Weholt spilte

%

a
Pors kom best igang. KareS 

Bergstrøm og Basse Hansen had-: j 

de begge sjanser til å gi vertene® 
ledelsen. Den kom imidlertid et- .1 

ter 20 minutter da Ragnar Num-'; | 
me sendte en kanon i vinkelen. ® 
De neste 10 minuttene hadde p 
Stabæk en god periode, men 
slutningene var dårlige.

første minutt f 
god sjanse, fl| 

Asbjørn Martinsen i Pors| 
reddet pent. Jan Magnussen øk
te Pors-ledelsen etter at Roy 
Elset hadde skutt i tverrligge- 
ren. 3-0 hadde det nær blitt da 
Thor Helge Halvorsen headet i 
«Jiggeren». Svein Lausnes (ex 

I Skeid) reduserte for Stabæk.

9år|
men i går holdt det [ 
enn noen gang for. Hos S 

— — —------------ •

S en. 
med 
: oi/ 
mi 

mrl 
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c
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stor 
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oppgjør i balle 
JS J ..... .

Selv om Pors hadde perioder 
der spillet og angrepsavslutnin- 
gene var fint merket, spilte nok 
gjestene best, kampen sett un
der ett. Imidlertid ble det skutt 

'.for lite og Stabæks avslutninger 
sto ikke i forhold til spillet på | 
banen. Lagets beste var nok Es- i 
kil Follvar som med sin hurtige 1/ 

■i t***********************
—, jeq 3o ‘.løqtuosap |f

---- -

VI opplevet ihvertfall en sen
sasjonell seier i halleu 1 går. 
Herkules gikk ganske frekt 
bort å satte Pors utenfor med 
2—1, etter at Pors hadde ledet 

I i—o ved pause etter scoring av 
i Roy Elseth. Herkules kom imid-

seg etter hvert bedre til ret
te, men det er forst og fremst 
Bergstrom som slår an den 
mest effektive angrepstonen, 
og det var mest stil over la' 
f 
fortjent 1—1 før pause etter

ove
A-lagef vanf 8—2, B-gulfa 5-0

og 1-1 Brevik-Pors over Gvarv is
Det ble 

spill av flere

korrekt bilde av omgangen i si 
helhet. Pors fikk ledelsen på seh 
mål,, men Basse Hansen hadde no Skiehs/Gran 
scoret «i alla fall». Breviks utligskiens 
ning kom ved Rolf Samuelsen. De--------
ble en god kamp, med riktig mange 
morsomme og spennende dueller og 
situasjoner.
© Langesund vant 1—0 over Storm 
i en jevn kamp. Langesund, som 
stilte med en utespiller i mål, var 
akkurat et mål bedre enn motstan
deren. Det var Rein Bråthen som 
scoret.
O I den siste kampen vant Skidar 
1—0 over Skarphedin.

Boa.

ret for Herøya.
O Kampen mellom Pors og 

Gvarv, som vel skulle være kvel- 
dens hovedkamp, ble skuffende 
for de fleste xukuuc muui 
Begge lagene har spilt bedre i tid
ligere kamper, og man fikk Ikke 
se stort til det raske og vekslende 
spillet vi vet disse klubbene kan 
mestre. Gvarv overtok føringen fra 
QVCnorb 411 4—-------• • —

_ ------ -- vw

kampens desiderte største mål
sjanse allerede etter et 
ters spill, 
greide —„ u

. Gvarv beholdt overtaket, 
trz» •• — * -1 • -

. - ------------ «måiu OO

Co. å komme på skuddhold i går. 
Pors-angrepene _
gere, og laget spilte langt riktigere 
i angrep enn motstanderen. K 
Bergstrøm skaffet Pors ledelsen, 
samme mann øket til 2-0 et par il 
minutter før pause. Det så lenge 4 
ut til at kampen skulle ende , 
men i de aller siste minutter fikk ’ 
så Gvarv sin redusering ved Georg 

rsseire^<som fotballihallen., 
*ors slo Stabæk 2-11

Pors knep 2-l, men friskt Snøg 
lag var Hall-overraskelsen

SKIENSHALLEN
1. avd.:

4
4
4
8
4 .
8
3
4

og friske takter og tok til å 
begynne med nesten luven fra 
Pors med Reidar Dahlskås’ 
frekke 1—0 scoring. Her mis
set forovrig Weholt leit på ut- 
rykkingen, men hadde like for
ut 2 praktredninger av noen 
riktige susere. Porserne fant

-seier 2-\| 
vak kam^ 

vist ganske godt rien, og vant fortjent hele 4-1 over\; 
___av lagene i Skiens- Herøya. Skiens/Grane ledet 3-0 i hallen I går. Det laget som over- ?aus^, Målscorere var Tom f ’

Heidal med to mål — og Einar P var Skiens/Grane, pojva mens Lassp Ainrocf»*’ 
over Herøya, etter

* I—vwAxair spill, mens
de lagene som skuffet mest

og Pors. Begge har vist et
; " -’_j spill i tidligere kamper.

© Første par ut i går var
„.e og Herøya. Her fikk

-laget sin første seier i se-1

7
4 
4 
4 

12—13 4 
7—7 3
4— 1 2
5— 13 2

Pors-Brevik er 
........ ...... ..................... .................. ... 

\kveldens 
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f
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mens Lasse Augestad sco- Ua-------
•

O Kampen mellom 

hovedkamp, I' -—
*’■ ' • som hadde mdtt frem.

Jlgere kamper

Sft? vefc disse klubbene
-----------  -v— AAC* 

avspark til tross for at Pors hadde I »1 kaninens----------------------- *•-
par minut- 

men Kåre Bergstrøm «!•“ 
å sette ballen utenfor. — PjU 

------------- men det ja var ikke lett for Arne Kolstad &
A 1------------- | ri M |l

var da langt fårli- K
Kåre. 11

> og 'i J 
par W 

pause. Det så lenge jrn' > 2-0,, ■

A

L

ning. Snogg fortsatte å bite f 
' ' igsa i annen

ble temmelig

de fleste sjansene, 
gerne var ki _ w 
det hadde ikke vært noe å si 
på om Egedal & Co. hadde 
klart uavgjort. Nå ble det Bas
se Hansen som lyktes med 
annen omgangs eneste sco
ring, og dermed er Pors .sta
dig uten poengtap. Altså 2—1,

hardere 
vnr en aggressiv Dahlskå*1099 
eren. Vi syns Pors spilte 1

• /John Einar Odden for hoyt 
get når han var utpå. Det ble pe på banen — han er 

‘ ' typen som må ha ballen

.til <
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har da også, stille
r 1969. Nr. 17
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11
11
10
10
5
4
4
2

7
7

10
8
8
5
5
4
3

7
6

7—13
7—14

9
8
8
7
7
7
6
4

4
4
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JJ,
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Ir

I
I

I

Sa Arne Bakker effer folbalLmafchen 
mot Pors søndag

10
7
7
7
7
6

Gulset 
Herre

o ar:

. 9—10 
8—10

f;

I Tollnes 
[Eidanger 
I Fossum
I Langangen
I Skarphedin
I Skidar 
IKFUM
I Stathelle

i
1

på 
har 
på

11— 7
12— 8
8—7

12—7
11—10
15— 16
16— 15 
7—23

rs

i

frisk

7 21—10
7 16—12
7 14—13
7 12—22
7 11—17

10— 16
11— 17

J - vuu
* i Brevik
2' Pors

i Gvarv 
Herkules 
Snøgg 
Heddal 
Urædd 
Borg

PULJE I: 
(Ferdigspilt) 

8 20—8 
8 19—10 
8 14—9 
8 24—18 
8 15—11 
8 13—18 
8 10—19 
8 
8

skal kjempe mot. Samtidig blir landslaget og de øvrige delta- 
med landslagssam- det en kamp mellom Ungdoms- kere i landslagssamlingen.

Arild Weholt, Pors, som var 
tatt ut til samlingen har sendt 
avbud da han er opptatt med 
eksamen på skolen i Gøteborg. 
Åge Thorsen og Helge Pedersen - 
er juniors fortsatt. Begge er tatt 
ut til Fotballforbundets samling 
for juniors senere i måneden.

PULJE IV: 
(ferdigspilt)

7
7
7
7
7
7
7
7

*

I
rJ

* I

—

1

Skiens BK 
Grane 
Skotfoss 
Herøya 
Kjapp 
Sund jordet

7 16-10
6 12—5
6 19—9
7 13-15
7
6

r,o 
ide 
[de

tø h

Med over 600 tilskuere på 
plass ble det god gammel sus 
igjen over fotballen i Hallen.

-------------- - -----I

Det er ennå ikke inngått', 
noen kontrakt om reengasjer- 
ing av Jeisen Gundersen som 
trener for Pors for sesongen 
1969, men etter hva det ble 
opplyst på årsmøtet i går har 
styret vært i kontakt med 
Jeisen og han har sagt seg 
villig til å fortsette enda et år.

At Jeisen således etter alt 
å dømme skal fortsette tre
ningsarbeidet i klubben, vil 
sikkert bli tatt imot med glede 
på Vestsiden. Det er det nye 
styret som skal ordne det 
kontraktmessige med trene
ren, men man regner det som 
sikkert at dette er i orden. 
Jeisen selv uttaler til Varden 
at han har god lyst til å 
fortsette.

- 2 h
i 1

F
1

I
i ;

fl
<4 • *

*•*•**^-4x1 — Det har vært et "utmerke 
samarbeide med UK og spiller 
ne gjennom hele sesongen, o 
'jeg er naturligvis meget vel til I freds med resultatet som guttx / 
ne har oppnådd etter sitt førsd 
år i 2. divisjon. Vi har forsva 

| plassen med glans, og vi hi 
jo også vist at vi er fullt u 
høyde med de andre lagene he

— Og nå er målet 1. divisjor 
— Vi håper jo på en plaj 

der, men det nnk ik-Jw» <

-: B

9—17 
9—22

PULJE H:
(Ferdigspilt)

7 18—7

I Skade 
Langesund 

15 | Ulefoss 
Kragerø 
Storm 
Gjerpen 
Drangedal

kamp mellom ungdoms- og 
skal seinere komme ’
ballkrets som står som

Grenlands-gutter på 
seminar i Oslo

Einar (Jeisen) Gundersen, 
Pors deltok i Fotballforbundets 
seminar for trenere i Oslo. — 
Kjell Erhard Johannesen, Odd, 
innledet til diskusjon over tre-; 
ning vinter og vår. falt var det 

A-landslaget kretslaget 39 deltakere på samlingen.

I ’*•' *1
I 3 jM 

ff 
»■

FOTBALL:

Telemarks-laget klart til 
kampen mot landslaget

Til lørdagens fotballkamp i | 
forbindelse : 
lingen i Skienshallen har Tele-1 
mark UK tatt ut dette laget: 
Geir Karlsen, Odd, Ole Karsten 
Egedahl, Snøgg, Kjell Gunder
sen (Lille-Jeisen), Odd, Rolf 
Askedalen, Pors, Thor Sem, Odd, 
Arne Kolstad, Gvarv, Kåre 
Bergstrøm, Pors og Kjell Mag
ne Holte, Odd. — Innbyttere: 
Rolf Gulhaug, Borg, Svein Hal
vorsen, Pors, Reidar Arne Olsen, 
Borg, Sverre Lia og Åge Thor
sen, Odd og Helge Pedersen, 
Gjerpen. Jan Magnussen, Pors 
og Einar Jørn Fredriksen, Odd. 
Det er

fl ' .. blir åPF1 Iversen, Rosen- Sanilingen 1 djOhannessen, Lyn, 
dag bænps BK, Svein Kvia,,
dag fornujlpr av Llathisen, Strøms-; 
og stor.e „ Landsla Morisbak, Lyn.L 
til trenino-~ sainlhg, Robert Nilsson, fgl 
Kment ieaei OIsen strøms- u 
vært tø^SLiner »wad Olsen, Lyn, 
neder og kon^ v(fn> Lyn. Per Pet_ a 
onsdag. Til jen Steinar Pettersen, H også UK-sjeiti oro<Jd Presberg l|l 
Erik Bugge 11:1 jL Rodvang, Lyn, Jr.

‘^dersefæ^ Thor Spyde- b
Thun, Strøms- 1 

_J, Øy- 1
; Arild Weholt, | I l

slaget i fotball
I forbindelse med samlingen for landslagskandidatene 

k iu» Irirdaa 8 mars skal Telemarks kretslag møte A-landslaget. Det blir

teknisk arrangør.

30 landslag&teri 
fotball i Skl/en^

Geir Karlsen og Arild W\elemark
Ti! helgen rykker landslagsspil

lerne i fotball inn i Skienshallen. 
I alt er vel 30 kandidater innkalt, 
derav 2 fra Telemark, Geir Karl
sen, Odd og Arild VVch.olt, Pors. 
En god del Lynspillere er innkalt, 
men det er tvilsomt om de velger 
å ta med denne treningssamlingen 
siden de allerede neste tirsdag set
ter kursen for Barcelona for å spille 
Europacup-kamp. _------ .A «tniet dem fritt. Bornd, Skeid, Nils^■--------senborg. Leif Eriksjoy;

VARDEN |per Hafthorsen, HfIar

Odd la grunnlaget for seieren 
med begge målene scoret et
ter 4 og 8 minutter på frekt 
gjennombrudd av Einar Jørn, 
samt kontant skudd av Aage 
Thorsen. Men begge gangene 
skjedde det etter angrep med 
fin tendens over.
Pors oppet seg mer utover i 

annen omgang og hadde flere 
scoringsmulighetér enn Odd 
mot slutten, men noe sting i 

aKKurai na. uei Diir en an-| * "fVtnT nxr~ hVva7fnrct’nH neo historie. Det var i en fei-1 x?. °g
J dlr 

grepet — Holte/Lia/Thorsen — 
som satte kulor over sakene, 
sammen med Einar Jorn 
midtbanen. Hvordan UK 
kunnet unngå den siste 
kretslaget er vel ‘ eri gåte for 
de flestel Men ellers virket og
så Odds indreforsvar borristøtt 
med Sem/Kjell Gundersen/Tor- 
vik og keeper Geir. Steipar 
Hansen var opptatt med hånd
ball for Urædd i går. Pors had
de sine beste i forsvaret, rpen 
laget som helhet manglet tem
po. eisen f rtsetter

ende frisk forsteomgang at

, ............. ... -

i Pors klubbhus mandag 3/3 kl. 19,15
— Nye flotte premier —

Arr.: Pors Fotballgruppe, Finanskomite.

1

■

>

i

Naturligvis var det motet mel
lom Pors og Odd som fristet 
de fleste, men det var kulor 
over et par av de andre kam
pene også. Vi fikk bekreftet 
mistanken om at det gjelder 
de spesielle egenskaper som 
gjor seg i innefotball, så lig
ger Odds mannskap nok et 
klart hakk foran Pors. Hvordan 
styrkeforholdet vil arte seg 
under normale fotballforhold 
ute, er det vel ingen gitt å si(„ ,, .akkurat nå. Det blir en an. I ?n9rePene klarte pprserne ikke

fremst Odds førsterekke i

Og 
L___Kment leder
V CVA w - - --------------neder og kommer nvad Oknn ” V— _ — Lyn, 
også UK-sjefen Bstelnår ''u“« _ -_ - FcfWrodd PrelK’

De nominerte spiP Rodvang r 18Sverre AnderseP&k. Thor Snvri?’|1l 
FoTtallforbundet to bM’ II[

fiTrefd. Nilsf£« Ålesund
land. Start.
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ingen trenings-

Stagbane 
til tross for 

det 
an- 
Det

med 
den 

.. _ 2. divisjon 
som kjent av-

Bergstrøms susende skudd, innfelt Øistein 
Stenstadvolden).

>

..... vil øyensynlig .j taket ennå og derfor er divisjons 
kommet kjepper 1 hjulene «f-- ~~ .som prunn mot urain og

fgang med trenings 
kamper. Det var 

----- -.Irr

meren Haugar
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første
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Porslag klart
Pors har tatt ut sitt lag til tre- 

i ningskampen mot Flint (4. divi- 
. sjon) på Stagbanen lørdag middag,' 
I og dermed er fors&vidt fotballka- 

rusellen i gang igjen. Noen store 
overraskelser byr ikke årets før-‘ 

. ste Porslag på, men det er verd å 
merke seg at man har kjørt Th. 
Gravklev inn i angrepsrekken og 
at juniorkeeperen denne gang vok- {

I

Flint var ingen 
målestokk 9-0

Pors-positivt likevel

ter buret i stedet for Arild We- 
holt som er forhindret. De sam
me karene skal utgjøre laget og
så mot Start i Kristiansand 2. på
skedag. men da kommer også Rag
nar Numme i tillegg.
Laget mot Flint: Asbjørn Martin

sen, Backer: Øistein Wige, Rolf As- 
kedalen, John Einar Odden, Svein 
Halvorsen. Midtbanen: Jan Magnus- 
sen og Kåre Bergstrøm. Angripere: 
Rolf Nilsen, Thorbjørn Gravklev, 
Øistein Numme og Basse Hansen.
Innbyttere: Kjell Madsen, Tor 

Eriksen.

Pors hadde som ventet ikke 
bryderi med 4. divisjons

laget Flint i sesongpremieren 
på en knusktørr ’ '
påskeaften, men 
mangelfull motstand, var 
allikevel mye positivt å 
føre i Pors-protokollen.

’ **! vel lang tid før
i 

da de
ffjen-

. en snor, 
ikke det grann for

41

DE FAR BELØNNING
Med hensyn til premiering av 

spillere, har Pors ikke vedtatt en
delige retningslinjer, men oppman
nen Svein Barth gjør det klart at 
spillerne selvsagt vil bli belønnet 
på en eller annen måte — enten i 
sesongens løp eller ved høstav- 
slutningen.

ballgutta i Pors. Allerede nå 
har man programmet helt klart 
når det gjelder treningskamper 
fram til serieåpningen mot Hau
gar i Haugesund den 4. mai.

Pors har lagt an på atskillig 
tøffere motstandere denne se
songen. Dette har nok sin be
grunnelse i at det var mange 
som mente, at Pors kjorte mot 
for lette lag i fjor. En ting er 
iallfall sikkert: Pors stiller ikke 
uten grunnlag til denne seson
gen. Flere av de gamle ring-1 
revene mener at maken til fha- 
teriell og treningsgrunnlag har 
Pors fotballgutter aldri* hatt. 
Treningen har gått uten opp
hold fra serieslutt i fjor.

Pors har selvsagt sitt mål 
klart for i år: 1. divisjon, men 
man vet at laget er kommet i 
den hardeste pulja i 2. divisjon.

Allerede 29. mars åpner Pors 
fotballsesongen med kamp mot

Pors får 
kamp før påske

ikke | Ørn, som deltar i den andre 2. 
i-avdelingen. Lørdag 19. 

kommei . april blir det ny kamp i Pors-
fotballklubbene som gjerne I grunn mot Drafn og lørdag 26.

** med trenings I april mot 2. divisjonslaget Sta- 
exx’ bl. a. tilfelle I bæk.
ikal møte nykom- _• __;<i-nnineen • Porserne ser framover 

De|store forventninger etter 
berammet vellykkede debuten i

■ |i fjor. Start vant som . delingen mens Bryne og Pors 
kom nærmest. Hår 50 års jubi
lanten helle tmed seg. er det 
store muligheter for. å toppe se
rien og i såfall får Pors 1. divi- 

’ t fra 1970 av.

. På det store bildet Kåre 
punktum or 9—0 på den knusktørre Stagbanen. (Fotos:

NR. ÅTTE OG NI i sesongdebuten mot Flint i Stavern lørdag: 
mes r"” * ‘

lene han legger er ofte utsøkt 
fine og riktige. Men så spørs 
det på hurtigheten og om han 
glir inn i Porsmønstret til å 
kunne forsvare plassen som 
ballfordeler i midten.
Det gikk som vanlig ganske 

kvikt for seg i enkelte perioder, 
og flere av karene har skudd- ■ 
benet inntakt, men spørsmålet ■ 
er om det blir godt nok til en 
plass i 2. divisjonstopp*'- Z_' ‘ 
er mange skjær i sjøen

Einar Røed, Tønsberg Turn, 
fikk også utmerket kamptre- 

1 ning. iJOHNO

på 
mangelfull

i Pors-protokollen. 
gikk kanskje . * ’ _ “ .
scoringene begynte a trille inn 
i begge omganger, men 
først kom — ble det til 
gjeld som perler på 
9-0 var ™ ' 
meget. —Det gikk et kvarter før noe 

skjedde. Men da kom årets før
ste Pors-scoring — og det var 
Jan Magnussen som kvitterte 
for en Øystein Numme-pasning 
og gjorde 1-0. Så fulgte Thor
bjørn Gravklev på et Innlegg 
fra Basse Hansen. Numme kan 
delvis takke Kåre Bergstrøm 
for nr. 3, og endelig gjorde Jan 
Magnussen 4-0 på en fulltreffer ] 
før pause. I 2. omgang ble det 
5-0 ved Øistein Numme — på 
en ball fra Basse Hansen — så 
ordnet Flint selv nr. 6, Svein ' 
Halvorsen utmanøvrerte keeper 
helt på et straffespark. Berg
strøm knallet inn nr. 8, og Num- . 
me avsluttet påske-kalaset med 
9-0 kort før slutt.

Øistein Wige og Rolf Nilsen 
spilte bare 1. omgang og ble 
etter pause erstattet med Kjell 
Madsen og Tor Eriksen. Basse 
Hansen var ikke engang blitt 
varm i tøyet før han måtte ut 
etter en flenge over øyet, men 
han steppet straks inn igjen og 
fullførte i bra stil. Kampen ble 
først og fremst en ensidig an- 
grepsaffære der særlig Øistein 
Numme lot til å være i opplagt 
vartrim. Ellers viste Jan Mag-1 
nussen bra ting, og i de bakre 
rekker som hadde lett spill ga 
Svein Halvorsen det beste inn
trykket.

Thorbjørn Gravklev, ex-Odd, 
blir nok det store spørsmåls
tegnet. Gutten har åpenbart 
et fint fotballhode, det er for
resten ikke noe nytt, og bal-

Pors starter fotballsesongen 
mol Flinl/Sandefjord 21-30. mars 

påskedag blir det storkamp mot 
det nye 1. divisjonslaget Start 
i Kristiansand. Dette er en 
kamp Pors ser fram til. Den 
12. april møter man Ørn, så 
følger Drafn den 19. april. Pors 
siste kamp før seriestart blir 
mot Stabæk.

D, .'t er ikke avgjort hvor 
P£.s kommer til å spille sine 
kamper. Man vil avvente for å 
se hvor banene er best. 1 

Be-Be.

V

I
■ 1 

*

*•?•.*;*

> r 

al
Num- ;•

’5?
r

ri
%

Vinteren 
slippe ‘ 
det 
for 
vil klemme

med Pors som saai meren Haugar i serieåpningen i 
Haugesund søndag 4. mai. De 
tørsiu kampene var L.
•mot Flint på Husøybanen til hel-

Sandefjord Ballklubb
Svein I ‘ muIigheter Barth. Heldigvis ser det ut til ? °n v g" " ' 

ga iorden mot 1. divisjonslaget P*en v. Start i Kristiansand mandag 1. | sjon-kontraxt 

april (2. påskedag). Vi håper a 
kunne stille med vart sterkeste 
mannskap ved det høve. I

Lørdag 12. april går sesongens første kamp på Vestsiden mot|
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Pors.
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åpne borle

gjorde Odden til Pors’ desi
dert beste spiller i går.
Start spiller i årets 1. divi

sjon og beviste dette med glim
rende spill gjennom to omgan
ger. Laget har 
folk og ' 
over !

p fe

- - - - - _ir ■-

dag, manda 
ledes av ’. 

Kment. Treningen forovri 
uke som vanlig.

mai: Haugar—- 
Pors—Vigør, 18.

S0‘ 

15.

KRISTIANSAND i går. — 
Fra vår utsendte medarbeider

Pors fikk meget god trening 
selv om laget ble slått 4—1 a\ 
Start i Kristiansand i går et
termiddag. Banen var megel 
god. Over 1 000 tilskuere for
teller om enorm fotballinter
esse i Sørlandets hovedstad.

Pors gjorde fra seg sitt beste 
før halvtid. Da spilte laget 
nærmest jevnt med sine bedre 
trimmede motstandere, men 
fikk ikke uttelling på sine til
bud. En periode i slutten a\ 
1. omgang hadde sogar Pors 
vertene helt over på defen
siven, men maktet ikke å 
score tross fine tilbud. Etter 
halvtid hang ikke rekka sam
men og det ble for mye pusling.

Det ble John Einar Oddens 
store dag hos Pors. Kampen i 
Kristiansand fortalte tydelig 
at den lovende mldtbanespille-/ 
ren blir en fin stette for Pors- 
griinnslaget. Driv og glimren
de pasninger var tingene som

• en rekke gode 
og har en spillerstall på 
20 forstelags-spillere. Mor

somt er det derfor at ex-snøg- 
gercn Øyvind Oterholt glir så 
perfekt inn på Start-laget. I går 
spilte han c.f. og

r: Foran Asbjørn Marthinsen, Svein Halvorsen 
Øystein Vige og eneren John Einar Odden.

dabbet betraktelig 
2. omgang, men da 

-  * særlig mer 
laaet reduserte til 

- - ' - -- ---- -

traffespark, pent' 
Svein Halvorsen.
A..J for full tid, 
Flå gi Start 4—1. 

ikke å legge 
(. Men noen 

som var det beste

det forsvaret

spilte han c.f. og selv om han 
ikke kom på scorings-lista. la 
han opp til et par av målene. 
Start kommer sikkert ikke til 
å bli noe slaktoffer i 1. divisjon. 
Det fortalte meget gode tenden
ser om i går. Forovrig gjen
kjente vi en rekke Vigor-spillere 
på banen. De var mest interes
sert i Pors.

Nå hadde vertene allerede en 
rekke treningskamper bak seg. 
med hederlige resultater. Når 
dertil banen i Kristiansand var 
så utmerket, har Sørlands- 
lagene et klart forsprang her.

Start åpnet best og laget for
søkte seg fram med riktige 
stikkballer. Det viste seg fort at j

f .^aøpi-V ™ J3UU!A U—- 
joui UU| ØUW4OU«OIPI 
.ppuq u«M aisøp-mq

/juølS

I

mot Haugar
— Fotballforbundet har nå 

sendt rundt til klubbene for- 
slaget til oppsetting av som- 

---A merens kamper i 2. divisjon, og 
det ventes ingen vesentlige end- 
ringer på listen, som ser slik 
ut for Pors’ vedkommende: I

Åpning 4.
Pors, 11. mai _ .
mai Mjøndalen—Pors (her 
ker Pors om å få kampen 
mai, Kr.II.dag), 26. mai Pors

Start plutselig kontra og i møl
jen som oppsto scoret Odd Fri
vold på en j^otgrba.U/ Pors rakk 
ikke å legge ballen på midten 
før dommeren Blåste til halvtid

Basse Hansen ble skadet før 
pause og erstattet av nyerver
velsen Thor Eriksen i 2. omg.

I denne omgangen overtok. 
Start hele midtbanen og de som 
trodde det gode Pors-spillet i 
slutten av 1. omgang ville fort
sette, ble temmelig snytt. Rekka 
hang ikke sammen. I forsvaret 
var det enkelte brikker som 
sviktet, selv om det ble kjempet 
h >derlig.
, ' Også Start 
åv midt i f 
jbadde ikke Pors noe 
?å gi. selv om ) 

1—3 på et s 
satt inn av

Bare sekundene 
kunne Reidar i 
og Pors rakk påny 
ballen på midtlinjen 
tvil om hvem l........

var det ikke.
Pors var 

leverte det mest positive-, 
j er allerede nevnt. Han 
i særklasse Pors’ beste 

spiller denne dagen.Forøvrig leverte Svein Hal
vorsen og Ragnar Numme gode 
ting i forsvaret. Magnusscn som 
soilte på midtbanen, gjorde og
så sine ting brukbart. Ellers 
leverte unge Asbjørn Marthinsen 
en meget hederlig jobb 
stengene.

V • . a. :
•r- 

i

L. 1 ÉLv- 
Pors reduserer på straffespark, pent satt inn av Svein Halvorsen.

Rekka sviktet etter brukbare • 
ting i 1. omgang. Karer som 
Thorbjørn Gravklev, / Øystein . 
Numme, Kåre Bergstrøm og 
Thor Eriksen ble for meget P 
flyende i låna og var for lite li 
aggressive til å kunne få beteg- 
nelsen gode. -i

Rolf Nilsen leverte en bra 1. 
omgang, men falt helt av i an-- 
nen. Meget god dommer Sverre 
Eugen Olsen. Akademisk Ball
klubb.

I laget 
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i Horten i går
Men Ørn vant 3-2
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, lagt mote med Ørn på tre-
i ningsbanen. Den er blitt noe
I bløt etter regnværet i går, _. . ~ .  
{ mens Lystlunden skal være 'arden: Selv med reserver for
| fjn. de sterke forsvarsspillerne Rolf;r
II ‘ Pors tok ut disse spillerne Askedalen, Svein Halvorsen ogB 
jl i går: Weholt og Martinsen — Ka* Gulliksen så det lenge ut til 
fli Vige, Ragnar Numme, Per at Por$ skulle spille jevnt med

I Svendsen, Svein Halvorsen, ^rn her j kveld. Det sto 2—2 
i 1 Basse Johnsen — Jan Mag- ^1 det gjensto ca. 5 minutter 

nussen, John E. Odden — Rolf av kampen, og Pors hadde i 
Nilsen. Basse Hansen. Øystein siste halvdel av 1. omgang do- 
Numme, Bergstrøm, Gravklev minert kampen så fullstendig at 
og Elseth. man trodde på seier etter at

Om hadde ledet 2—0. Ved side- 
’ rxzxxxzzzzxzyxzxxx^-z-xzxzzxx^z^/. kytte var stillingen 2—2.

Kampsn ble spilt på Lystlundens 
grusbane, som selv ord det var opp
hold, var både tung og krevende. 
Por Pors scoret Kjell Madsen og 
Rolf Nilsen.
. Det har ingen hensikt å gi noen 
individuell kritikk etter dette tre- 
ningsmotet-, men det er på det rene 
at Pors-oppmannen Svein Barth og 
treneren Jeisen Gundersen var gan
ske godt fornoyd med tingenes til
stand. Man rår over en god splller- 
stall, og nå gjelder det å benytte 
tiden fremover til å få samspilt 
mannskapet innen seriekampene tar til.
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Dette er unggutter vi kommer til å få mye glede av, sier Pors- 
treneren «Jeisen» Gundersen: Jan Magnussen til venstre og Kjell 
Pedersen. Foran juniorkeeperen Asbjørn Martinsen.
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Kvikk, underholdende kamp
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Rolf Nilsen i sisupreget forsering er pa vei inn med scoringen som ga Pors 2—0 ledelse.
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i Naturligvis var det ikke 
frodig gront gress Gvarv kun
ne by pa i går, men de va. 
da ganske bra tcrre de sam- 
me stråene man spilte på , 
fjor, så Pors og hjemmellage;|

De isget ei kvikt og ganske 
underholdende mute ove 
fj|| tid, med oelvis frisk 
tempo til 9. april å være, o 
alt i ali tydelig med bra u 
bytte for begge. Det hel 
endte med Pors-seier 3—fl 
Fortjent for så vidt, mefl 
Gvarv ga godt igjen hele ti
den og hadde bare Kolstac 
fått sving på kjeiva de gan
gene han hadde åpninger, 
klar, kunne sifrene fort vært 
anderledes. Men det var som 
ventet porserne som forte 
an, lå noe foran i tempo og 
med storre sikkerhet i pas
ningene.
Riktig vi] det fremdeles ikke 
være å legge så alt for mye 
vekt på det som skjer på dette 
tidspunktet, men man kan vel 
si at begge disse lagene synes 
å ligge bra an. Uten problemer 
med mannskapet er ikke noen 
av dem — og den storste spen
ningen og usikkerheten ligger 
vel i om og når man får lost 
dem. Begge prøvde en del nye 
unge karer i går. Pors bl. a. 
Holmås, Kjell Pedersen og Per 
Askedalen (2. omgang) som 
wingbacker. De klarte seg

ges videre på, men det ble 
turligvis noe ; lr_— 
når Askedalen (den store) 
Ragnar Numme er på plass 
Foreløpig synes Pors å skulk 
få et visst midtbaneprobem : 
år også, selv om Odden bøi 
kunne redusere fjorårets svak
het atskillig. Gvarv på sin side 
er i en viss keeper-beit etterat 
Erikstein har mistet interessen 
og falt fra, men gårsdagens 
Hans Magne Lindheim har tak
ter og bør kunne utvikle seg 
i gunstig retning.

1—0 til Pors ved pause, sco
rer Basse Hansen. Rolf Nilsen 
la på til 2—0, Øyvind Øygar
den reduserte for Gvarv, imens

av straffesparket som ga 3—1 
mot slutten.

Fornuftig *' 
jobb av Th



Vestsiden
hadde spillet mot Drafn men tapte 2—0
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Pors fikk 2-0 tap for 
Drafn, Overtak det 
mesfe av kampen
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grønne skoger. Det er
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alt mulig. Odd’s motto må værer;
«Gå over til Odd og bli storspil--
ler». ■———1—1
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Trangt i Drafn-buret i 2. 01 
Gravkley, Basse Hansen og Kåre Bergstrøm
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Odd og sta på samme nivået som! I|U 
dem. Det er den eneste løsningen; |l 
pu problemet. ' j;

Gode spillere blir som regel; j | 
behandlet som skjøre glasskuler, og H l 
det er også tilfelle for 4. divisjon ( 3 
her i distriktet. Men da Odd cr ute 
etter dem klarer de ikke å motstå 
fristelsen. Navnet Odd klinger lik
som bedre enn f eks Gjerpen, Borg 
og Ulefoss, bare fordi det en gang 
i fortida var et godt fotballag. Had
de Odd vært i 1. divisjon 1 dag, 
hadde det ikke vært så myc å sagt

I Disse 4. divisjonsklubbene som' På «l cn 4 divisjonsspiHer forlatet 
«fiske» I mister en eller flere av sine støtte- s,n klubb f°r j1 spdle i Odd, mer 

i de ligger i 3. divisjon, bare en di
visjon over dc andre Telemarks- 
lagene, når man ser vekk fra Pors, 

det bare å vente på flerr

j *

temperatur» på
det pent i store perioder av 1. ] 
omgang, men det avgjørende 
trekket som skulle gi scoring 
manglet. De største mulighete
ne før pause hadde Jan Magnus- 
sen da han headet i stolpen og 
Basse Hansen da han snappet 
opp et Drafn-tilbakespill. Gjes
tenes beste tilbud var et stolpe- 
skudd midt i omgangen.

Også de første 25 minuttene 
etter pause var det mest Pors.

^1® 
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-tex
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omgang. Vi ser Pors-spillerne (i mørke trøyer) 
med

_ . • «X.* v I <,k som har vært medlem av Odd hele | s.
, sin tid. Da de var i 1. Gl
et par år siden «fisket» de - He seg opp
ganske få spillere fra de beste klubber som ■ . ....... ;
klubbene i Øvre- og Nedre Tele- <-o    ‘““‘.‘Thp?- følger så en lang i 
mark. Men siden det gikk nedover andre klubbci disse har spilt.
med Odd, ned i 2. og rett ned i 3/ oppramsing av all sammen 
divisjon, så ser det ut som om dc tidligere, mon derfor har t

kjente, saker, som.
utelatt). . zixrliÉ å

Det er meget daing .... • ,ri hadde aldri
------------------- dc ikke har I aldri tenke me)! »l .. ..gé er det «»« » ''"‘Ver øde 
deisen Hnner ut ... _ . -

t virkeligheten ‘e« og vente « ’« J Qdd har a , 
-- . nnl ■ n>’c forst k n Fllers ønsker sik derfor opp , tn sommeren. E« divisjonsklubbe

■ tu “«= W1 mott 1 ‘

til det Unnes Uere i

To scoringer i løpet av de 
k,’ J siste 12 minuttene av 2. om- 
•. ; gang skaffet Drafn 2—0 seier 

i over Pors i fotballpremieren 
1 på Vestsiden i går. Intil da had-

*4

•v?; •,r *l=c <r' •- r..

om
inn i 2. omgang i stedet for 
Øystein Numme) sørget for den 
største sjanse, men han traff 
ikke noen «hjemme;• på sitt inn
legg. t

Det har ingen hensikt å gå | 
spillerne nærmere i «sømmene» 
under de rådende forhold i går. | 
— Dommer: Jan Arvesen, Her
re.
Thorbjørn Gravklev (som kom 

— Lchr —

. sv Aic- 
WSL.*-. r-

de vertene hatt et nokså klart 
'overtak, spesielt i de første 45 

•j minuttene. En ledelse* på et par j 
mål da burde Vestsideguttene 
absolutt hatt.

Nå skal det også sies at tre- 
:'.ningsbanen ikke var av beste 

i merke og då særlig den halvde- 
,len som ligger nærmest klubb- 
. huset, sa noe av «unnskyldnin- 
|gen» ligger her i at vertene ikke 
jfikk nettkjenning, men på den 
annen side, må man forlange be
dre avslutninger.

Pussig nok fikk gjestene si
ne mål på den «dårlige halvdel», 
men det skyldest mest dårlig 
markering i Pors-forsvaret. En 

Ibitende sur nordøst-vind gjorde 
l oppgjøret til en kald fornøyel- 
Ise.
I Noe spill av «toppklasse» var 
det umulig å få til under gårs
dagens forhold. Likevel leverte 
Pors og tildels Drafn brukbare 
saker. For Vestside-guttene gled

MAND. 21. APRIL 1969

»»• • x3cjin r- i (4

iTh i i Basse Hansen er spilt gjennom mot Drafn, men setter

’ TelemarRs^allMubliI ]as har bes^tått^av bn'd’S foll?,a11' | virkelig har gått inn for å få tak I
v------- b»fe sinllercli alje de beste spillere på 4. ^iyi.-!

.. Jjonsla^ene i Telemark. For øye-i
>visjon for blikket kan vi ramse opp en,16-17i

spillere fra',- n°Cn mann som Cr aktuelle på A-laget,| 

og Nedre Tele-

M tA ■ 
■ : A <•

<7* ’ ; 
'a-; •

fra venstre: Thorbjørn 
ryggen til) — ...

-t

divisjonsklubbene

spillere "på den måten. Når Odd-le-1 spillere blir helt pdelagte.^Jcg kan

.visjonen i distriktet. De tilbyr dem sti Hinke til a VrkeUEhétcn' 
«ode jobber og lover dem gull og bedre agn enn det 1 virkel gnete 
grønne skoger. Det er simpelt og cr. Men det er nok meget \ans ^ g 
det er i hvert fall ikke sport. Man å få slutt på dette, sa

-------  *- O -- --

vol også diskuteres om det erj(til å gå i Odd’s fotspor. Begynn å 
iiff her i landet. Ingen , bør i| «fiske» spi
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«Otten» Nilsen, Kåre Bergstrøm, 
Thorbjørn Gravklev, Øystein 
Numme.
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Rolf Askedalen var på plass 
igjen i forsvaret, og selv om han 
ved et par høve ikke virket helt 
patent er det ingen tvil om at 
det betyr mye å ha ham med. 
Det er heller ingen tvil om at 
gjesten skuffet endel. Bare glimt 
vis fikk vi se det fine pasnings- 
spillet og de tekniske detaljer de 
vårtet opp med i fjor. Laget var 
også som oftest for tamme i av
slutningene. Dette skal ikke set
te Pors-gutene i dårlig «lys», for 
Vestsideguttene kjempet godt. 
Sverre Halvorsen, Odd dømte.

Vannkopper kommet i tillegg til ryggskaden
kampen mot ørn. Laget blir en
dret på et par tre plasser i for
hold til det som egentlig var 
satt opp lørdag. Arild Veholt er 
reist tilbake til skolegangen i 
Gøteborg, Svein Halvorsen er på 
ferie og Roy Elseth er forhindret 
fra å dra.

— Hvordan blir laget da?
— Noe endelig lag er ikke 

klart, sier Barth, men vi har tatt 
ut 14 mann: Asbjørn Martinsen, 
Øystein Vige, Kjell Madsen, Basse 
Johnsen, Ragnar Numme, Per 
Svendsen, Jan Magnussen, Kjell 
Pedersen, John Einar Odden, Rolf 
m *■** - ----- -----------------"

£-

Forsvaret best ¥
Pa lørdagens Pors-lag virket 

back-kjeden sikker og spilte 
jevnt bra. Kanskje et ekstra 
pluss til fighteren Ragnar Num
me samt Askedalen. Jan Mag
nussen overbeviste på midtbanen, 
med rolig og fornuftig spill. An- j 
griperne ville noe og fikk lønn j 
for «strevet» med tre scoringer. 
Men spillet kan bli bedre ved | 

å bruke banens bredde, dessuten I 
må dere være mer i bevegelse» 
porser el-

Hos Stabæk var Eskil Folvaf 
eneren. 1

- Lchr - j

Gjestene best igang
Stabæk viste de friskeste tak

tene i åpningsminuttene og had
de flere gode tilbud. Men etter 
12' minutter kom Porsrledelsén 
da «Basse» Hansen ble spilt gjen
nom. I det 37. min. ble det.2—0 
da «Basse» bare hadde å sette; 
hode til på Jan Magnussens per
fekte overlegg. Thorbjørn Grav
klev avsluttet omgangen med en 
suser like over tverrliggeren.

På cn fin stadionmattc 
en klar 3—0 gevinst over det nyp 2. 
med tok porserne revansje for 3—2> I 
ningsdyst i Porsgrunn. Ved pause lørdag leQet

[. En ulykke kommer sjelden ale
ne. Det gjør den heller ikke for 
Pors* glimrende forsvarsspiller, 
Rolf Askedalen. I årets forste 
kamp i Stavern fikk han en lei 
ryggskade som satte cn stopper 
for videre treningskamper. Mens 
Pors-kapteinen behandles for ryg
gen, blir han sendt tilsengs med 
vannkoppene. Dermed er han satt 
ytterligere ut av spillet..............

— Rolf er ikke aktuell før- tid
ligst om 14 dager, sier oppmann 
Svein Barth.

— Det spøker altså for serie
åpningen mot Haugar?

— Ja, faktisk gjør det så. Han 
må nå holde sengen i en ukes 
tid, dernest tar det tid å komme 
seg etter skader- dg sykdom, kon
staterer Barth. Trist vil det være 
om Pors må reise til Haugesund 
uten Askedalen. Fra før vet vi 
at nyervervelsen John EinaieOd
den ikke er spilleklai^' til den 
kampen, samtidig som det er noe 
usikkert med Jan Magnussen.
•. .... ørn j kveld................ .

— Men vi får tross alt ta en j 
kamp av gangen; fortsetter opp
mannen og i kveld drar vi til 
Horten for å spille den utsatte

noe tamt Stabæk-la
3-0 i stadiona iningen 

* .

på VesUften lørdag sikret Pors 
iokyVsjonslaget Stabæk. Der. 
nedslaget i fjorårets tre. 

vertene 2—0.

- •'

Sikker Pors-seier over et
I iSs * •

I

,rs Unnv®re R°lfO M A-i 
slcedal®11 1

kere saker mot Haugar søndag, 
dersom det skal bli full pott. Nå 
skal det være sagt at banen var 
meget vanskelig, slik at samspil
let hadde lett for å stoppe opp 
i store søledammer. På laget i 
går var det ingen som stakk seg 
ut.

Urædd har et meget ungt 
mannskap. Laget er i framgang, 
og vi tror så absolutt at de vil 
bite godt fra seg i serien. Lagets 
bestemann i går var Gunnar 
Rennesund. Han brøyt godt, og 
hadde fine avleveringer. I rek
ka var Skogen-brødrene og lille 
«Otten» Nilsen, så absolutt på 
talefot med Pors-forsvaret.

Kjell Johanesen, Brevik dø 
te ok.

Jerry.

Gjestene hadde 2. omgangs 
første store sjanse på et fint 
gjennomspill, men Arild Veholt 
snappet ballen. Etter 15 minutter 
hadde Øystein Numme et godt 
tilbud. Keeper var imidlertid vå
ken og tok ballen rett foran 
støvlesnuten hans. Midt i -om-

1 -

___  sme gode Etter en halv times 
Øystein Numme felt in- 

meteren, og straffe 
utvei. Her misset 

Rolf Nilsen. I resten 
var det et svært dår- 
> og lagene fikk lite 

nok vise langt ster-

gangen somlet Stabæks Svein 
Lausnes med en ball i' straffe
feltet. Eskil Fotvar fikk så tak 
i den, men skuddet gikk uten
for. 3—0 ordnet Øystein Num
me da keeper hadde'lialvklart et 
godt skudd fra Kjell Madsen, 
som hadde overtatt Gravklevs 
plass da ex-Odderen en 
strekk i låret.Pors var best i 

lokaloppgjøret
Vant 2—0 på vanskelig bane

De vel to hundre tilskuerne 
som trosset vær og vind, fikk se 
en lite underholdende kamp på 
Pors treningsbane i går etter- 

t middag. Regnet som hadde kom- 
| ; met tidligere på dagen, gjorde
| ■ sitt til at banen ble svært bløt 
’ og i dårlig forfatning. Dette gjor- | de også at det ble en lite vel
te spillt kamp. 
■ 

j Allerede etter halvannet mi- 
r nutts spill kunne Pors notere seg 
| for ledelsen, etter tabbe i Urædd ® forsvaret, som endte med selv- 
" mål. Men etter hvert jevnet 

spillet seg mer og mer ut, og
1 begge lag hadde sine gode mål- 

tilbud. .Etter vel halvspilt om
gang smalt Rolf Askedalen av et 
langskudd fra femogtyvemeteren 
som Grini i Urædd goalen måt- 
te* kapitulere for. Pors overtok 
nå føringen resten av omgangen, 
og Grini målte ved flere høve 
ut i sin fulle lengde, men flere 

: scoringer ble det ikke.
Elter pause byttet begge lag 

ut spillere. Bjørn Haug ble be
nyttet i Urædd-rekka. For Pors 
bie Arild Marthinsen benyttet til 
fordel for Veholt i goalen, og ut- 
pa kom Kjell Pedersen og Jan 
Magnussen inn som erstattere.

Urædd hadde i denne omgan-

> Snill?? al?solutt. mer til nå. bpillet jevnet seg mer og mer ut 
lag hadde sine gode 

en halv times
genfor 16? TV>z\4—------- --

?ar eneste 
| niidlertid 

r' * y kairipen 
samspil],

Pors må

Mi. >
Rolf Askedalen mfi. muligens 
stå over forste seriekamp.

f

•O

-TV-

31______________
«Basse» Hausen som scoret

2 mål
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Det var Øystein Nunune som satte inn Pors-mål nr. 2. P& bildet er han og-så nær scoring, men den gode Vigor-keeperen reddet.
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I for sterk. Den 
virkelige 
Pors 

i den første 
ste r 
flukt > _:... 
et var høyt

‘ ' ' » '

jr

1 nsK
2. divisjon

u*
■■ '< '.*/ 

KTl*. O

Pors vrir til 4-
Bi

'O

> <

i®

« -.r. --
■^i
•» / -. ■

i '.'

B*.

" '.-fe
V-

- s.V..??
*.-A

•Ta A ■*.»

V...

i

-?1
r^x •

‘ *T.'1

***

X*

.. X**"’

for høyt, for man mistet rett 
som det var kontrollen over 
ballen — og ikke minst forstod 
en opplagt midtbanetrio å slå 
effektive, crossedc dragere som 
tvang wingene ut og fram. Et
terhvert syns vi imidlertid at 
midtbanefolkene opererte for 
mye skjematisk på linje og at 
de ikke forserte seg sterkt nok 
med helt opp blant spissene når 
avslutningsmulighetene var der- 
Selve midtbanen ble dekket bra, 
men det er ikke nok for at det 
skal bli scoringer av det.

Vi har annet steds vært inne, 
på en formasjon som vi tror |

i
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Nymoen 
med sitt tips 
Han var ikke 
over kampen, 
1 ~ - ...........
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Til tross lor en oppmunt
rende start med 3—0 mot 
Hangar Vorte, unnser Pors- 
ledelsen seg ikke jor å gjøre 
en vri på laget som skal i 
ilden mot Vigør på Vestsiden 
i morgen. Svein Barth & Co. 
har valgt å kjøre etter en 
tilnærmet 4-3-3-formasjon
fordi man i grunnen har god 
besetning på midtbanen og 
er i beit for gode nok wing- 
løpere, men oppmannen be
dyrer at det aldeles kkie er 
et forsøk på å gi laget en 
mer defensiv-preget karak
ter. Snarere tvert imot, sier 
Barth, som håper at de tre 
midtbanespillerne Magnus- 

SscCfiCeSQOQGSCGSCOOGQCfi ~

Pors-formannen Rolf
nesten klaff 
eller 2—1.

særlig imponert _ ..«.ixpdb i 
men er glad for at lederstillingen I ble styrket.
I
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;Wlen hva 
betød den {
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om Sven

leréngen. Han bidro .
var da en av banens 1 

etter å li
uinspirert i første. J

- mer jevnt. Vi
"--‘Ai

Vi harli^ 
der dogijfc 
var heltjoj' 

fraværet ..J
i laget ,J

-

gjort styrke.
Jig som fr..
somerhv*.........-

Øslfold-dommercn Kare Aba 
rahamsen. rv ” 1
mve a utsette på 800 tilskuere’-
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Odden-debut 1
— på midtbanen.
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Her suser Bergstrøms kjappe skudd forbi 
kommet med på bildet.

il 
s
: -.x-

Mansands-røsler 
om Pofrkampén

Vigørs oppmann John Lun- 
d e var skuffet over sitt lag og 
han så mørkt på framtiden, at 
vi mister Sven O. Birkeland er 
sørgelig, men jeg skulle gjerne 

vr»r < 7. selt at de 4 som liar lrul5ket
_ °^te 'seg som aktive i år vil omgjøre 

sin beslutning. De er i god 
trening. Pors-laget var energisk 
og alle mann var raskere på 
ballen enn våre. 

■ ■■■■ - w — ,

Vigørs trener håpet al. Spil
lerne vil ta seg kraftig sammen 
og at de vil satse for fullt, r 
kampene. Vi trenger sart til po
eng hvis det ikke skal ga galt 
for oss.

• ■ • ■<

x /
4

if 1 

h 
om Sven Ottar Birkeland na 
reiser etter neste kamp mot Vå- ’ ( 
lerengen. Han bidro vesentlig j 
til lagets offensiv-perioder i 
omgang og‘ 
dominerende spillere, 
ha virket i ’ ‘
Laget ellers var 
likte best keeperen Per Otto i’ 
Larsen. — Hos Pors hadde We-t 
holt det relativt rolig, 
nevnt back-rekken. 
Gulliksen tydelig ikke 
kamptrimmot etter 
Ellers mer pa det jevne 
Oddcns inntreden er nok en av-J5

. Han er jobbevil .p ;.
i få. men med de minu..‘5 
nevnt annet steds. S

. Slitu IF. var del ikkd’;

' '• A

3-3 mot Vigør s 
sen, Odden og Bergstrøm vil b 
anspore til større slagkraft S 
og pågåenhet i det offensive b 
spillet. x

Inn på laget går altså o 
John Einar Odden og Kai S 
Gulliksen som back, og man b 
kjører etter denne slagorden: R 

Arild Weholt — backer: o 
Kai Gulliksen, Rolf Askeda- S 
Ze7t, Ragnar Kumme, Svein b 
Halvorsen — midtbane: Jan S 
Magnussen, John Einar Od- o 
den, Kåre Bergstrøm — lø- R 
pere: Rolf Nilsen, Øistein b 
Numme og Basse Hansen. R 
Pnribyttere: Asbjørn Martin- b 
sen, Basse Johnsen, Roy El- R 
seth, Th. Gravklev, Kjell b 
Madsen. johno R

s
u- ■»

■?. ;4--*
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og gir Pors 1—0 ledelse lordag. Scoreren selv er ikke ■ i

I? 
@ a a a .! ti
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hgger bedre til rette for mate
riellet og de typer man rår ov
er. Det var Bergstrøm som et
ter 6 minutter kontant gjorde 
l~~0- under en corner-situasjon. 
Så fulgte nye sjanser, men de 
var ikke så helt åpne fordi det 
ble for tynt med bare de 3 spis
sene helt framme.

Vigør hadde vanskelig for å 
komme i gang, og det var like 
overraskende som unødig at la
get fikk utligne etter 27 minut
ter. Det var høyrewingen Kå- 
rigstad som lyktes med en lav 
stryker via motsatt stolpe. 7 
minutter før pause truet Vigør, 
også med å ta ledelsen, men 
Birkelands skarpe heading 
strøk over krysset. Så kom en
delig Pors fortjent foran igjen 
med 2—1 da bare drøye minut
tet stod igjen av omgangen — 
kjapp suser av Øystein Num
me fra kloss hold. Samme Num" 
me ble forøvrig stygt felt og 
skadet, og 20 minutter ut i 2. 
omgang ble han erstattet av 
Thorbjørn Gravklev, som ble 
mannen som sørget for å fjerne 
all spenning ved under en mer
kelig svak Pors-periode å ut
nytte en miss i forsvaret og på
passelig løp inn med 3—1.

Facit: Til dels frisk og løfte- 
rik førsteomgang, noe foruio- 
ligende variabelt og usikkeit i 
2. Noe stort lag var Vigør ikke, 
men vi syns likevel at det fikk 
samlet seg bra og etterhvert 
hadde skarpere takter over seg 
enn i fjor. Det kan nok ta en
de 1 poeng påj

.-4 —T

i
J --'J'

> • H

dig lederlag | 
&by' nl K 9va flv

3-1 OVER VIGØR, MEN IKKE ALT SÅRE VEL . .
Pors ser ut til å være kom

met like fint «i siget» med 
poengene som i fjorårets vår
sesong, og denne gangen måt
te Vigør nedenom på Vestsi
den. 3—1 til hjemmelaget skal 
vel begge være passelig for
nøyd med, selv om vi nok 
syns at porserne burde fått 
mer ut av det enn snaue 2—1 
før pause. Senere begynte det - 
a halte mer mistenkelig i la
get. Vigør kom mye sterkere 
med i spillet og hadde perio
der da det luktet litt av 2__2.
Man klarte imidlertid aldri å 
kjøre seg fram til de helt åp
ne sjansene, og Weholt kom 
>kke i vanskeligheter. Kort og 
godt: Pors’ back-kvartett ble

- er og blir lagets 
ryggrad!1.'?

gjorde fra? seg sitt beste 
J halYdéløn av før- 

pmgang. Da ■
J og driv °ver laget, tempo-

- - — kanskje ofte litt
t
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Godt Pors-forsvar

Haugar kjempet fortsatt for-
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me mannskapet kampen ut, og 
mot slutten var flere av spillerne 
svært sa. utkjørte. 

* •

Haugar presset
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Basse Hansen (nr. 9) er nær på å lykkes. I bakgrunnen Øistein Numme og Thorbj. Gravklev ..
(til venstre) l3;E
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annen omgang, og laget hadde 
også bra målsjanser. Men så fikk 
Pors sitt andre mål på et spora
disk angrep. Det ble ført fram 
på høyresiden, og Øistein Han
sen var påpasselig framme og 
satte ballen i nettet.
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så Pors øke til 3—0, og nå var 1! 
det innbytteren Rolf Nilsen som 1 

( scoreVkaldt og r0]jg |:

Haugar presset

Merkelig nok hadde Haugar 
vel så mye av presset som Pors 
i dette oppgjøret, men den uro
lige spillemåten førte altså ikke 
fram.
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2. divisjon
Avdeling A:

Pors—Vigor 
Bryne—Stag 
Eik—Haugar 
VIF—Mjøndalen 
Pors 
Vålerengen 
Bryne 
Eik 
Haugar 
Mjondalen 
Vigor 
Stag

Pors vant 
over Haugar 
seriekamp på Haugesunds 

stadion i går middag. Noen 
stor kamp ble det ikke, men 

Pors hadde bedre posisjons-
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3—1 
3—1 
0—1 
1—0 

4 
4 
3 
2 
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1 
0 
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i årets første
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Det var altså landslagstre- : 
nerens mening. For Pors • 
var imidlertid hovedoppga- • 
ven i går å vinne og kapre j 
poeng. Begge deler lyktes, j 
og da får det ikke hjelpe 
hva Kment mener. ' s
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spill — og spillerne fant 
hverandre lettere, og de var 
stadig i bevegelse.
Haugar måtte spille i halv- 
annen omgang med bare 10 
spillere da høyrebacken
Kjell Knutsen ble utvist for

---- ' Willy KmenHH
Haugar-Pors |

Landslagstreneren Willy • 
Kment satt på tribunen • 
under oppgjøret mellom j 
Haugar og Pors i Haugesund j 
i går, og til vår medarbeider i 
uttrykte han sin store skuf- f 
felse over hjemmelaget. — : 
Han hadde ventet et langt ] 
bedre posisjonsspill og en 
større framdrift i laget.

— Hva med Pors?
— Det er ikke tvil om at S 

Pors var et betydelig bedre 3 
lag enn Haugar. De hadde 3 
noe av det vertene totalt | 
manglet. Men en ubetinget | 
god attest er jeg ikke istand | 
til å gi Pors heller etter | 
denne kampen — sa Kment. |
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■-.I3-0 over Haugar
Øistein Numme, Basse Hansen og 

Roy Elseth scoret målene
Haugesundsrapporf fra vår spesielle medarbeider,

Oscar Eriksen

«one-man-show». Spillemå- j 
ten kunne gitt tellende re- 
sultater, men Pors-forsvaret tj 
kjempet både godt og riktig 
og awiste de fleste tilnær- J 
meiser før det oppsto noen J 
fare. ■ J|
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ha sparket en Pors-spiller 
mens denne lå nede på ba
nen. Dette bevirket at Hau-

•

gars innsats ble nesten for 
stor, og det førte også 
spillerne gikk helt over
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■Thorbjørn Gravklev (i midten) i kamp med hjcnimelagetsl 
Øistein Numme til for å lyelpe.

5.7.—k-
7 i
feW

Pors kopierte
mot Vard i Porsegrunn ved ål Stort tempo I
ecore allerede etter sekunders I Pors byttet fornuftig ut to spil- 
opill. Det målet må nok Per Haf- lere i annen omgang (Kjell Mad- 
torsen i Haugar-buret ta på 8in|sen °8 Thorbj. Granklev) og Rolf 
'kappe ettersom han feilaktig be 'Nilsen 08 Roy Elset kom inn- 
dømte situasjonen ved en utryk I Oppiagede !TPOet ha<We

| deligvis tatt pa kreftene. Pussig

— -...............   Itvilet for å pynte på resultatet,
I men Pors-forsvaret leverte en fin 
I innsats. I slutt-minuttene kunne

Amper stemning
• A»

Som'neVnt ble det ingen god 
kamp, men den var ganske livlig 
og til tider spennende. Litt am
per stemning var det blant spil
lerne, og. denne stemningen for
plantet seg til noen av tilskuer
ne også!

Pors-forsvaret var sterkt — 
oppdekkingen av Tollef Nordvik 
og John Aspen var utmerket — 
det var jo disse som skulle gjøre 
det for Haugar. Midtbanespiller
ne fulgte godt med i galoppen, 
men løperrekken virket noe lett. 
Laget spilte noenlunde likt med 
hva signaturen så av Porserne 
i fjor.

Haugars forsvar var ikke pa
tent og spillerne holdt for lenge 
pa ballen. Dette førte ikke fram 
i går.

Dommeren Leif Sværen, Sarps- 
org, var all right og hele 3100 
Iskuere overvar oppgjøret.
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Folksomt var 
forsvar.

I

ip

,.r?r&3 w
■

fwrøMS 
• .i-iir?

r 
ir

ipi.
■■< jf

,.bl

■7- •

«F

3?^!

ri 7

il

,r 'ii i;
. S - - i : .1

'Sl
RLWi

iiir • •;*
■#

■7; 7ZZ W
flM’

.'K

7'-. 
.■

.r.
- , , • Z ■•

j.. . . .. ..: ■;?. ..

-W
'7?Z: ■. ZtwfeSte®;r-FjååSHjiÆr^r; S. •>: '■-

ZW7..Z ■ ■'<:'77.ZI7
det i Haugesund i går da Pors slo Haugar. Her er 

— Til høyre stormer Basse Hansen og L —

ning. Basse Hansen hadde ingen | nok spilte Haugar med det sam- 
vansker med å score.

Dette var vel årsaken til at 
Haugar skrudde farten for høyt 
opp, så at det spillemessige ble 
neglisjert Og verre ble det da [kraftig på i den første e av 
vertene også tallmessig ble re
dusert.

fjorårets åpning 
. ved å 

etter sekunders
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Pors-facit:

toppen: PORS hardt truet -

burde tatt full
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ren glade og fornøydef
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Tre kamper mot Hauge 
sund-lag ga 11-0r
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Pors-oppmannen og trene-

I Haugesunds Avis vier signa
turen «Star» kampen mellom 
Haugar og Pors spesiell oppmerk
somhet:

PORS er blitt en ekstra lei mot
stander for Haugesundslagene ser 
det ut til. Etter de to oppgjørene 
mot Vard l fjor og Haugar nå,

T»I • * 
>•

l

J

pott igjen

flngre i været var Svein Bart h 
var unnagjort! Ikke rart ; - 

seriestarten.

hvis «Starss påstand om at? Pors 
blir tildelt straffespark i tlde og 
utide — at motstanderne satser 
mere enn lovlig er når det spik 
les mot Pors! Pors-spillerne-er 
vel heller ikke bedre «skuespil
lere» enn andre, skulle vl tro,—

Donald.

fl
$ 

.'■5
I:
I

Pors spesialister i å få straffespark? 
står de tilbake med tre seire og 
en målaverage på 11—0!

MEN det er en ting vi har mer
ket oss med Pors, — de er spe
sialister i å få straffespark og- 
eller folk utvist! Vi har i frisk 
erindring Jens M. Olsens «bry
tekamp» med en Pors-spiller i 
høstkampen i Haugesund. Den 
episoden endte «bare» med straf
fespark. Men i Kristiansand mot 
Vigør endte en liknende episode 
med at Pors fikk straffespark 
samtidig som Vigørs keeper ble 
utvist, og sist nå på søndag. — 
Vel var det ingen tvil oir^Knut- 
sens utvisning, men det var nå 
litt av en oppvisning i «filming» 
Pors-spilleren holdt likevel.

Av artikkelen kan det se ut 
som om det er Pora som avgjør 
om det skal bli straffespark eller 
om en av motstanderne skal bli 
vist ut av banen! — Signaturen 
«Star» ser ganske bort i fra at 
det også er en 23. mann på ba
nen. Man er fristet til å anta —

• . ;; , .

■

l - 
Æ-v-

Pors-oppmannen Svein Barth,: å kunne rette på til lørt > 
emilte som en sol etter den vel- kamp mot Vigør hjemme pa 
lykkede seriestarten i Haugesund siden. Kondisjonen derimot 
1 går. å være prima, og det betyr x

— Visst var det moro med sei- i harde oppgjør som dette.
er og poeng! sa han etter at det-----------
hele var overstått. Også Pors-treneren Einar

sen» Gundersen, var fornøyd ov
— Og hyggelig var det at vi gårsdagens seier og 

ennå en gang kunne vise publikum mot Haugar.
1 Haugesund at Pors-gevinstene ■ 
over Vard i fjor ikke var noen stor respekt for Haugesun.. T  
tilfeldighet. Nå, hverken vi eller Men guttene kjempet "tøet1 
«Haugar leverte noen stor kamp, nom hele kampen og de ut y • 

------ ~~~ Jeg-b&P
.. ................ .............. .............. imidlertid at posisjonsspiUet s* g
— Spillemessig er det selvsagt bli bedre. Men alt i 51 gerieåp*

1 I 
«Jei-

poenggevinst, 
ot Haugar. hadde]— Vi fryktet kampen og had ,
- respekt for Haugesundslage •.

guttene kjempet !

imen det var ihvertfall ikke tvil sjansene som bød seg 
bm hvilket lag som var best. ..................... .....

r____ av» ri a f- ccxlvrc*

itt og ‘annet å sette fingeren på, [glad og vel tilfreds over 
ortsatte Barth. — Det håper vi nihoran!

’s triumf etter at -Haugar-kam- ;
at Pors-oppmannen er fornøyd -med fl
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seg. en sjanse som på et hengende hår 
—— I 1 ••. —. — - - • • •

- ----- w- ----*--<**^W »lf

•Je også Gravklev ha blitt sitt lags 
men sånn gikk det
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sterk annen omgang -
frem i center. Et mer variert spil) 
på ytreløpeme ville utvilsomt ha i 
fort til flere scoringsmullgheter 
Men man fikk da lonn for strevet 
I omgangens 4. min. var utlignin
gen et faktum. Basse Hansen fikk 
et pent fremspill like utenfor 16-
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Spillet var heller svakt var 
hans dom, og farten alt for 
lavt til å være 2. divisjon. Posi- 
sjonsspillet må også bedres be
traktelig, mente han.

■ På spørsmål om hva han j 
mente om utfallet av kampen 
svarte Kment at Pors hadde 
fortjent seiren og de to poen
gene, men ett poeng er heller 
ikke av veien, spesielt når 
det hentes på utebane og mot
standeren heter Mjøndalen.

— Beste spillere?
Hos Pors så avgjort stoppe

ren Rolf Askedalen — en me
get fin spiller, som jeg også 
tidligere har merket meg. El
lers synes jeg at Basse Han
sen gjorde en fin match. Hos 
Mjøndalen likte jeg Hans Jør- 
gen Jpiurud best, sa Kment 

SIXTEN.

Mjøndalen søndag:
Landslagstreneren 

Kment som satt bak 
på pressetribunen under kam
pen her i dag hadde ikke me
get å føre opp på blokken. —
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me som var trukket godt ut på i 
hoyresiden leverte et overspill som 
havnet hos fremrykkende Rolf Nil****, 
sen fra venstre. Han satte panne- 
brasken til, og dermed 2—1 til 
hjemmepublikums store og hørbare 
skuffelse. Gleden ble imidlertid 
ikke langvarig. > Et unødvendig 
straffespark for hands bragte ver
tene opp til 2—2. Straffesparket 
var korrekt nok, og eksperten Bre
de Skistad feilet ikke slik som I 
møtet med Vålerengen i forrige 
serieomgang. Kontant og velplasert 
slo han ballen inn utenfor Weholts 
rekkevidde. I den siste perioden 
skiftet Pors ut Rolf Nilsen med 
Thorbjørn Gravklev, mens vertene 
slapp tanksenteren Jan Erik Hol
men til istedet for Svendsrur. Hol
men var nok atskillig tyngre til 

| - —^r- . ' ’ '

fots enn i fjorårets høstsesong, ogi 
 i kanon.

På den annen side hadde Gravklev 
- - - --------

og oppsamlings- kunne ha gitt scoring. Dermed vil- 
,ntow le også Gravklev ha blitt sitt lags

gang, uten ;matchvinner, men sånn gikk det 
med det mest altså ikke.

i an-
5 f grepsspilL Men det var slett ikke 
•( 8 ufortjent da laget tok ledelsen et- 
} ter 17 min. spill. Det var Ole Chr. 
1 
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IKKE SOM l FJOR I
Den som skuffet mest av de to i 

_______ fiorårets] 
cupfinalist har et meget drøyt styk-

; Det 
be-i; var tydelig at laget hadde store 

' vanskeligheter med å få spillet tU å 
1 gil slik man gjeme hadde ønsket 

det. Tempoet var også atskillig 
streker under det man må kunne 
forlange av et 2. div.-lag som vil 
være med å kjempe i toppen. Det, 
var noe stereotypt over posisjons- , 
spillet som ikke førte frem til de • 
fe__j og opplagte måltilbudene.l 
Laget hadde en utmerket feltarbel-1 
der 1 målmannen Jan Erik Larsen 
og foran ham ruvet stopperen Hans I 
Jørgen Jensrud 1 dobbelt forstand1 

ji landskapet. På midtbanen gjorde 
i Brede Skistad mest nytte for seg. I 
angrepet som utvilsomt kom til å I Ilde ved at «ringreven» Asbjørn 

I Kristiansen måtte sl takk for seg 
I på et så tidlig tidspunkt under 
I kampen, var det ingen som stakk 
1 seg spesielt frem. Boye Skistad vls- 
I te en del detaljer som vitner om 
Ihans store fotballkunnen, men det 
Ible likesom aldri den store sving 
I over sakene.

‘•A»
.A * , 
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I ASKEDALEN IGJEN
Pors-Iaget viste seg fra sin 

beste side i den første halvtimen 
av 2. omgang. Da ble det kjempet 
slik man husker Pors-laget på 
noe av sitt beste. Men effektivi
teten lot nok en del tilbake å 
ønske. Gang pågang ble angrep
ene presset frem i center hvor 
det fort viste seg at hjemmefor- 
svaret fikk både tid og anledning 
til å tette igjen. Vi håper trener 
Jeisen hvisker sine kjlededegger 
noe nord i øret på neste trenings-1 
kveld og slagplanmøte. Materiel
let burde avgjort være tilstede. 
Kampen ble ikke ført i det helt 
store tempo, noe landslagstrene
ren Willy Kment også riktig pek
te på. Et så godt trenet og sterkt 
mannskap som dagens Fors-lag 
utgjør burde ha profitert på sin 
større fart enn bruntrøyene. Nå 
ble det bare i få perioder man 
fikk se det hurtige og skiftende 
spillet.

| I mål klarte Arild Weholt seg 
• *»nt Han var uten mullsheter nå 

de to scoringene, og gjorde i det 
hele tatt et godt inntrykk. Foran 
ham spilte Rolf Askedalen nok en 
gang en meget god kamp. Han var 
forøvrig lagets beste. Utmerket 
spilte også Svein Halvorsen. På 
midtbanen har vi nevnt unge Od
den og Bergstrøm. De drev balleno 
fint fremover, men kunne ha vari
ert fremspillene noe mer. I angre
pet gir vi prisen til Basse Hansen, 

| som stadig var en trusel for hjem- 
meforsvaret. Han fikk da også 
æren av å score utligningsmålet — 
en god prestasjon. Ellers var de 
øvrige i rekken for ujevne til at 
attesten kan bli helt god. Men de 
var alle som en arbeidsvillige.

Kampen som ble spilt i fint vår
vær, hadde samlet overraskende 
mange tilskuere — innpå 4 000 er 
pent på en 2. div-kamp.

God dommer var Edgar Larsen
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cr helt inne i målfcltet blant sterke Mjondalen-forsvarere. — Ballen ligger ogribrerer over keeperens hode.

Fra Vardens medarbeider — 
~ SIXTEN

X» ------------------- -------- -

Mjøndalen søndag: Pors var så 
avjort nærmest seiren og burde 
absolutt ha fått begge poengene i 
dagens seriemøte med Mjøndalens 
brantrøyer. Nå ble det 2—2 og meteren, spilte seg fort og raskt . 
poengdeling, men vi synes et re- f^l og nølte ikke med skuddet soir.

’ sultet som 3—1 i Vestsideguttenes Jan Erik Larsen i Mj ond alen-buret, 
favør hadde gitt et atskillig rik- bare hørte suset etter. Snaue fem

i tigere bilde av matchen. Hjem- minutter senere var det gjestenes 
melaget anga det meste av tonen tur til å ta ledelsen. Øystein Num- 
i 1. omgang og 1—0 ledelse i pau
se var korrekt nok. I 2. omgang 
kom porseme sterkere tilbake. 
Man bragte balanse i regnskapet 
og unnså seg heller ikke for å 
sikre seg ledelsen. De to poeng
ene var således innen rekkevidde, 
da en for oss unødvendig hands 
under en mølje helt ute i siden 
av straffesparkfeltet førte til den 
strengeste straff, og dermed 2—2 
I protokollen. Det var bittert for 
porserne å slå det fast, men gle
den og jubelen selvsagt var til
svarende stor i hjem mel ei ren.

SVAKT SPILL -
Spillemessig må kampen betegnes 

som heller svak, og tempoet nokså 
bedagelig gjennom store deler av 
kampen. De susende skuddene måt
te man også titte forgjeves etter. 1WOUOC 
De var Ikke mange direkte susere slapp sjelden til med sin 

— -J— - X- •• ----------- - ------ “

r- å ta hånd om. Slik spillet artet 
• vor det mest felt- r_ ..  ” 

=< arbeid de to var opptatt med.
ii Mjøndalen kom best i

.direkte å opptre : 
sjanseskapende og farligste 
---------------------•••

----- — .

ufortjent da laget tok ledelsen
_______-—•WWW" '"2L'legene var Mjøndalen —i Olsen som satte ballen bak Weholt ,-------------- - :

l i Pors-buret etter glimrende til-p 
l rcttelegglng og forarbeid av As-. - n til CUpfonnen er Inne, 

.bjørn Kristiansen. Men man kunnep 

.spørre om hvor Pors-forsvaret '
i fant seg ved anledningen. Det vir
ket så åpent som den . 
kjente låvedøren. Og det er ikke 
bra. sånt straffer seg som regel, 
og gjorde det altså i dette tilfellet.I Lenger utover i omgangen kom

i porserne mer til hektene og spillet
. i jevnet seg mer ut. Etter at Weholt r '(hadde vist sine beste egenskaper store 

.•j med god redning hanv 1-1 i luften.
t HMen under møljen som oppsto kom

i det stadig et Mjøndalen-ben i vel-
: en og faren ble avverget. I denne 
i omgangen måtte Mjøndalens As-

' ■ bjorn Kristiansen forlate banen
| i , erstattes av Finn Svendsrud.

PORS OVERTAR -
Det var tydelig at porseme had-1 

seg for å snu på flisa I r étter sidebyttet. Fra avspark av tok I 
1 gjestene initiativet og presset del 
H brune mer og mer over på defen-l 
n s’ven- I denne sterke perioden ar-1 

beidet de to på midtbanen Kåre
I] Bergstrøm og John Einar Odden 
i meget energisk, skjønt fremspllle- 

[1 ne hadde en tendens til å bli lagt|

■™wi
sjanse til å bli match 

endte altså ikke i maskene

«fe?
| NÆRE PA! Basse Hansen 
I mål ble det ikke.i
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• Jeg hadde gull-tro på vårt mannskap denne gangen, men jeg I 
ble overrasket over at Pors-laget var så friskt og farlig», var

■ «oppmann «Trusj» Halvorsens kommentar til oss. Vi for vår del
ble spesielt imponert over at våre greide å ta seg så kraftig

I opp igjen etter Mjøndalens klare dominans i åpningsperioden, 
t| som også ga laget 1—0 ledelse. Og annen-omgangen ble gjen- 

nomfert med en så besluttsom glød og fasthet at det eneste
■ t

man fikk å ergre seg over var at ikke begge poengene havnet 
j i Porsgrunn. Forst det fatale utligningsmålet Mjøndalen fikk på 

l w////////^^^^
ring, men det blir Basse Han
sen helt t. h. som kort etter 
besørger den.
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straffespark — en hands-situasjon som jo burde vært unngått 
— og deretter storsjansene ved Oddens glimrende langskudd 
og Gravklevs frekke stuss, som begge satte kampens gode j 
MIF-keeper på ytterste prove. I det forste tilfelle skulle no< b 
Pors hatt straffespark — og ville regelrett også ha fått delj 
hvis dommeren hadde vært observant da keeperen slo ballen I 
hardt i fjeset på en riktignok irriterende, men likevel korreM 

aggressiv Gravklev. Det var i det hele et atskillig mer 
mensveiset og sjanseskapende Pors-lag vi fikk se i _ 
sist mot Vigør, og det er grunn til å stille forventninger 
fortsettelsen, som altså blir mot Eik på Vestsiden pin

Vålerengen, som har muligheten til å ta topplassen 

Pors foreløpig, skal porserne ha i kampen deretter ; 

søndag 8. juni. Det er en ny nøkkelaffære.

•> >

i Numme 
loste seg do<

> < -

>r>.
• 4. Z å

»f |
jl

11'.

1 * •

• •
i

vx

-

A
%

l

I yj . <1 i 

I1 '* 
u.l lg! 
’! lej

' •*!
I

*

7

l
t H ;

• - It \
M

.i

en situasjon umiddel- 
?srs utligner. Øystein 
•mister; er nær sco-

<
.» •>

9 , 

f

* * 4

• ' ■

. I-.-

v

' ' . <

i
• r>

han t.v. og Øystein 
situasjonen loste

W. • •

■ ■

■;Sx-

Os

, '• <• <
-r ’ z >*

- r ■
... i- 1 ■

• . ... I r

IttS? ’ ■'L

-

I

-M.

cr,

•r ,
■ .

* 1 ■ “ '•*< •IA
■ t . •

■> ‘«i

fe ?•

v<y k
: ■ ■ ' '' 

—’"r

lp
1

■ ■ ■ ■ T

t.

.0? •>

- .’5 ' <
»

;•.v &

..Ma'

WV....W.W _________________ -------------------------- ------------------

Trangere i teten i 4. divisjon
Vi kan trygt slå fast at Pors vant en god halv seier i den 

forste av vårens virkelige nøkkelkamper — ikke bare fordi 
oppgjøret i går fant sted i mjøndølingenes egen hule, men 
ikke minst fordi man i hjemmelagets garderobe etterpå fullt ut 
innrømmet at Pors var nærmest seieren og burde hatt den. —
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i med en utstrakt arm 
i rekker lengre enn med to. Vel, 
1 —ia t------ ’ • •

skjedde. Forhåpentlig blir

J 0 i J 
,nb 0S

OVER TiLSlDE®
2. DIVISJON

Pors- Eik 
Haugar—Stag 
Mjøndalen—Vigør 
Bryne—Vålerengen 
spilles tirsdag.

? 
I

Basse Hansen 
slipper oaueu bak, mens Ar- 
stormer tU og brenner bal- 

ned og ut på banen.

på PORS og ODD...

■j Weholt bør ha lært noe av det 
’ som skjedde. Forhåpentlig blir 
' det ingen kostbar lærepenge.

• 1 — [1 ' Med det desiderte overtaket
• I V i Pors klarte å rive til seg 

i gjennom det meste av kampen 
i - og spesielt da i cnnen omgang 
, -- burde man fått 2 poeng ut av 
i det De fleste var nok skuffet 
’ over laget lørdag, men i grunnen 
’ syns vi ikke at det ble levert noe 
i svakere saker i Mjøndalen.

Saken var bare at man møtte en 
motstander som man ikke sto så 
godt til og at de åpningene man 
fikk i angrepsavslutningene ikke 
riktig ville flaske seg til så rene 
som der borte. Og det siste tror 
vi nok i vesentlig grad hang

formet mer bredde i angrepet at ■ 
i øyeblikket har sitt :

i

.’ Rolf Nilsen og 
, som «Unner ballen 
i været

i tverrllggeren og

banens lengderetning uten å 
benytte sine mange anledninger 
til å skape nødvendig bredde i 
angrepet ved å styre mot sin 
høyreside. Den kampformasjo- 
nen Pors følger med 4-1-2-3 står 
bra nok til mannskapet og gir 
naturligvis solid forsvarsgarder- 
ing med Odden som buffer 
foran baCkkvartetten, men skal 
det bli bredde og tyngde i 
angrepet er man jo helt 
avhengig av at Bergstrøm/Mag- 
nussen supplerer de 3 spissene, 
og likedan av at wingbackene 
avanserer frekkere langs sidelin 
jene. Det siste syns vi ikke riktig ( 
man får til så godt som ifjor. 
Det er nettopp i å få det bakre 
lag hissigere med fram og i å få 

• • a

— EIK fikk 1-1 i siste minutt
/ 91 - ®s ■■

i u

J <; V

li

r

skjedde midt i annen omgang på 
stillingen 0-0. Alt var ’ 
om Pors burde ha klart ledelse 
på < 
varmet opp med et par 
på-sjanser, men droyet til 5 
minutter for slutt innen det 
, falt ham inn’ å score den 
ledergoalen som alle trodde 
skulle ha sikret Pors begge 
poengene. Eik-forsvaret var 
presset til klyngespill, fikk ikke 
ballen vekk fra faresonen, og 
det er gjerne i slike situasjoner 
at Gravklev får fram et ben og 
finner en åpning som ingen 
andre ser. — Dessverre tok 
porserne temmelig slett vare på 
et så psykologisk lykkelig mål. 
At et verdifullt poeng likevel 
gikk tapt begynte med at 
Ragnar Numme laget et noe 
unødig frispark 35 meter ute på 
banen, Eik’erne øynet sjansen 
og trakk opp, de visste at Rolf 
Sperre kan plassere et slikt 
frispark akkurat hvor han vil ha 
det — og i dette kampens aller 
siste minutt fant Sperres ball 
presis midtstopperen Jan-Erik 
Jørgensens hode, som bare 
behøvde å touche ballen før den 
ska i nettet.

Så kort er det altså mellom 
triumf og tragedie i fotball. 
Først kan man jo ergre seg over 
at ikke den framstormede lange 
Jørgensen ble dekket bedryopp, 
og så at det i neste moment var 
keeper Weholts ball. Han hadde 
jo ellers spilt en prikkfri om 
enn ikke særlig vanskelig match 
- men har en tendens til par 
tout å ville holde ballen med 
begge hender der en utboksing 
med den ene vil være sikrere. Jqilseji og Jørgensen bra. Keeper 
Det hadde vært løsningen også i Førsun(i god lørdag, og heldig, 
dette tilfellet, ikke minst fordi Dommer Per Hansen. Tune 

—--------------------------------------- , påpasselig, men vi

Pors i øyeblikket har sitt 
problem. Akkurat så helt ideelt 
kan det neppe løses — men 
bedre enn lørdag kan og bør det 
bli.

Teknisk og i mer leken 
ballfølelse lå nok Eik et bra 
hakk foran Pors, men man 
vinner jo ikke en kamp bare på 
det. De mange nye framover i 
laget virker for lette, særlig i 
angrepet, der Sperre fremdeles 
er eneren. Bak ruver jo Arne

Det hadde , vært løsningen også J -™n^god -)ørdag) og heldjg. 
_ 1 Dommer Per Hansen, Tune
~ ------ ---------------------J påpasselig, men vi syns nok at

han pirket mer enn spillet tilsa.
I - 1500 tilskuere. Nær Pors-scoring p& selvm&l 

kjemper med Eik-keeperen 
ne Nilsen t. h. med armen f 

len L <

jjex-****************** i man

I Da Gravklev 
| kom inn 
| - burde vært ;
* matchwinner
* 7 
*********************>

Det er blitt et fast ritual i 
Barth & Co’s kampopplegg at 
man mot slutten sender ut på 
banen mannen som gjør hva 
det faller ham inn”, Thorbjørn 
Gravklev. Også lørdag på 
Vestsiden fulgte man samme praksis, og akkurat som i sammen med at man innlot seg 
Mjøndalen sist var det Rolf fnr mvn n ..Nilsen som gikk ut. Ombyttet ta i pa ^va v’ ^er'

y s TA advarte mot dagen før: Alt 
uvisst selv P°[ ma?ee luf,ballcr fram mot 

- Eik-goalen, der ingen kunne 
dette tidspunktet. Gravklev /?amIc °DD med ruvendc A™e 

■ nære NUsen og JorgenS(m på hodet - 
mens wingspiUet, spesielt da på 
høyresiden, gjennom store deler 
av kampen ble sørgerlig for
sømt. Bergstrøm trakk nesten 
bare mot venstre eller rett fram, 
og helt mellom to stoler falt

•

\ »
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da Yngve Andersen 

og venstrewingen TerJe Olsen 
i udekket posisjon kloss foran 
goalen kunne slå inn 3—1.

Porserne fikk samlet seg 
noe bedre etter hvert, og la
get hadde sine perioder både 
i resten av omgangen og i 
den temm 
gen • __ 
ikke så svært mye foran goa
lene — men de helt åpne sjan-

r

; sene kom Pors sjelden fram 
til. Skader gjorde forøvrig og
så sitt: Allerede etter 7 mi
nutter i annen omgang gikk 

i Øystein Numme ut etter et 
sammenstøt med Helge Sør- 
lie, Gravklev kom obligatorisk 
inn, men viste seg å bli for 
treg i det kjappe VIF.selska- 
pet. 10 minutter senere for
lot også Basse Hansen banen. 
Kjoii Madspn kom inn. Nå* ble 
Magnussen trukket 
nærmest som 5.

| Askedalen 
midtbanen.

• 4

. ■

Oslo, søndag:
— VI skulle ha startet med 

4—3_3 allerede fra starten, 
sa trener Jeisen Gundersen 
etter Pors-nederlaget f°r 
VIF på Bislet i kveld. Dess
uten skulle Ikke VIF hatt 
målet i 2. omgang og da 
hadde alt sett litt penere ut. 
mente han.

Vi spilte ikke hardt nok 
1 forsvaret, sa Rolf Nilsen 
som tegnet seg for to offen-

■ u
. i

I

■i fesil <
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— og dermed opplevde vi 
at hele kampen faktisk var 
avgjort i løpet av en perlodo 
på 12 minutter! Lengre tid 
brukte ikke Bislet-sp^eialiste- 
ne på å omgjøre persernes 
1—0 til 1—3. Fra 1—0 til 
1—2 brukte VIF’erne snaue 
2 minutter, så her kunne man 
snakke om den reneste over- 
rumpKng. Senere gikk Pors’ 
back-kvartetten noe hvassere 
til verks, og i resten av kam
pen jevnet det hele seg mer 
u2, slik at man aldri kunne 
snakke om klasseforskjell.
Men rett skal jo være rett,

,men..r 
Var tapet nødvendig, Pors?

på 12
tid vært en ulykkesbane for 
lagene herfra, og vi ser gang 
på gang at man innlater seg 
på blundere som sjelden og 
aldri ser i kampene her hjem
me eller andre steder også 
for den saks skyld.

Pors åpnet altså meget op
timistisk, dominerte faktisk 
kampens første periode — et
ter 6 minutter var Askedalen 
helt oppe med et bra skudd, 
etter 8 minutter hadde Jan 
Magnussen en skarp stryker, 
og etter 10 minutter fightet 
Rolf Nilsen påpasselig til seg 
en ball fra en somlende Aage 
Sørensen, driblet av, og den 
fikse pasningen smokket Øy
stein Numme kontant i nett- 
taket fra 6—7 meter. 1—0 her
ligheten skulle vare bare i 2 
minutter: Kjappe Harry Karl
sen kom for lett igjennom, og 
Weholt gikk noe for sent ut. 
1—1. Et snaut minutt senere

Vålerengen-seieren 4-2 varfortjent,

*s
>} I

bf5.
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. > • ■* f-.
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r
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slik kampen artet seg: Våler
engen vant fortjent, var lag
messig best og hadde mest 
nettopp av de tendenser som 

, må prege et lag som vil holde 
en tabelltopp. Likevel mener 
.1 altså at det ikke hadde 
vært nødvendig å tape denne ■ ■

■

på Varden-børsen. 
skjønt enige om å 

alt hardt inn fra star- 
det ble altfor mye 

forsvaret, selv om 
_ _ vil frem til noen 
syndebukk, sa han.

— Det nytter ikke å gråte 
over spilt melk, men vi var 
slett ikke uten muligheter 1 
denne kampen, mente for
mannen Rolf Myrmoen. VIF 
var imidlertid et friskt inn-

Kjell Madsen kom inn. .
tilbake 

back, mens 
opererte mer på 

________ Midt i omgangen 
sprengte Yngve Andersen seg

■h x. —JaccjM—e*r»— - - ■ “ -

Oppmann Barth-tipset pi 
2—0 seier var tross alt ikke 
( 

ret jo de 2 gangene 
de dristet seg t.!l 
med, men når Vålerengei 
knakket inn det dobbelte an 
tall, så skyldtes det i ganske 
vesentlig grad at forsvare 
ikke var helt på hoyde, slil 
både Barth og vi er vant ti 
å se det. Vi fikk en viss fc 
lelse aV at Askedalen & Cc 
innlot seg på en aldri så I 
ten undervurdering av kare 
som Yngve Andersen og Ha 
ry Karlsen etter den frisk 
og nesten mistenkelig lovei 
de overtaks-åpningen, soi 
ga fin scoring etter 10 m 
nutters spill. Askedalen sa 
set liksom ikke helt 100 pr 
sent I sine kjente «beton 
tacklinger», Numme ble f< v> 
avventende, og wingbacken '---------------------ble liggende for langt ut kampen. Bislet har nesten all- 
hver gang de skulle vært in 
ne for sikring. VIF-karene var 
også kjappere i sitt direkte 
pasningsspill og frekkere til 
å stupe inn i framskutte lu-, 
^er enn porserne er vant til

Bif :
...

. 'ff

■ ■ i

r- '
. ■' •:
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Øverst ser vi Gravklev fyre av skuddet som ga retur fra 
keeper og deretter scoring. Nederst jublende Gravklev etter 

at ledelsen er et faktum.
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Jeisen - Vi skulle ha startet med 4-3-3 j
---------------  i M ... f

slag, men jeg 
kommer til å score 
i særlig 
over.

— Jeg synes det var frem- | 
gang å spore og vi gir ikke 
på noen måte avkåll på te- 
ten ennå, var oppmannen 
Svein Barths kommentar. | 
Det er så sin sak å være et- ! 
terpåklok og jeg vil ikke las
te noen spesielle for at vi 
ikke fikk poeng denne gang, 
sa han. Det går flere tok.

■*

.

■ '

■: v’ ’ 

Ik

Oppmann

så aldeles ueffent. Pors sco , han 
j til å kalkulert 
når

1 l 

’! I

lot Askedalen seg lure av 
Yngve Andersen, som skar inn 
med 2—1. Og hard kost for 
alvor ble det 8—9 minutter 
deretter da Yngve Andersen 
fikk gå fram langs dødlinjen, 
og venstrewingen Terje Olsen 
i udekket posisjon kloss foran

• *» - —* a

fikk samlet seg 
__  bedre etter hvert, o 
get hadde sine perioder

. idig ievne 2-omgan-
— da hendte det forovrig
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Magnussen viste noen enkelte go
de detaljer da han ble trukket 
inn i midten.

Dommeren Thorbjørn Haugland, 
Berger, var av de svakere på ba- 
nen*

Personlig 
hadde

&

I ■ 
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Avd. A.

Stag—Mjøndalen 
Vigør—Haugar 
Vålerengen

Vålerengen 
Bryne 
Pors 
Mjøndalen 

k
Haugar 
Vigør 
Stag

i
. »'•' 
V ‘ -

(

I.
2-

—Pors 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

’ ? v„-

•

!

I

— Lchr —

I

'il

inidtbanespilleren Jan Helge Ja
cobsen, som egentlig ikke skulle 
ha spilt på grunn av skade. På 
pluss-siden hos Pors foruten Mar
tinsen kommer en brukbar 1. om
gang av Kjell Madsen, mens Jan

8— 5
11— «
8— 6
5— 4

dl
14 r*

Uavgjort 
mest rettferdig

1 -2 
0-0 
4—2

9 
7 
6 
6 
6 
6 
1 
0

wl

¥
æ
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len gikk utenfor. Stags ledelse 
kom etter 25 minutter. — Arild 
Lindås fikk. stå nokså udekket, 
og på et overlegg satte han kon-, 

Bare to minutter 
sørget Basse Hansen for 

1-1 ble også pausere-
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— Hadde ventet dem sterkere. 
Spesielt var jeg litt redd teni- 
poet, men jeg synes Stag hang 
godt med. ’ .

Sa en fornøyd oppmann.
• • •

— Lchr — f

I Stag tok begge poengene fra 
Pors-lag fun

/a-1 SEIER RA HJEMMEBANE LØRDAGhadde Basse Hansen da han skjøt
' 1 'utenfor' frå 3 meter.

Innsatsen i høysetet.
Stags seier kom i første rekke 

på innsatsen, men laget viste i 1. 
omgang noen bra glimt. Best var

i

Her er Øystein Numme framme på Rolf Nilsens pasning og gir Pors 1—0 ledelse på Bislett.

<

Fra våre utsendte medarbeidere L. Christen- 
tensen og Th. Ramsvik (foto)

Stavern, lørdag: Så var det fra et Pors-lag flere 
streker under joarti at Stag skulle få sine første poeng i 
2. divisjon. På hjemmebane lørdag ble det til og med 
to. Etter en god innsats gjennom begge omganger kunne 
Stagerne innkassere en gevinst på 2-1, og den var det 
intet å si på, selv om Pors i slutten av kampen var nok
så nær utligning. — Vestside-guttene er inne i en down- 
periode, og vi kunne etter lørdagens oppgjør påpeke svikt 
på flere viktige punkter. Dette har imidlertid ingen heri-

• «utenfor»

' •< • W* v' r*

if/ r...:7pr;r-i

tant i - nota».
senere 
utligning.
sultatet.

Aler oppjaget i 2. omgang -
I 2. omgang stokket Pors litt 

på laget idet Jan Magnussen ble 
trukket inni midten. Men hans,

f ~ >

• • 1
•'•i

; . .1* 1
'• * i

• 4

‘ 1HI

I Stag-oppmannen 
skuHel over Pors

I * •

— Vi spilte ikke bedre mot Pors 
i dag enn vi gjorde forrige helg 
mot Mjøndalen, men i motsetning 
til tidligere, ble det denne gang 
uttelling på noen av sjansene. — 
Dessuten hadde vi her «tur? også 
i dag, Var Stag-oppmannen, Willy 
Mathisens kommentar etter at la
get hans hadde fått sine første 
poeng i serien, som han mente 
var fortjent nok.

Stavern, lørdag': — 
'mener jeg pocngdeling 
vært det mest rettferdige her, sa 
Pors-treneren <:Jeisen'> Gundersen 
i garderoben etter at hans «ele
ver? hadde fått sitt annet serie- 
nederlag. Vi hadde i slutten av 
•kampen sjanser som avgjort bur- 
de gitt scoring. Og jeg skjønner 
•ikke at karene ikke kan treffe 1 
goalen. Man må konsentrefe seg 
skikkelig i skuddøyeblikket, fort
satte «Jeisen».

— Alen den svakeste delen idag 
jvar midtbanen, dessuten var sav
net av Ragnar Numme følbart, 
sluttet Pors-treneren. 

W

sikt da omtrent hele laget er mer eller- mindre 
i øyeblikket.
I Stavern spilte Pors uten Arild 

Weholt, Ragnar og Øystein Num
me. Vertene stilte med reserve 
for keeperen. I Pors-goalen gjor
de juniorkeeperen, Asbjørn Mar
tinsen et solid inntrykk og kan 
ikke lastes for målene. I 2. om
gang fikk han et spark i kors- 
ryggen og måtte overlate plassen 
til Roy Ludvigsen. I back-kjeden 
hadde det nok vært godt å hatt 
Ragnar.'-Numme.

Frisk Stag-åpning.
Stag-guttene åpnet friskt og 

hadde i de første 5 minuttene et 
par store sjanser. En hard mark- 
kryper reddet Pors-keeperen glim 
rende. Utover i. omgangen jevnet 
det ség ut. Det siste kvarteret 
lå nok gjestene et lite hakk over. 
Noe tak" på midtbanen fikk de 
ikke i deniie kampen. Jan Mag
nussen og John Einar Odden had
de gode forsøk på skudd. Mag- 
nussens skudd bare halvklarte mål 
mannen. Kåre Bergstrøm fikk en 
fin-fin pasning fra dødlinjcn og 
smelte til på direkten, men bal-

1
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>— Blir det flere poeng frem- 

I over ?
— Jeg håper og tror på begge 

mot Vigør i Kristiansand neste 
helg.

— Hva synes du om Pors-
UU11 Å»lUi.UUOQLll . -

A-,.-. . .......... . laget?
L-------------------- --------- _ ______________ _______ •

egentlige plass er vel på midt
banen ?

Etter 10 minutter kom Thor
bjorn Gravklev inn og overtok 
Rolf Nilsens plass. Omgangen ble 
endel oppjaget samtidig som spil
let hardnet, noe til. Det som ble 

.• • • 

vist av fotball kom før pause. 
Hjemmelagets vinnergoal kom i 
det 17. minutt ved Kåre Kristof
fersen. Like for hadde samme 
mann kommet igjennom Pors- 
forsvaret, men ble innhentet og 
tacklet i siste sekund. I slutten 
av omgangen hadde Pors et par 
«stygge? sjanser.
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Om ikke Pcirs’ utligningsgoal gikk i
Hansen fikk satt støvlesnuta til
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«Kjærringa» skal reises,
Guttene er innstilt på å kjem- 

pe hardt om poengene og hå« 
per å «reise kjærringa» etter 
de to nederlagene mot henholds 
vis Vålerengen og Stag. Hyg
gelig måtte det være om tin
gene snudde seg igjen for oss. 
Har man bare den lille gløden 
kan det skje positive ting, me
ner oppmannen.

— Har laget med andre ord 
kommet opp av bølgedalen?

Bedagelig feriepreg før pause, 
■ backen Svein H. scoret to mål

Siste omgangs Pors dugnad 
mot Bryne: 3-0

or

hl1

om
mot Bryne 

nominert 16 spille-

søndag. — Rolf Askedalen 
hon ’xj en skade- etter at 
han pådro seg et hard trøkk 

og det er høyst 
uvisst om han stiller

Asbjørn Marthinsen, LOOoC 
Johnsen, Rolf Askedalen, Svein 
Halvorsen, Kai Gulliksen, 
tE. Odden. Kåre r

Basse Hansen. Jan Mag 
i?®?’ R°y Ludyigsen, Kjell 
dersen, Thorbjørn 
Thor Eriksen. Thor

1
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— Ikke godt å si, det vil vi 
få en pekepinn på imorgen. På 
den annen side tror jeg ikke 
Bryne er bedre. Derfor burde 
det være muligheter for å kom^ 
me på talefot med dem, sier
Barth. —-

s*
ggg

M 0Pa

— > Hansen hektet, og
klar (se det store bildet).

Porserne innstilt :
kontant betaling O ■ ■ ■ ■a reise «kjærringa»

flr,jrørfr | 
sVELLINGA skapte Svein

banen, men disse er uttatt, fort-
  

PåZ^banen klarW KjeU Mad-setter Barth: Arild Veholt, As
sen seg bra, og det var en klar Martinsen, Roy Martinsen 
forsterkning med Kåre BergstrømKal Gulliksen, Rolf Askedalen, 
etter pause. I angrepet, som ofte Magnar Numme, Svein Halvor- 

„ • - sen, Jan Magnussen, Kjell Mad-
ble forsømt, gikk det mye på HG 
og vi savnet både bevegelighet og

. slagkraft Betegnende at spissene 
måtte ha hjelp til to av gårsda- 
gens_tre mål! 

Sverre Eugen ofsen^ 'Akademisk 
er bg ca. 800 

i seg over-to
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Og lover full innsats mot
... .. — Både Rolf Askedalen ogrerne greide brasene godt, og °

denne gang var nok Ragnar «Otten» Nilsen sliter med nbb- 
Numme bestemann — tett fulgt: bensbrudd Og det er uvisst om 
av Svein Halvorsen som dessuten i noen av dem kan spille mot 
tegnet seg for to av målene og er! B sler Porsopp.
ny mann på Vardens poengbørs.l « ? L ,, .
Godt gjort av en back som heller mannen Svein Bartli. Laget er 
ikke forsømmer sine forsvarsplik- derfor ikke klart før vl entrer 

ter!

Pors har nominert 
16 spillere
Uvisst om Askedalen 
stiller

Pors har
* re til hjemmekampen moTBry- 

ne r> ., . . - 7
drar på en skade,

i brystet sist’
I

Asbjørn Marthinsen, Basse 
Johnsen, Rolf Askedalen. Svein 
E3 VndHen’ Gu,liksen. Jon 

' Kipii0^6?’ Kårer' Bergstrøm.
Kjell Madsen. Rolf Nilsen, 

inus-
Pe- 

Thorbjørn ' Gravklev, 

sen, Øystein Numme, Ragnar 
Numme og Arild Weholt.

Arild Weholt, Pors, 
var reserve på 

landslaget j----- 3*

^a_rsta^ I Drammen onsdag.

BRYNE skuffet
■«kérhf?aed^ntel hngt ^re 
bar ftere ^«laget som 
•■nål burde kas U8et Et men Jærengutta
ætt S ' Sme ™r “M

ble det s)uTOt' «Xet

K4 ~ > ros denne gang. bXrTke4 ,T h"TO « -et 
kreditere Iaget må«ang og trp H/LlSkere annenom- 
fint opn «a .— PP “^averasjen. Forsva-l

;. *• .V - r . •

Halvorsen da han konsentrert som

fe va. - ■

■eaÉÉSlt

Wltll

.. fig!
- til venstre blir Basse 

tre“setanaer’"senere. Dommen var @ “

ryne
sen, John Einar Odden, KS™ 
Bergstrøm, «Otten» Nilsen, Øy, 
stem Numme, Basse Hansen, 
Thor Helge Halvorsen, Thor- 
bjørn Gravklev og Tor Erik
sen.

Etter en drepende kjedelig 1. omgang i utpreget ferie-j 
tempo, tok Pors seg selv i nakken i pausen og presterte tre 
kvarters lønnsom dugnad i 2. omgang. Tre kvarters fellesferie. 
kén man kanskje unne fotballspillere, især når I 
skjer i de neste tre kvarter — i form av klar 3-0 seier og to 
poeng som bringer gjengen opp fra fjerde- til annenplass på 
tabellen igjen. I slike øyeblikk vil det formodentlig være urett
ferdig å svinge riset når rosen egentlig er mest nærliggende. 
Det var nemlig ikke dårlig å slå Brynelaget såvidt overbevis
ende som de nakne sifre ubønnhørlig forteller om.

La oss hoppe bukk over den 
tempo- og spillemessige svake 1. 
omgangen. Det var saktens ikke 
mye å kreditere de to lagene for 
— ja, de virket faktisk uinteres- 
iserte begge to. Et skudd fra Jo- 
'hannes Vold og et fra Jan Mag- 
nussen var eneste forsøk innen
for stengene. En Vold-«scoring* 
ble dessuten annulert, og med 
0—0 gikk gutta til garderoben.

MER BEVEGELIGHET
Det ble tross alt mer sving på 

Eakene etter pause. Basse Johnsen 
remplaserte Kai Gulliksen som 
back, og Kåre Bergstrøm hadde 
overtatt for Magnussen på midt
banen. Det siste trekket var nok 
en av årsakene til at det nå ble 
mer driv og større bevegelighet i 

rors-rekkene. En flying start _
hadde nok også sitt å si for selve; tilskuere kunne glede 
innstillingen hos spillerne. Pors, ‘ ‘ 
ble nemlig tildelt straffespark i 
(?e aller første minutter etterat 
Basse Hansen ble hektet i feltet 
tg backen Svein Halvorsen var 

t sikker som banken da han kon-'
sentrert skjøt 1—0.

Hjemmelaget øket Ul 2-fl etter 
H minutter. Kåre Bergstrøms 
Pasning tok Øistein Numme godt 
Yare på og scoringen satt der 

Etter vel en halvtime 
,°Herte„Svein ^Ivorsen og gikki 
[Brtig offensivt tilverks, og over l 
™ i Si-0^’ hani

!e“ måi hCU kUDne h& “da
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Hamarkam.
i Frigg
Stabæk 
Raufoss 
Ålesund 
Ørn

•Falken 
Aurskog

8
9
9
9
9
9
9
9
9
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7
7
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7
7
7
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9
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9
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8
9
9
8
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$ Rolf Nilsen, Pors
i Åge Thorsen, Odd

Einar Jørn Fredriksen, Odd, 
Basse Hansen, Pors, 
Tom Evensen, Odd 
Kjell Skau, Odd

2— 1
1—1
3— 1

4— 9 
2—15
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3. DIVISJON: 
Odd—Sandefjord 
Askim—Moss 
Fram—Grane 
Lisleby—Donn

F
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Kw

Eik—Vålerengen

6 10 15— 6 13
3 2 2 15—10 ~
3 2 2 10— 8

7 2 4 1
3 13 11—11
2 2 3
2 0 5 8—16
0 2 5
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Rolf Nilsen —

en foran
Så setter vi punktum ved Vardens «poengbørs» som hittil har 

vært omfattet med stor interesse i de to leire Pors og Odd — 
ja, utenfor også for den saks skyld. Det har reaksjonene ved
rørende eventuelle korrigeringer gitt et klart bevis for. Her føl
ges det med!

Åtte kamper har telt med i «poengjakten» fra seriestart til nå, 
og ialt 21 spillere har fått notert poeng enten for scoring eller 
pasning som har ført til scoring. Idet vi setter en foreløbig 
sluttstrek før serieferien, har Rolf Nilsen, Pors tatt teten — 
én foran Åge Thorsen. Mestscorende i helgen var forøvrig Pors- 
backen Svein Halvorsen, som med to mål også har gjort seg for- 
.. . • • • • * • W. • •

B»s9

tjent til å komme inn på «børsen». Godt gjort er det forøvrig av 
Tom Evensen, Odd, som har greid 6 poeng, til tross for at han 
ikke er funnet god nok til å spille alle Odd-kampene. 
stillingen mellom de 21:

<;• V •* V.«

r. ® ■ " ■ ■

Ir* r*

8 0 0 20— 5 16 
5 3 1 18—12 13 
3 3 3 15-11 
3 2 3 15—15

8 t H 15~1G ° 3 i 4 r
f * J 4 11—18 7 
H ? 4 14—13 
o ? 1 5 9—16 
8 1 1 6 14—19

8 2 2 4 14—13
_ 9—16

Vålerengen 
Pors 
Mjøndalen 
Bryne 
Haugar 
Eik 
Stag 
Vigor

2. DIVISJON — AVD. B: 
Aurskog—Stabæk
Falken—Hamarkam. 0—0 
Raufoss—Ålesund 
Frigg—Ørn

Sorfjell—Østsiden

Odd 
Østsiden 
Askim 
Lisleby 
Fram 
Moss 
Donn 
Sandefjord 
Sorfjell 
Grane

4 3 0 8— 2 11
9
9
8
7
6
5
1

9 7 2 0 27- 4 16
9 6 2 1 18—10 14
9 4 3 2 23—13 11
9 5 1 3 20—17 11

4 2 3 13—12 10
q 14—11
9 4 0 5 17—17

2 2 5 14—17
117

9 0 2 7
?IVISJON:

? z.
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i «hardt vær» i Bryne-L
langt etter ballen som i

rb

2 15
2 2 18— 6 12

4. DIVISJON: 
Heddal—Ulefoss

\Brevik 
iHeddal 
\ Ulefoss 
\Borg 
iGvarv
\ Langesund 
\ Bamble • 
•Snogg 
Herkules 
Urædd

b®
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j ! Kjell Reinholt, Odd,
l Øistein Numme, Pors, 

Kjell Magne Holte, Odd, 
Thorbjørn Gravklev, Pors 
Per Kr. Torvik, Odd 
Svein Halvorsen, Pors, 
Kåre Bergstrøm, Pors 
Sverre Lia, Odd, 
Harald Vale, Odd, 
Jan Magnussen, Pors, 
Kjell Hansen, Odd, 
Kjell Madsen, Pors, 
Steinar Hansen, Odd, 
John Einar Odden, Pors, 
Ivar Varden, Odd,

Viking -

Rosenborg 
Stromsg. 
Sarpsborg 
Skeid 
Fredrikstad 
Start 
Hødd 
Brann 
Lyn 

I Viking
DIVISJON — 
Pors—Bryne 
Haugar—Mjøndalen 
Vigor—Stag

“ m

w
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s*'5 *
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ferierer på topp.

gt- 4-

■ ■ • ■

K ■ • :Z

M< • • > .
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av Bryne-forsvarérne og blir 
sammen med Brynes Magne Opstad

_ _ _ _ _ (Foto: Rudi)
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«o
forsvaret. Bryne-kccperen, Anstein Eikeland (liggende) 

dette tilfelle gikk utenfor (Foto: Rudi)

L divisjon;.
Hofd-^årpsborg

«tJomsS--Brann 
Sn“®-Rosenborg i

7 1 0 21—
5 2
4 2 3 12—
5 0 4 14—11
3 3 3 9—9
3 1 5 10—15
2 3 4 9—17
3 1 5 10—19 
3 1 5 10—20 
1 2 5 5—11

7
7 3 3 1
7 4 12
7 2 4 1 13— 9
7 2 3 2
7 3 0 4 12—16
7 13 3
7 0 16
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Pors-debutanten, Thor Helge Halvorsen, har blitt tatt «hardt»
liggende mens Øystein' Numme (nr. 8) stormer etter ballen
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Kjell Iversen, Fram, hadde in
gen særlige problemer å stri- med 
som dommer.

Best på vinnerlaget var Per 
Tollefsen, Kjell Gundersen,-Kjell 
Hansen og Kjell Magne Holte, 
mens Pors hadde sine beste i 
Rolf Askedalen, Svein Halvorsen 
og Roy Elseth.MIXEDE LAG

På grunn av ferier og skader
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l 2-1 seier til Odd i «kupong».
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Roy Elseth, Rolf

Nilsen, Thorbjørn Gravklev ’ og
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1—0 ved pause, men Pors hadde 
så avgjort føringen gjennom beg
ge omgangene. På midtbanen 
bikk det av og til riktig bra, men 
det manglet fullstendig punch 
i avslutningene. Dessuten hadde 
Odd en meget god Per Tollefsen 
mellom stengene og — bortsett 
fra Gravklevs scoring i kampens 
sluttminutter — han ordnet det 
som kom.

Per Kr. Torvik ordnet 1—0 et
ter 11 minutters spill i første om
gang, mens innbytteren Ole Erik 
Hansen øket til 2—0 i begynnel
sen av annen omgang. Gravklev 
reduserte i sluttminuttene.
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deisen kvalifiserte til frispark, | Kjell Madsen, 
men heller ikke mer.
Vel, Odd vant altså 2—1 etter | Øistein Numme, mens Odd stilte 

opp mer Per Tollefsen, Per Hei
dal, Kjell Hansen, Kjell Gunder
sen, Steinar Hansen, Kjell Mag
ne Holte, Per Kr. Torvik, Kjell 
Reinholt, Tom Evensen, Tor Sem 
og Sverre Lia.

oppgjøret mot Por
Spillemessig overtak til Porsgrunnslaget, men avslut-
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Et • kjempende Odd-forsvar
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Etter pause gikk så Ragnar 
Numme ut og Jan Magnussen 
kom inn, og på Odds lag gikk 
Tor Sem ut og Ole Erik Hansen 
overtok hans plass. 'i
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Et Ungt og befriende spark ut av faresonen fra Odd-baeken Steinar Hanssen. Øystein Numme 
«£ -i—kan-bare konstatere at ballen er «borte vekk»
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fr
Pors tapte 2—0 for Fram i «tip

pekampen» i Larvik lørdag etter 
å ha levert svak innsats gjen
nom så å si hele kampen. Klubb- 
treneren Jeisen Gundersen var 
heller ikke særlig fornøyd med 
tingenes tilstand etterpå. Det var 
bra tempo og fra Frams side 
sterk innsats, men det var dess
verre ikke mange lyspunktene å 
se på dette Forslaget.
Fram tok ledelsen etter et kvar- 

Lers snill da Arild van Gastern
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Odd sørget for tippetegn 1 et' 

ter 1 over Pors 1 <<klIP°nff" 
oppgjøret» på Falku^ i går 

-kveld. De vel 1000 tilskuerne 
fikk se en kamp som åpenbart 
bar preg av at her sto ikke noe 
på spill. Tempoet var hele ti
den svært moderat, og spiller
ne på begge lag viste stor for
siktighet i nærkampene. — Vi 
synes det var unødvendig at 
Pors-spillercn Thorbjørn Grav- var begge lag mixede. Pors åpnet 
klev kom på dommerens blokk med Weholt,
i første omgang — tacklingen Svein Halvorsen, Rolf Askedalen 
av Odds Kjell «Jeisen» Gun-
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_ rlAi-cnn tlip-irende) og_Pors’ Øvstein Numme

Svak generalprøve 
PORS i Larvik -

var sistemann på ballen. Midt i 
12. omgang øket Fram til 2—0 ved 
Rolf Sverre Berge. Frams keeper 
Ame Andersen ble etter kampen 
tildelt blomster for 200 A-kamoer 
i Fram-trøya.

Pors var en l.___
Larviks-publikumet. Best var Imid
lertid det indre forsvar der Aske
dalen og Ragnar 27...
seg 
mye

der Aske-
“ Numme greide 

tålelig bra. Det ble prestert 
upresist spill fra Porsgrunns- 

Ir-.gets side. Under kampen fikk 
Pors dessuten Basse Hansen utvist
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avverger Pors-scoring. Spillerne er fra høyre: Odds keeper Per
“ — • • • __________________
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Kjell Gundersen
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på Bislet søndag.
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2. runde klar:

Brevik ° Pors 
,Odd = Drafn/v
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Kr. Torvik og Koy Elseth. .
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Men la oss håpe, for porscr- 
nes skyld, at slike cupkamper 
mot «lavere» lag stort sett for
toner seg slik for de fleste 
«høyere» lag. Alle forsøk på 
spill pulveriseres av innsats- 
mettet og glødende «mot- 
standsvilje», her representert 
av et friskt Bamble-lag uten 
den ringeste respekt. Det gikk 
derfor svært meget på tverke, 
pg i Pors ser man nok helst at
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Som ventet ble det flest Pors- 
spillere på Telemarks-laget som 
skal møte Vest-Agder (forster
ket Start-lag) i Kristiansand fk. 
onsdag. De to Odd-spillerne Geir 
Karlsen og Kjell (Lillejeisen) 
Gundersen er begge skadet og 
de er ikke spilleklare på en tid.

ut dette laget: . ____ ,
__ Halvorsen, | Borg, K. R.

Tom Gundersrud, 
V-»» -
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2. runde. Uventet meget. Bamble feide som en frisk vind inn ovfi|! 
________  1?_ — Z  71^— T __ -J'i

porserne adskillig å tenke på underveis — og etterpå, Det varl, 
sannhet et meget blekt og tafatt Pors-lag som denne kveldel, 
opptrådte for et svært misfornøyd hjemmepublikum, og særlii ; 
fremme i angrepet ble det prestert «frøken-avslutninger» sor 
bør gi alvorlig grunn til bekymring foran Vålerengen-kampe 

' ■' ’ II
I 

kamper av denne sort ga? 
glemmeboken snarest mulig) 
Nei, da ble nok matchen langt 
mer positiv, sett fra Bamblea 
synspunkt. Der i går’n gikl 
man til oppgaven full av energ 
og pågangsmot, og rent spille 
messig ble det også dokumer 
tert mange gode forsøk og ter ' 
denser. Laget ga aldri opp, < 
samlet var innsatsen slik ;
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AUD A! Det var jamen nære på, 
konstaterer Bamble-backcn og 
målvakten ved et av Pors-skudde- 
ne som strøk like utenfor Men 
Bamble-keeperen måtte altså til 
slutt se ballen gå to ganger i net
tet. (Foto: Jan Pedersen)
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Øistein Numme, Oddsj
> __ __ ___— ---- ----

fikk full hyre mec||| 
freske bamblingetji {
Scoring i siste sekunder | 
av hver omaana avaiorde |
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Norges Fotballforbund har satt 
opp 2. ordinære runde i Cupmes- 
terskapet som skal være spilt in- 
''en 25. juni. For våre tre gjen
værende klubber ble sammensetningen:

BREVIK—PORS
ODD—DRAFN

Dermed er det klart for litt av 
et publikumsoppgjor på Furulund 
når Pors kommer på besøk. Det 
er bedre lag enn Pors som har 
hatt vanskeligheter nettopp her 
— nettopp mot Brevik. Odd får 
det heller ikke enkelt mot Drafn 
i Skien.'
De øvrige kamper er satt opp slik: 
Greåker—Vålerengen, Torp—Stag 

Fredrikstad — Sandefjord, Stabæk 
qi EJdsvoll, Sagene — Mjøndalen, 
Skeid — Gjøvik/Lyn, Strømmen — 
Aurskog, Flisa — Lyn, Hamarkam.

Røros, Lillehammer — Frigg, 
Raufoss’ — Jotun, Strømsgodset — 
Lillestrøm, Eik — Lisleby, Sandar 

fe pn«L?arPsborB’ start — Egersund, 
v<SJefJ0rd ~~ ViSør, Bryne — Vard, 
V1K£8 .7“ vlBrestad. Haugar — 

fefeSt°rd Os — Florvåg, Brann — 
“ .Aa-lesund — Gossen, Stryn Ha HerÅ HØdd — Spjelkavik, Mol- 
pLr Uclausenengen, Flå — Verdal, Rosenborg - Sverre. Mo - Steln-

Bodø/GUmt — Nidelv, Har- 
— Steln-Klrkenes.
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angrep. Fra- venstre Torbjørn Gravklev, 
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5 Pors-spillere på 
Telemarks-laget 
Møter Vest-Agder på onsdag

Einar Jørn Fredriksen, Odd, Kå
re Bergstrøm, Pors, Bernt P. Jør 
gensen, Brevik, Kjell Magne 
Holte, Odd, Arne Kolstad, Gvarv 
og Hans August Hansen, Skade.

Innbyttere: Ragnar Larsen, 
Heddal, John E. Odden, Pors, 
B. Thorsen, Brevik, 7 
dersen, Gjerpen, Geir . 
sen, Brevik, Reidar Arne 
” .... Jensen,
~ , Brevik

UK har tatt ‘ 
Arild Weholt, Svein 
Rolf Askedalen og Ragnar Num- z
me, .alle Pors, Kjell Hansen og | Finn Schrøder, Langesund.
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av hver ©mgamg avgjord^
Bamble anså seg såmenn ikke slått på forhånd, og det hadd 

man heller ingen grunn til — slik alt skulle vise seg å bære av}| 
sted! Riktignok seiret Pors 2—0 til slutt, og det skulle kanskj! 
tyde på margin god nok i massevis, men faktum er at 2. divii' 
sjonslaget fikk mer enn nok å bestille for å sikre seg retten t|l 
r> • . __ i wt i» i n_____ w_i_ ______________ ________________•____ 3 •_____ _

banen og satte farve på matchen, og Per Ljostveits gutte ga, noli' j >
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fått 1-1 på sin største sjanse i 
kampen. Da var Gundersrud spilt
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Flekkefjord - Vigør 5-0 
Brann - Bjarg 5-0 

3. runde spilles allerede 
2. juli.
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I i hjemmelaget i forsøkene på å ta 
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Det var i første rekke to ting 
'som
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Øvrige resultater fra 2. runde: 
Torp - Stag 1-3 
Strømmen - Aurskog 1-0 
Mo - Steinkjær 1-5 
Bodø/Glimt - Nidelv 4-0 
Flisa - Lyn 0-6

• Stryn - Herd 3-0 
Hødd - Spjelkavik 2-1 
Aalesund - Gossen 1-2 ' 
Sandar - Sarpsborg 1-2 
Brevik - Pors 0-4 >
Lillehammer - Frigg 2-1 (e.o.)
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Strømsgodset - Lillestrøm 3-2
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stedet for Øystein Numme, 
samme Odden gikk ut
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gjorde at Brevik klappet 
sammen og måtte finne seg i så 
desiderte nederlagssifre som 4—0 
i rundekampen på Furulund i går 

* kveld: Pors fikk 1-0 så tidlig som 
etter snaue 7 minutters spill — 
det var nok til at porseme fikk 

mens det kom noe 
og krampaktig over

1 *■ 

*

var Basse Hansen 
kveldens suverene ener og den’ 
eneste som innfridde fullt ut, 
avgjort med sin beste kamp for

*

året. Ellers kan man også si det- 
slik at det var forsvarenes kamp 
mot to angrepsrekker som ikke 
fikk det til å lykkes - bortsett da 
fra Pors-klaffet de siste minutte
ne.

Sverre Halvorsen hadde alt 
under full kontroll hele tiden.

WESSEL.
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ante tendenser av at man er på 
vei oppover igjen, selv om det 
nok må registreres som litt

skuffende at man ikke med de 
mulighetene man hadde klarte å 
bringe kampen til definitiv 
avgjørelse før 12 minutter gjen
stod. Av løperne på begge sider 

som nevnt

r!
e

Våferengen ule av , 
«rundedansen»

Greåker vant 2-1 -p.
Sensasjon må man vel kalle deW 

når et 5. divisjonslag setter topp-°j 
laget i 2. divisjon utenfor i cupenj 
Det skjedde igår der Vålerengen] 
tapte 2-1 for Greåker, som altså?' 
nå er å finne helt nede i 5. divi-M! 
sjon i Østfold. ' ’ nJ
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Det var svært tynn deltakelse 
ved Odds friidrettsstevne i går.

Kvinner:
400 m.: 1) Ellen Øyseth. Eid.

basse h. banens beste
minutter før slutt da Jan 
Magnussen rykket inn. - Verken

etter en halv times spill hadde Pors eller Brevik laget noen kamp 
som vil huskes, men i perioder 
var det likevel så bra kulør over 

fint igjennom, men var litt for pors-laget at vi liksom søndag 
sen på labben og Weholt møtte, » 
mens Bernt Petter satte returen 
over.

Nå ble kampen i grunnen uten 
den spenningen de ca 1700 
tilskuerne hadde håpet på. 
Hjemmelaget kjempet nok bra, 
men det var både noe skarpere 
tempo og sikrere flyt over 
pasningsspillet hos Pors, som også 
hadde det meste av initiativet og i 
motsetning til Brevik klarte å 
føre angrepene fram med større 
tyngde bak.

Brevik hadde avgitt Geir- 
Anfinnsen til juniorkretslaget i 
Horten, og det gjorde nok endel, 
men ellers sviktet det mer enn 
ventet på wingspillet og i første 
omgang på at Jan Fr. Fossé ikke 
klarte å finne ut av Rolf Nilsen. 
Brevik startet med Birger Thor- 
sen på midtbanen, men byttet 
med Magne Eriksen etter halv
timen. Den siste ble mot slutten 
erstattet av Thorbjørn Isnes. Hos

•v
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* •
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det tapte igjen. Den oppmuntrin
gen fikk laget aldri. Nå var 
Pors-scoringen mer av det heldige 
slaget, mens man nok kan si at 
Brevik var vel så heldig som 
klarte å holde 0-1 helt til bare 
12 minutter før slutt. Da sprakk 
det imidlertid fullstendig i et siste 
offensivforsøk — og det måtte da 
også ende med forferdelse å åpne 
låvedøra slik på vid vegg i 
forsvaret, der man ga alt som het 
sikring på båten. Dessuten viste 
en for kvelden gnistrende opplagt 
Basse Hansen seg å ta midtstop- 
peme på farten. Han laget da 
også ekte hat trick. Goal nr. 4 
stod Jan Magnussen for et par 
minutter før slutt. Slik kampen 
artet seg var porsemes 4-0 ikke Pors kom Odden etter pause inn i 

la for mye’ men mye kuime nok 516(161 for Øystein Numme, men 
si artet seg anderledes om Brevik samme Odden gikk ut 10 
l 
Q

-m..

.-•K. .• lz.»

Ulf Høgberg la selvsagt pigg- . 
skoene på hylla, men klarte ikke 
helt å gli slipp på tanken om 
toppidrett. Han ble tatt med til 
Mexico som observatør, og dette 
var etter alt å dømme vel 
anvendte penger.

Brevik-forsvoret sprakk totalt 
de siste 12 min.

BREVIK HOLDT 04170 MIN. -
- - L- --- —- _r - ■  —~ - - - W

f Qf Ih | Tynn deltakelse
Ut ‘ 'flir' 1 Odds friidretts- 

’^|||| stevne på stadion

f®li
li

I 66.5.
j Spyd: 1) Heidi Kolstad, Eid 
30.01.

j Menn:
400 m.: 1)

jjSkarphedin 53.7.
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Basse Hansenl

ble utelukket
i

I

Odd

Ii

1961 Cup-resultatene:Skeid
■

1967
0—2
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Pors møter Start i 
cupens 3. runde

1

I
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0—3
1— 5
2— 5
0—9
1—2

Or-1 
0—2 
9—1 
2—5
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1— 2
4—0
0—1
4—0
2— 3
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Pors traff Sørlandets håp
“ * — ■ ■ ■ ■ 4

X £ C

0—1

denne gang og nå tar våre tc 
beste lag sikte på topp serieinn- 
sats fra høsten av. Pors skal møtt 
Haugar på Vestsiden den 9. augus- 
og Odd spiller sin første høst* 
kamp ute — mot Lisleby 3. august

hjemme

fil
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Vi vet jo ikke om det had
de gått annerledes med Basse , 
på plass, men han kunne kan
skje ha fått litt mer futt i 
angrepsspillet, sier trener Ei
nar «Jéisen» Gundersen til 
Varden. V! hadde vel så mange 
sjanser som Start men det er 
nå en gang målene som teller 
og hellet hadde vi ikke på vår 
side i denne kampen. Nå får vi 
heller konsentrere oss om se
rien. Det nytter ikke å gråte 
over spilt melk.
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elg øjfen en eneste bombe | 
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Det ble ingen cup-bomber denne fotballhalgen. Alle kam
pene gikk stort sett etter programmet og det var bare Viking 
blant -favorittene som fikk mer bry enn de satte pris på. Olav 
Nilsen & Co. måtte ha ekstraomganger i Drammen mot Odd’s 
beseirer Drafn. Nå greide vikingene til slutt å hale i land en 
knepen 1—0-seier. ’x|

V 9

>
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Pors i cupen- 
siden 1960'

for to kamper
Basse Hansen må stå over 

to kamper, etter forseelsen i 
Larvik forleden. Pors fikk te
legrafisk melding om dette 
fra Fotballforbundet først 
klokken kvart over to lørdag 
og dermed måtte man unn
være sin farligste angriper 
for tiden. Hansen kan heller 
ikke spille privatkampen mot 
Odd i Skien

Mjøndalen—Flekkefjord
Drafn—Viking (e.o.) 
Verdal—Rosenborg 
Steinkjer—Stein 
Bodø/Glimt—Hamar kam.

fø-

Pors-start 
r^P^^-LiUehammer 
Llsleby-skeia 
Hodd-stryn 
strømnien_Raufoss

Alle 1. divisjonslagene greide 
altså brasene og Sarpsborg. Hødd 
°S Fredrikstad vant alle med so
lide sifre. I Porsgrunn fikk Start 
bry med Pors, men sørlendingene 
sikret seg retten til 4. runde.

Telemark er ute av cupen for

Sarpsborg — Lillehammer, 
Lisleby - Skeid, Lyn - Gre- 

j Strømmen — Raufoss, 
Strømsgodset,

* 
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Siden 1960, har Pors nådd 4. 
runde én gang og 3 runde hele 
fem ganger. I fjor ble klubben 
imidlertid slått ut av Gvarv i. 
2. runde med 2—0. Lørdag skal 
porseme i ilden påny i 3. runde, 
denne gang mot Start, og vi er 
selvsagt spent på om det lykkes 
4 slå seg frem til 4. runde som 
går til høsten.

Pors cupinnsats siden 1960 kan 
summeres slik: 
1960 3. runde Sandefjord

2. runde Vindbjart
1962 3. runde Fredrikstad
1963 3. runde
1964 2. runde Odd
1965 3. runde Sandefjord
1966 3. runde Sarpsborg

4, runde Vålerengen 
1968 2, runde Gvarv

Kampen spilles på Vestsiden førstk. søndag
■ —■ ......___________

1 Fullstendig oppsett ser slik ut:

i 

!( åker, 
Eidsvold Turn —

; Mjøndalen — Flekkefjord/Orafn 
Viking, Stag — Fredrikstad, 

; Pors — Start, Haugar - Brann, 
Os — Bryne (2. juli), Hødd — 

! Stryn, Clausenengen/Molde — 
Gossen (4. juli), Verdal - R0. 
senborg, Steinkjer — Stein, 
Hammerfest og Bodø/Glimt - 
Hamarkameratene.

' '
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Jan1 Magnussen setter punktum med 4-0 på Furulund i går kveld. — En begivenhetsrik 
■ onsdagskveld på idrettsfronten! La oss først ta med at vårt juniorkretslag innfridde alle 

forventninger i sin første kamp i Hortens-tumeringen, der vi beseiret en av favorittene, Bergen, med 
2—2. Odds Aage Thorsen spilte en praktkamp og scoret begge målene. — I Brevik gikk Pors videre 
til 3. runde med en klar seier over hjemmelaget, som dog holdt unna med 0—1 i hele 70 minutter. 
Og i kveld er det altså Odds tur til å forsøke et videre sprang i Cupen. Som ventet leder Sverige over 
TMorge etter fridretts-landskampens første dag på Bislet.

Utførlige reportasjer i tekst og bilder på sportssidene.

MK

- *
.... ^-*5 .'

■ .

ai
• • 01



<
• «S

I

-W

>

Vestsiden &

pa 5

-r

:t

£Start var heldigst og f*«

fe r
vant 2-1 i jevn kamp t- o*

I

r»

“I»’■

I

/
<>

Q

byttet..i første. <

r'5

3
<

sWBfe
s - • . 7? ’ -fe : Z

Ill

F
på Pors

EROT
>.K——

5

uiii

inn

Milt

LM1

LV11

•Jl

llkll «•Ti;

Ei?
•X»

!»•

Hill

r

.5

> 
’ f

• T* r

.'

;• *

i

å>\

k 3

1<
M

i
i »I

.S-. <

' •• • -•■ ' ' ■

S ;
*.kS
, :

4-

u
<

•:

//

•-X 
&

•X.-.:ife

. : ••

* 's

&

K-
.

f__  ___aF?^nggy pj-'•'" " " ~r ’

rundedansen

■ • • •

*

’ i1

f
ll!

‘ill’

^.Xs

;• 

fefe.. % 
:V

flI I 
-I

B
ISi ’
D j

n iI
I

J
I
IIII

I ii i ‘111 ;
1

WSHW

I

fefefefe;

•fefe?

fe:.Wfe
. ./fe

fei

. < X

! i 
t

'■ .;

• <: •

V’

påpasselig
Målet k

A ’.*> .-..

z, • 
«A . \

-fs*«-. ’

OM:u

4 .

!?-.- i vold mulighetenI1-

;W-^W

si

• A - - •> >

kan bare

• '^7.

'. V - 
vv

:-4; vx
M SV* 1 *

<-;W •<V: :•••</■

• Pors er ute av cupen etter 2—1 nederlag for Start. Det ble 
aldri den store susen over dette rundeoppgjøret og spillemessig 

! var kampen meget svak. Den sterke vestavinden som blåste 
[ ‘f langs banen gjorde det da også svært vanskelig for aktorene, 

men det forklarer ikke alt. Ingen av lagene maktet å mobilisere 
den innsatsvilje som skal til for å få et farverikt cup-oppgjor. 
Derfor ble det en temmelig grå og kjedelig affære.

Førstedivisjonslaget Start var en stor skuffelse. Seier ble 
det altså, men med litt hell hadde Pors avgjort kampen til egen 

" fordel. I førsteomgangen — da hjemmelaget spilte med vind og 
%ol 1 ryggen — hadde man et klart overtak og 1—0 ledelse ved 
pause/ var fullt fortjent. Etter pause dro sørlendingene fordel ’ 

| av Vind og vær og hadde et like klart overtak. Dog skal det inn- 
I »skytes-at porserne greide å stelle istand større vanskeligheter 

f (1 foran motstanderens mål i denne omgangen enn Start gjorde 
1 i første.
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ble for mye pusleri, selv om laget 
i annen omgang viste prøver på

• • • w •

ganske godt kombinasjonsspill.
God dommer var John Eriksen, 

Rapid. Han slo ned på alle for
seelser allerede fra starten av — 
da kampen var skjemmet av 
mange stygge etterslengere — og 

■ det løste seg. Etter hvert falt 
gemyttene til ro.

Ca. 2 000 tilskuere 
Stadion.
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hadde nær gitt scoring. Her er det Øystein 
Numme som forsøker seg, men målmannen Olav Skjærevold og Reidar Flå avverger.

ball på målstreken, og et brenn- 
hardt Otten-skudd hadde for
tjent en bedre skjebne. Nummes 
glimrende heading hadde også 
nær gitt scoring i denne omgan
gen.

I den sterke medvinden burde leger ikke fikk noe særlig til. Det 
lagene ha skutt mer. Man så det. 1 
tydelig at farlige situasjoner opp
sto hver gang ballen ble spilt . 
med vinden mot goalen. Starts 
forsvar i første omgang, Pors’ 1 
armen, var begge på gyngende 
grunn mer enn en gang. '

• START UTLIGNER
minutter etter pause had

de Pors sjansen til å gå opp til 
2—0, men Skjærevold fikk slått 
ut Rolf Nilsens gode skudd og 
avverget også returen som en 
armen Pors-angrip er skjøt på. 
Istedet gikk Start opp til 1_ 1.
Etter en blunder i hjemmelagets 
forsvar, fikk Øyvind Oterholt en 
tå på ballen og dermed ble det 
utligning. Syv minutter før slutt 
kom så selersmålet. Harald Bås-
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Mot slutten av matchen kom Pors-rekken sterkt tilbake og flere farlige sjanser
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Det forteller noe om Pors- 
overtaket at Start ikke hadde, 
skudd på mål før etter en halv’ 

fe times spill i første omgang.' 
Hjemmelaget hadde et utall far-', 

t lige sjanser i den første halvti-' 
* men, men bare en gang lyktes 

det å omsette i tellende resultat.- 
Det var Jan Magnussen som sco
ret etter at Starts målmann had
de halvklart et skudd fra Øy
stein Numme. Forspillet til den
ne scoringen skyldtes den sterke \ 
vinden. Et utspill fra Arild We-

• holt «fløt» helt ned mot Starts 
16-meter der Numme mottok bal
len, vant duellen mot to forsva
rere og skjøt velplasert og hardt, 
men Olav Skjærevold reddet

Jf glimrende. Dog greide han ikke 
å holde ballen og Magnussen var 

fremme og nettet.
1 det 25. minutt. F 

minutter senere hadde Odd Fri- 
til å utligne, 

men fra fem—seks meter skjøt 
; han rett på Weholt som forøvrig
• reddet pent. Vi noterer også at 
i en av Start-backene reddet en
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Her har Kjell Kristiansen (nr. 7) satt hodet til °weholts rekkevidde,cr utenior Kebijvx
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land la inn Xfrispark fra høyre-’ 
siden, frem stormet. Kjell Kris
tiansen, satte hodet til og ballen 
føk i maskene ’ utenfor Weholts' 
rekkevidde.

Etter dette gikk Start i forsvar,, 
og Pors overtok. Sluttminuttene 
ble da også ganske dramatiske 
og hjemmelaget var nær utlig
ning da Rolf Askedalen skjøt 
hårfint utenfor.

PORS FIKK DET IKKE TIL
Pors fikk aldri sveis over spil

let i denne kampen. I angrepet 
sviktet det betenkelig og med en 
Basse Hansen på plass, hadde 
kanskje kampen fått et annet 
utfall. Bakover maktet ikke As
kedalen sin oppgave som midt
banemann, Han ble for treg og 
særlig sviktet han i den deffen- 
sive oppgaven. Makkeren Kjell 
Madsen greide seg langt bedre. 
Weholt greide seg godt i goalen 
og blant backene gir vi prisen til 
John E. Odden. Kåre Bergstrøm 
som spilte itedetfor Basse Han
sen ble i annen omgang

' ut'med Basse Johnsen.
Start hadde sine beste i mål

mannen Olav Skjærevold og 
stepperne Reidar Flå og Terje 
Wetteland. Mldtbanefolkene 
Kjell Kristiansen og Harald Bås- 

4and greide seg også bra mens 
/? Odd Frivold og hans angrepskol-

lagene ha skutt mer. Man så det. 1
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var stort sett jevnt, men vi hol
der midtbane-duoen Per Aske- 
dalen og Morten Halvorsen et 
hakk foran de øvrige.
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Junior-runde med mange mål og noen overraskelser
Odd trygget ledelsen, og LIF 
skjøv

" runde-kampen mot Fram på Tor-
’ strand ble de «banket» s& klart
’ I som 6-1. Vertene smelte Inn tre | enn oss denne gangen, sa Pors- 

m&l i hver Bom gang,
1 reduseringen kom. først da Larvik- fra Larvik

laget hadde satt sin sjette ball matchen. Det var i første rekke I hadde vært så dårlig .
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For Fram sc 
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og ballene | satser på seiren framfor å komme Johnsen nettet en gang
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og Pors-1 treneren Thor Skames i telefonen | videre i cupen, sluttet 
umiddelbart etter
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GUTTESERIEN : 
Skarphedin—Gvarv 15—0, Sau
land—Heddal 0—11. i
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(

ii**’

ebbet 1. omgang ut. Tidlig i 2. 
omgang sørget Cato Stokke for 
2—1 til Gjerpen etter at Asbjørn 
Marthinsen hadde halvklart et 
frispark. Pors klarte imidlertid 
igjen å komme på høyde. 
Hjemmelaget hadde en meget ( 
farlig løperrekke, men denne 
gang spilte Gjerpens forsvar på et 
stort register. Alt i alt var nok 
Pors det beste laget. Hjemmelaget 
misset ocså et straffespark.

Borg, Pors og Snøgg topper 
juniorserien etter tre omganger

I

1 i

Pors—Gjerpen 2—2
Det ble et fartsfylt og 

spennende oppgjør på Vestsiden, 
der hjemmelaget og Gjerpen delte 
poengene etter 2—2. Gjerpen tok 
først ledelsen på et frispark fra 
30 meter som Steinar Gløsmyr 
satte kontant i nettet. Det tok 
imidlertid ikke så lang tid før 
Pors igjen var ajour, og med 1—1

Pors-seier

>■ -X-' '■ ■

■ ■.' i

cupen over Kram ^art ^re enn 

, ,Godset’ ’
Pors overrasket med sterk 

innsats og mye godt spill da 
laget hjemme på Vestsiden i 
går møtte Strømsgodset i Borgs 
Juniorcup. Pors-seieren lød på 
hele 4—0 etter 1—0 ved pause.

i og alle scoringene var av fint
I merke. Øystein og Arild Jen- : ______

sen scoret 2 ganger hver. Laget ! ’ I bak Asbjørn Martinsen. Martin-1 på midtbanen svikten var i dag, | «elever».
• sen kunne ikke gjøre hverken fra fortsatte Skames. Men vi henger I Gjertsen 3 mål 

eller til med målene. De kom alle | ikke med hodet tross tapet. Vi sen, Rolf Aspås og 
|fra 5—6 meters hold, < '

t . HB. - - —

Her har Arild Jensen elegant rundet Strømsgodset-keeperen og scorer mål nr. 4.
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Pors jr. i cupen i går
Pors-juniorene hadde en heller Ivar knallharde. Øystein Jensen 

svart dag i Larvik 1 går. I 1.1 scoret Pors eneste mål.
— Fram-seiren er det ingen 

ting: å sl på, de var mye bedre
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Farlig Pors-angrep i juniorkampen på Vestsiden i går. Gjerpen-backen Helge Pedersen 

får tacklet i siste øyeblikk.
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De øvrige kamper: Bamble —
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5 3 2 0 16— 5
5 4 0 1 12— 4

. 5 2 2 1 10— 7
5 2 12 10— 7
5 113 10—17
5 0 0 5 4—22

5 4 1 0 25— 7 
4 4 0 0 24— 4 
4 3 10 14— 3
4 2 0 2 13— 7
5 2 0 3 6—27 
4 10 3 19— 5
4 10 3 10—17
5 1 0 4 4—20 
5 0 0 5 5—30

1
t

!

i 
I

r 
i'

id
Pi 
u] 
Ol

2, 
T?.

9
8
7
4
4
2 
o
2
0:
-1

8
6
6
5
2
1
1
1

j?.

laget ellers var jevnt. Pors’ bes
te var Thorbjørn Gravklev, som 
viste fin form foran kampen 
mot Haugar søndag. For Odd 
scoret Tom Evensen 2 og Ole 
Erik Hansen. Pors to mål ble 
satt inn av Arild Jensen.
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ODD SLO PORS 3-2 i 
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1. reservelagsserie: - 
Avdeling A: 
Pors 
Odd 
Brevik 
Herkules 
Urædd 
Langesund 
Eorg 
Bamble

2 reservelagsserie: 
Avdeling A: 
Odd 
Skiens Ballkl. 
Urædd 
Gulset 
Skiens/Grane 
Gjerpen 
Storm 
Skotfoss 
Fossum

7 5 1 1 36—12
6 5 0 1 24—11 10
5 3 1 1 37— 9
7 3 1 3 25—23
7 2 2 3 16—17
5 2 12 15—19
6 2 0 4 15—35
7 0 1 6 8—50

5 5 0 0 24— 6 10
4 4 0 0 21— 5
4 3 0 1 20— 6
4 3 0 1 19— 6
5 2 12 12—20
5 10 4 13—23
4 0 1 3 4—17
4 0 1 3 4—18
5 0 14 11—27

7-3 (Odd spilte 
9 mann).

Sfor seier fil Pors 
over Brevik 
i B-serien

Topp-møtet på 
reservelagsserie 
ne og Pors l._

«fister.»

• --.r—-i. 
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reservelagsserie
Det ble Odd som stakk’av’ 

gårde med begge poengene i 1. 
reservelagsserien på Falkum i 
går. Ved pause ledet vertene 
2—0, og de hadde da også sin 
beste periode i denne omgan
gen. Etter sidebyttet jevnet det 
seg mer ut, og Pors greide å 
score to ganger, mens Odd ba
re kvitterte en gang. På Odds Brevik 0—6, Langesund — Her- 
lag spilte Geir Karlsen sikkert kules 11 — 0, Urædd — Borg 
og godt mellom stengene, mens 3—2.
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Overraskende
■ stor 4-1 fil 
Pors-reservese 
over Odds Ætt©

Avdeling
Snøgg
Gvarv
Skade
Heddal
Ulefoss
Skarphedin

!
>

Avdeling 
Pors 
Borg 
Kragerø 
Sundjordet 
Eidanger 
Herøya 
Tollnes 
Herre 
Stathelle

Pors og Odd møttes tors
dag på Vestsiden i en frem
skutt 1.res.kamp. Pors hadde 
det langt sterkeste mannska
pet. med blant annet Jon E. 
Odden og kunne gå av banen 
med fortjent 4—1 seier, et
ter 2—1 ved pause. Dette 
motet har ofte vist seg å 
være den avgjørende kampen 
om KM, men mye kan selv- 
foigelig skje ennå. Målscore- 
rc for Pors var Roy Elseth 
2, Jon E. Odden 1 og 1 var 
selvmål. For Odd scoret Kjell 
Sjcberg. Hos Pors likte vi 
best Odden, mens ingen skil
te seg ut på et jevnt Odd- 
laq. Thor H. Thommesen, Ski- 
dar. domte bra.

Varden har utarbeidet fotball- 
tabellene for begge reservelags- 
seriene etter ferdigspilt vårsesong 
og det viser seg at Pors og Snøgg 
topper i de to avdelingene i 1. 
les.serie mens Odd Gg Pors har 
teten i de to puljene i 2. reserve
lagsserie.

Slik er stillingen:

’. .s :ert

Pors, Odd og Sm 
topper res. seriene

hadde porserne 
under kontroll, og _ 
mer enn den ene _ 
buret. Arild Jensen var man
nen for den i__ 
frispark. Også 
en stor sjanse 

i hadde da Andreas L 
1 som kun- 

overtok Pors og 
ute hadde to | lertid 

havnet bak den ellers l.. ( 
Storm-keeperen Terje Pe- 

Dan Thygesen :
‘ i satte hodet til 

.et overlegg, Arild Jensen 
«fikset» 2—0 da han 
seg gjennom Storm- 
og satte ballen i

rf

-- ---------: j-ii 
r.---r-'.i.

Pors-juniorene sikret seg 
avdelingsmesterskapet

med 3-0 seier over Storm
—: det hele 
; burde satt 

ballen i Storm-
I

med et velplassert 
vertene hadde ; 
til redusering 

Cleve bare hadde 
Pors-keeperen Asbjørn Martin
sen igjen på «skansen». Imid- 

' reddet Martinsen Cleves 
sa skudd med en fin benparade.

På et innsatsfylt Pors-lag var 
sørget I Asbjørn Martinsen, Morten 

Halvorsen og Dan Thygesen et 
hakk eller to foran de øvrige, 

kranglet Storms beste var keeperen Ter- 
forsvaret je Pedersen, samt Andreas Cle- 

nota. Etter ve.

< V* **
Med klare 3-0 seir over Storm pause 

. på Kleiva er Pors-juniorene 
vinner av avdeling II, poenget 
foran Urædd. Vestside-guttene 
stoppet på 13, Urædd på 12 po

eng.
Etter jevne åpningsminutter 

i Skien i går der vertene 
et par farlige sjanser l. 
ne gitt scoring, <_. 
før 1. omgang var 
baller 
gode 
dersen.
for 1—0 da han 
på •_.

Jh-snjur—

Arild Jensen over!

Furulund i 1. 
mellom verte

ne og Pors endte med solide 
8-1 til Porsgrunn-laget. Brevik 
stilte noe redusert på grunn 
av skader.

.Resultater forøvrig: 
nble—Odd 

:1 bare

!Crl.

■ j-7-r. ■

'.Tre
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Pors vinner av LJ

'Slo Gvarv 6-0 i finalen
!

o

FORTJENT 2-0

I
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Pors-laget som vant 1.
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res. serie. Seieren ble så stor som 6—Q i finalen mot Gvarv.
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Pors vant finale i 1. reservelags- 
serie, da de slo Gvarv hele 6—0 på 
Ulefoss lørdag ettermiddag. Pors 
var klart best og seieren kunne 
lett vært enda storre om laget 
hadde satset i 2. omgang. Det sto 
4—0 ved halvtid. Kampens store 
matchvinner for Pors var Thor 
Helge Halvorsen. Han noterte seg 
for halvparten av scoringene. De 
ovrige målene ble scoret av: Roy 
EJseth, Karl Skifjeld og Basse 
Johnsen.

Det er hyggelig å se at en kar 
som; Karl Skifjeld klarer å hevde 
seg så bra blant dagens rekrutter 
på Pors. Ellers spilte ikke 
lørdagens Pors-lag noen helt stor 
kamp, .men det var . allikevel 

| enorm klasseforskjell mellom 
lagene. Gvarv holdt best følge i 1. 
omgang. For øvrig leverte Kai 
Gulliksen sikkert backspill, mens 
Halvorsen og Elseth var de beste 
framme i rekka.

*Det var ingen som framhevet 
seg på Gvarv. '

| God dommer var Ole Knatte- 
I iyd» Snøgg.
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Haugars gode keeper

Corner.bestemt.
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grad på lagspillet og 
bar altfor mye preg 
digheter. Mon det 
være 
offensivt ? 
Haftorsen

Porserne byttet ut Rolf Nilsen | domslandslaget, 
og Th. Gravklev på slutten av 
kampen med «Basse» Hansen og 
Jan Magnussen, mens den tid-

m
i

• I

■•1 

. J

ir

i1 r » 
U;<

i
tø

■1
•’ I

.’ I i VI
I» 

1|| 

ili

Han ble assistert av Sverre Hal
vorsen, Odd og Helge Rogsund, 

Bergsted, | Sandjordet.

§ 
,1

H

r

•• : ••

var cn storscorer for et par år 
siden, var helt utafor.

Dommeren Egil
Borre, var myndig og

vil fornye kontrakten i 2. di
visjon.

Om selve kampen er det ikke 
så svært mye å berette. Pors- 
forsvaret virket noe åpent i be
gynnelsen og dette kunne lett 
ha straffet seg. Haugars raske 
Paul Reine smatt lett gjennom

ligere storspiller Asbjørn Sal- 
tvedt kom inn på Haugars lag, 
men det hjalp ikke noe.

Pors har fortsatt et solid for
svar selv om vingbackene Svein 
Halvorsen og Kai Gulliksen ikke 
overbeviste helt. Midtbaneduoen 

Haftorsen John Einar Odden og Kåre 
5 Bergstrøm kom fint fra kam

pen selv om det skortet på 
kreftene i slutten av kampen, 

mak sette ballen Arild Weholt i buret hadde en
i Haugar-nettet. Porserne gjorde 
enkelte forsøk på å øke ledelsen 
men det lyktes ikke.

TAM 2. OMGANG
Det er lite å berette fra siste 

omgang bortsett fra at Porserne 
prøvde seg med enkelte skudd i 
begynnelsen, men Haugars bur- 
vokter avverget disse. Gjestene 
hadde enkelte spredte forsøk, 
men løperne var svært tafatte 
i avslutningen. •

.. •/

il

Adressen på pasningene var 
meget svak og ballen havnet 
alt for ofte hos motspillerne. 
Men det var aldri noen tvil 
om hvem som var best. 
Haugars ledere var synlig 

skuffet over sitt lag. Det er 
fullt forståelig og det må vises 
ganske andre takter i de gjen-1 ved et par høve. En gang var 
stående kampene hvis klubben‘ han alene med Pors burvokter

lett jobb som han kom vel fra. 
Det er noe tregt i angrepet og 
hyggelig ville det være om det 
ble mere fres over 
gene.

Hos Haugar skortet det i høy 
det hele 

tifel- 
Mon det ikke ville 

klok politikk å spille mere 
Burvokteren Per 

som spiller på ung- 
, var lagets bes

temann. Ellers var det ikke mye 
å rope hurra for. Den tidligere 
Vard-spiller Tollef Nordvik, som

Rolf Nilsen er her nær ved å score, men 
Per Haftorsen avverger.

var
det var 
kreftene
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Arild Weholt, som reddet fint. 
Etterhvert kom Pors langt be
dre i gang, men det gikk 29 

, jninutter før laget tok ledelsen.
Det var John Einar Oddden som 
tok sjansen på et langskudd. 
Ballen skrenset en Haugar-for- 
svarer og dermed var 
,i buret satt ut av spill. Bare 
minutter seinere var stillingen 
endret til 2—0. Øystein Numme 
kunne i ro og i__

Pors styrket i går sin an- 
nen-plass på serietabellen i 2. 
divisjon ved å slå Haugar 
2—0 på Vestsiden. Det 
ulidelig varmt og 
fullt forståelig at 
sviktet i 2. omgang hos spil
lerne. Tempoet ble også satt 
betraktelig ned og det hele 
gikk svært mye på måfå. —

thorbjørn Gravklev i 
med.
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kamp med Haugar-forsvaret. Rolf Nilsen og Øystein Numme følger spent 
(Foto: Jerry)
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etter pent
i 2. divisjon da 

ble slått 3—0 etter 1—0

•4

A . . 1 . g «. 1 1   J* —
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med 2—0. Etter var det aldri 
tvil om hvem som hadde «kom-| ,

tok godt nok vare på sjansen -M 
I

I

Ole Erik Hansen 
inlM5 d“for i år

I

I
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© Oa @g opp

hjemme
laget best før pause
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Hjemmelaget best igang
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' p. Kristiansand stadion lørda9 sikret 

Pors seg nye £ P°en? 
bunnlaget Vjgør 
ved pause. ■ 
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Det var Vigør som kom bes | '
• ’ 1

V'

. — '----- --  - - . - * • —. •

Numm@ [Bir®s.b&in)(§Bi)S Ibeste
Vigør b fis?

halvtid. Målet kom 
av John Einar Odden. Basse Ha 
kom inn istedet for Kje 
gang, «fikset» 2—0 etter 5 ... 
] 1 minutter gjensto sørget Øyst

hsh

igang og hadde i hele 1. omgang‘j 
godt tak på kampen. Men spil- |jj 
lerne klarte aldri å få Pors ut 
av stilen. Når så løperne ikke 5n

w * A Vk J U* <• 4* A 4B J

måtte det gå «galt». Noen store . p 
f •” * - -

ikke Pors, som spilte endel un- ’ 
der pari.

<

På dagens Pors-lag likte v il 
best midtstopperne Ragnar Numl.’i 
me og Rolf Askedalen. Sidebac- 
kene derimot var ujevne. Kee-.f 
peren, Arild Weholt, viste sik
kert og godt spill. I angrepet går 
«prisen» til Basse Hansen og Øy
stein Numme. _ . J, J

Etter stemningen å dømme i V | 
Vigør-garderoben etter matchen;

tydet det på at laget har resig- 1 I 
nert i kampen om å beholde en l 
plass i 2. divisjon. Best var mål- ji 
vakten Kai Otto Jørgensen, Svein 
Kalaas, Sten Johnsen.

, _ v„— J
angrepet og han skapte da I ‘

I

Vigør-målet. Typisk var det da t 
også at han sendte sitt lag foran •

iI 1

mandoen» på banen. Resultatet ■. 
av dette overtaket burde gitt I ■ 
gjestene flere enn de to uttellin-. * 
ger i 2. omgang. . {;||j' ' J-

«Jeisen» skuffet ^;|
__ Tross den såvidt klare sei- 

ren er jeg ikke fornøyd med |1 
mitt lag i dag. Men jeg lover det^ 
skal bli bedre i hjemmekampe- ( • 
ne mot Mjøndalen' og Vålerenga.; { 
For laget er bedre enn det somt 
ble vist i dag, sa «Jeisen» Gun-| 
dersen etter kampen.

I” ~ n 

tilbud i denne omgangen hadde f
'S

«Nytt» lag etter pause
Pauseminuttene hadde Pors-} 

grunns-gutttene tydelig fått si- 
ne instrukser fra treneren «Jei- 
;en» Gundersen. Guttene ' satse* , 
,‘riskt fra avspark og sjansene.;! 
.iteble heller ikke. Basse Han- !j 
sens inntreden betydde' styrkel-■ .

« «■ “• - < J n 1 l

se av ;
også farlige situasjoner foran

Kristiansan 

seg aye

- Thorbjørn Grayklev scoret ba- 
kunder før dommerens fløyte lød for
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hadde porserne så mye mer å nok ofte litt for fort
- fare med. Det var et godt tegn

& kjempe seg opp fra 0—l til 
[• 2—1, og alt i alt er det bare å
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nedspiit, og de 3 advarslene som 
streng, men god dommer 

?*rgstad delte ut, falt alle på 
Dertil ble lagets beste 

Øyvind Broch, utvist for 
overfor dommeren 8 

minutter før slutt.
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Mic H . Skape «tørre effekt, 

minutt Varnen'bdermål e(ter 20' 
Skistad (Stod iSak aV Boye 
Programmet n KaIt nr‘ f 
ttkffanS „n’ men Weh01t var ninS •’ Bådp f na en mesferred- 
Pors sinfd * f ogr etter hadde 
at det viiu0^! InuHtoheter uten 
Basse ner !a ,y!<kes- særlig var 
en god o„0ystein nfcre på, men 
net gOpn SSåPLetten keeper ord' 
par m£. kom cttcr bare et 
som 21 J^tter Basse med 1—1. 
til fn?+ d^n rette innsprøytingen te dnt °ffensiv- °S vlr- 

sel2 2 r meste av omgangen,• reie T ikke bI" så m^ge 
atttr åpn,n&er av det. Det var 
m6ffo f» J'anfir Gravklev som 
ipt f°r få inn seiersmå-
fnn h rPed Sln spesielle sans
seku rarpatlI<k drøyet han til 30 
han før 31u"~ stakk
fram^ U^SeB^ lengste benet 
flr • Ji en tett kJynge. Gravklev 
mLlkke bare Jubel på banen. 
q f*kk han den spontant. 
Off fortjent 1 Han var beste an- 
ffriper i går.
i#M?Uers ^es vi laget var 
Jevnere enn på lenge, uten noe 
lnuTr,met 3V&kt Punkt. Det var 
«ona innsats over hele linjen, og 

jern (J?ed godt blikk for P®3' 
nos niiMqk ev blir sjelden nffefinesser og variasjon i spil
es Duhhh.m pop hos J®r Forsvaret er nevnt men på

de stoÆ har eå sien|,dOtSpillere- ™«>anen bidro itoé m.W 
an var detb^ro yd?r når han 21 d5n evne til ’å ^rgstrøm—Odden til at over- 
° D! Bjørnstad ekr2ekundene for rette hjør- *ket. ble vedlikeholdt i lange 

^Jøtad kn|P3et ham ^utt i går. frer - Mjøndølingene måt- ’ ——2: arnpen. y til endel etteralengere og /noe unfaire metoder når de ble/

• I.' 
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Fw drøyt 1700 tilskuere — det ;
burde jo vært langt flere tiF«n 
slik «hovedkanipP— spilte Pors. 
qin.hfyte kamp for sesongen dg 
£6 tairt at toan er 84 ^Kl 
We 1 en fetende hostfomi at 

j’. ■ —.. «m -HKF ‘bl. •'.
laget er i stand til & lage offer 
av noen hver. Nå var det rik
tig nok mjøndellngene som le-

* det ved pause, men det var fak
tisk da porserne satte seg mest 
i respekt og leverte sitt beste.
Laget viste sin styrke ved å — 
fighte seg til et enda klarere 

J overtak i annen omgang, men 
j da sank tempoet endel — og vi 

tror at det nettopp er det iltre 
tempoet som er Pors’ skarpeste 
våpen. Ved siden av et kontant 
og bra tettende forsvar og de

I fightervillige spissene, som best
• skaper åpninger og panikk i

■ motforsvaret når de hogger seg
°PP °£ lnn I nærkampene på de 

. lange drivende framspillene som 
I bl. a. Svein Halvorsen og Aske- 

dalen gjeme kan sende i vei en
da oftere !

Hvis bare de rent tekniske 
ferdigheter skal legges til grunn 
er nok Mjøndalen et bedre og 
mer slepent mannskap, men i ■ 
dagens fotball er slikt ikke alt
— og i de fleste andre våpen slå fast at i 
dette spillet nå engang byr på, et par mål klarere.
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med spesiell glede, og går på banen neste gang av en 
eneste grunn: Nemlig for å slå Vålerengen.

Men om dette forsettet lykkes, og de blir liggende 
ett poeng etter, kan de regne med å innhente dette 
poenget på de tre siste kampene?

Alt er selvfolgelig mulig, fotballen er og blir rund. 
På papiret virker VIF’s videre program lettere enn hva 
Pors har. men det er sannelig ikke mye. Begge lagene 
skal ha Eik og Bryne, Pors skal spille begge sine kam
per på utebane, mens Vålerengen har to hjemmekam
per. I siste serierunde skal så Pors ha Stag hjemme, 
mens VIF moter Hauga r i Haugesund.

Normalt burde Oslo-Iagct klare brasene. Men så kan 
man også sporre seg oni gårsdagens innsats er utslag

-C3_ '’

av en vanlig «never mind» mentalitet, eller om formen 
virkelig ikke er patent lenger.
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VIFs program lettest
For der skal de ikke få lov til å spasere seg til poeng. 

Porsgrunns-guttene har nok merket seg dette resultatet

Hardt i Porsgrunn
Det cr grunn til å tro dette var et engangsfenomen, 

men likevel skal man ikke snakke for høyt om å vende 
tilbake fra Porsgrunn med begge poengene. Sa godt 
spill har ikke VIF prestert tidligere 1 år heller, at de 
kan regne med noe for sikkert 1 den kampen, selv om 
de viser sitt beste.

Denne avdelingen har i hvert fall fått spenning 
igjen. Selv om de siste kampene burde være nok for 
VIF til å holde unna, om de nå ikke har mer enn et 
poeng å gå på. __ _

Så skulle det altså bli spenning i 2. divisjon 
igjen, og etter den kampen som man minst av alt 
ventet det. Vålerengen som nesten siden seriestart 
har lagt seg vel til rette på tabellen, langt foran 
de andre, må ta fram tabellens realiteter igjen, 
og alliere seg med innsatsviljen fram til motet med 
Pors på søndag, etter 0-1 tapet for bunnlaget Vigør 
i går.

Pors-laget er imidlertid et me
get sterkt kjempende og fight-
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ende mannskap, som kan be
rede hvem som helst en over
raskelse når det gjelder soni 
mest. ■ ‘

Men vi har mørket oss den 
optimistiske stemningen i Pors / 
— og den tror jeg faller ut 
til vår fordel, slutter VIF- 
formannen, som også kan be
tro oss at hans mannskap mø-, 1 
ter uten skader og ined en 
Bonden Sørli i toppslag mellom • 
stengene. . i..

— Noen direkte store endrin- 
er blir det ikke i vår slagor- 
!cn mot Pors i Porsgrunn søn- 
iag, sier fotballformannen i 
Zålercngen I.F., Odd Skaug til 
Farden. Vi kjører med Kjell 
Jjølsand og Knut Presterud på 
nidtbanen og flytter Age Sø

rensen frem i angrepeskvartet- 
i;en.

—Hvordan er stemningen 
etter nederlaget for Vigør?

* — Stemningen var helt ut- 
nerket på kveldens spillermøte 
øg det var tydelig å merke at
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ørensen frem i angrepskvartetten
skuffelsen over nederlaget for 
kristiansanderne hadde lagt 
seg.

— Og motstanderen kjenner 
dere godt til?

— Ja, det er klart. Vi skulle 
jo aller helst vinne dette opp
gjøret — i det minste sikre oss 
det ene poenget. Det går vi 
forøvrig sterkt inn for. Når det 
gjelder Pors skal man ikke 
glemme at vi tok igjen Pors- 
grunns-Iagets ledelse i forse
songen på Bislet, og at vi halte 
inn seiren og begge poengene.
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ri Gjennom 32 minutter av sel
ve kampen i går (pluss det 
kvarteret pausen tok) våredet 
mye som :/_?* . 
engen skulle klare å ta opp. 
igjen sin nesten utrolige lyk- 
ke-linje med 1—0 seier. Tross 
Pors hadde hatt de desidert 
største scoringsrnulighetene 
inntil da, var det Harry Karl
sen som etter 15 minuters 
spill kunne gi Oslo-laget ledel
sen, og den ene goalen greide' 
gjestene å ri på omgangen ut., 
Pors-utligning hang i luften 
mer enn en gang, men det si
ste stikket var det hver gang 
l-Bonden» Sorlie som tok. Jo

da, fotballen er rar og har det 
med å lage dramatikk. Og så 
fort skjedde det fra annen om
gangs 2. minutt: Gravklev ka
stet hodet fram på Basse Han
sens fine innspill fra høyre
siden, og Sørlie rakk ikke å 
få armene på plass, blendet 
av solen var Lv...
men scoringen var av storfint 
merke. Det gikk bare snaue 2 
minutter til: Pors i nytt an-

&

• '

fe#

ser uten en eneste advarsel. 
Vi hevdet etter Mjøndalen- 
kampen sist at Pors leverte™ 

tvdpt nå "at Vålpr- 'i s’n ^este kamp på lenge — i fe 
tydet p* at Jåler^ går var det enda^

bedre! Å gi Vålerengen et Jfe 
slikt hardkjør gjennom 2 om- 
ganger gjør intet annet lag i-® 
2. divisjon — dg selv om man 
ikke skal dømme et lag etter 

• bare en eneste kamp, måtte 
man unektelig gripe seg i å 
reflektere at det da måtte væ
re Pors av disse to som kun
ne ha noe i 1. divisjon å gjø
re. Hjemmelaget lå endel over 

--------- — ...

i banespill for pause og had- 
.. de avgjort mest brodd over- 

. angrepene og langt de fleste 
åpne sjanser. VIF-scoringen 
heldig, men ga riok Askedalen 
en lærepenge! Han syntes å 
ha kontroll over ballen foran 
mål, da kjappe Harry Karlsen 
plutselig stakk fram et ben 
og lurte både Askedalen og 
en overrumplet Weholt. Ellers 

han nok ogsa^ husker vi best Basse Hansens 
skarpe heading som Sørlie 
måtte prestere en 1-hånds 
fantomredning for å avverge, 
Øysteins skudd i stolpen pluss 

et utall av cornere. Annen- 
omgangen dominerte Pors to
talt, og det var først i de 
aller siste minuttene at Vå
lerengen oppet seg noe. Harry 
Karisens skudd i planken ga ; 
et støkk i mange av de 3800 
betalende tilskuerne, men 2— 
2 ville jo vært høyst urettfer

dig!VIF-laget skuffet stort og 
fikk lite til bortsett fra perio
der i første omgang, og Sørlie 
er og blir ubesluttsom ute I 
feltet. Hem som var best hos 
Pors? Vi vil si: Samtlige. Tri

• • • • •••

umfen ble feiret på et utpre 
get team-work av hele laget 
Det gled godt og ble fightet • 

< like godt i alle ledd, og navnl 
skal vi hoppe over denne gan
gen. Kai Gulliksen kunne ik
ke spille, men Jan Magnussen 
steppet inn og gjorde det 
overbevisende. I kampens si
ste del kom Elseth og Kjell 
Madsen inn i stedet for Rolf 
Nilsen og Odden.

Dft Pors ' forkampen 
også. 1—0 over Urædds old 
boys.

WESSEL

grep, og Øystein Numme 
tverrvendte og smelte til pa 

' direkten. Påny dirret ballen i 
maskene uten at Sørlie hadde 
noe å stille opp. I løpet av 
knappe 2 minutter gikk altsa 
Pors fra 0—1 til 2—1.

’ ble også triumfsifrene. Og at 
de ikke ble en god bit større 
skal VIF'erne være sjeleglade 
for. La oss si at 4—1 hadde 
passet atskillig bedre etter
som det hele artet seg.

Som ventet ble det en gan
ske «raflende» fight, men li
kevel ganske fair tatt i 'be
traktning hva som stod pa 
spill for begge. En mY2°19 
og god dommer Henry Øyer9 
gjorde også sitt til at det al- ( 
dri utartet, og han klarte seg 
med et par rolige tilsnakkel-
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Thorbjørn Gravklev vrir seg fri av Vålerengens Tor Clausen
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(Foto: Harald).
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5—14 
14—28
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Mjøndalen 
Haugar 
Eik 
Vigør 
Stag

17
16
12
12
101
9
61
«i

i-

I
!
i

L
M

:

å føløe 
■-------------------- - r*

* ■ ■■

Å
! F
3

: v* ?

*1

>1 ■

♦
-* ----F,

r- ■

være oppe i 
kommende

? !

A ‘ '

? T

«?
i

■ • 
Ei

stuper»

ennå 
det 

holde

I

fe<-

h >

unektelig langt hardere bud 
for porsemes vel mot en 1. 
divisjon som vinker i 
fjerne. Ja, så fjern er jo den
ne muligheten ikke lenger
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Pors kan fort 
tabelhledelsen

• helg. Bryne kan bli Våleren- i
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etterat Vålerengen ble satt 
så ettertrykkelig på plass i 
går. Oslo-laget er blitt tyde
lig preget av nerver og pa
nikk — og det skal nok VIF-
.-r WW-*?- « r-jQjrv rr-~

*r"e « bale med , 
^mover. Nå ska| 
bl1 så enkelt å [

De‘ er ikke så
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gens endelige skjebne — el- 
ler skal det bli porsernes?1
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om det er Vålerengen eller 
Pors som har det vanskelig
ste programmet gjenstående. 
I rekkefolge skal Oslo-laget 
nå ha Bryne hjemme, Eik 
hjemme og Haugar borte, 
mens 
kommende helg (Pors har 2 

0 nederlag der borte fra 
i fjor å hevne!), Bryne borte 
og Stag hjemme.

Vålerengen 
hjemmekamper mot 
nes ene, kan synes å begun
stige den første. Men det er 
neppe noen tvil om at det 
er Pors av de to rivalene 
som virkelig er i «stotet» 
nå og seiler i medvind. For 
begge ligger det dog et 
skjær i sjoen som kan bli 
helt utslagsgivende: B r y - 
n e! Riktignok vant Pors 3— 
0 på Vestsiden i siste kamp 
før ferien, men Bryne på 
egen bane er noe annet, og 

, x gårsdagens 4—0 over Eik 
varsler at Pors neppe får det 
lett der borte 28. septem-

‘fe : -
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ber. Men allerede lørdag får 
vi altså Vålerengen—Bryne i 
Oslo, og for den affæren har 
VIF-erne neppe fått nervene 
under kontroll!
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Mens Odd nokså glatt sei-

* 7er videre i 3. divisjon mot 
en avdelingsseier og dermed

/opprykking som synes tem- 

iFmelig bomslkker nå, er det
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Helge «Bonden» Sørli fikk anledning til å- demonstrere sine 
panterredninger gjennom hele kampen. Her i begynnelsen av 
forste omgang. Basse Hansen har headet og Sørli «flster» 

ballen ut. (Foto: Harald).
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hos Pors’ mdiscorcre Øystein Numme (t. v.) og 
Torbjørn Gravklev. 
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Eik-oppmannen 
som nærer respekt for

Vålerengen

— -Pors 
slå dere.

— Ja, og det greier de, dess-! 
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— Vi er livredde Pors ti! søndag, sier Eik-oppmannen 
Svein Ro berg på vår henvendelse. Pors-laget synes så 
sterkt for tiden, at hvis vi grei er et poeng, så skal vi være 
sjeleglade. I høst har jo Porsgrunns-laget gått fra seier til 
seier, og laget ser også ut til å være i besittelsen av den 
fryktede evnen å vinne jevne kamper.

(Vålerengen burde jo Pors vun net med større sifre ifølge
• • * «B

•••>>•> Ava
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SW3IM

en rundekamp | 
noen år siden.

h ai- 
der 

stort lenger. Bortsett fra Pors- 
kampen .regner vi ikke med 
flere tap, og da skulle plassen 
være berget.

Sier
jo også hatt|Roberg,

Porsgrunns-laget, 
synes han lite om.

a;-?:

... .
•■v." ••••.• . •

A

/ .
. .<• • • . .• •• 

iy--

.Nn;-.'-. ■

i ■ :

. ■

H

f;

•>.
.■

vBS 
$?:x

WF

■

Bl
.: ■• •••:• • •;•: :•>

• I 
iri l

■ Å.:- -N

Il l I -

'1
. y-:> :Wswl 
1: ■ :

• . • • • • 
■■■ M',-:.. ; :.z. 

: ■■ll-l
-1

PORS 11. DIVISJON 
NESTE ÅR

. • ’-*-V • »

ETT POENG SØNDA G OG VI

• * *• • v
'I: ' <i’--

i

li:wM 
i®

n
il

mi?

civX”- • •

■■■■

g,.

pi
«a

verre.
— Eik er i faresonen?
— Det er vi. Men vi 

ikke tenkt å være med

Blinkskudd PORS TOPPER
I HELGEN:
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— Hva mener du om Våler
engen?
. — Det laget har nå forspilt 
•sme^sjanser til opprykning. Os- 
lo-laget er ikke på noen måte 
av. noe imponerende format, og 
ide har mye å takke fru For
tuna for. Nå ser det imidlertid 

.ut til at lykken har snudd seg 
for laget, og dets sanne

I synes å komme mer til 
I trykk.

— Det må bli Pors da?
— Uten tvil. Neste års

1. divisjonslag er fra Pors
grunn. Laget seiler som sagt 
i medvind, og jeg er absolutt 

lav den oppfatning at strøm
men nå er snudd til fordel 
for Pors-laget.

— Du har ikke noe tro på 
Eik til søndag?

— Dessverre så har jeg ikke 
Idet. Laget har den siste tiden 
Ihelt mistet stilen, og flere av 
I spillerne er fullstendig ute av 
Islag. Men vi har jo lov til å 
håpe. Noen seier tar vi imid- 

llertid overhodet ikke med i be
traktningen. Vi har i-- “ ’

noen stygge tap mot henholds
vis Haugar og Bryné i det sis- 

Ite, og det har slett ikke styr- 
I ket optimismen. Det går nok 
|mot Pors, ingen tvil om det.

— Når tapte dere mot Pors 
sist?

— Det var i 
i Pbrsgrunn for

'WSI 
■

■ fe
• •
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Noen nøyaktig dato husker jeg 
ikke.

— Etter Pors-kampen står 
Vålerengen på tapetet i Oslo. 
Greier dere den ■ biffen?

— Det tror jeg absolutt 
skal. I vårkampen i Tønsberg 
rundspilte vi Oslo-laget i to 
hele omganger. Likefullt vant' 
de 1—0, så ufortjent som over- i 
hodet mulig. Det har vi tenkt. 
å rette på denne gang. Oslo- 
laget regner vi rett og slett 
ikke med som noen problema
tisk kamp. Den skal vi nemlig 
vinne. Jeg tror også at Bryne 
slår Vålerengen i Oslo. Og der-l 
med er det duket for Pors. I

må imidlertid først t
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Dommer! Kåre Abrahamsen fikk 
da også god anledning til å vise 
for alle og enhver kunsten i fløyte-
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I hele 8G minutter holdt han 
Pors-entusiastene på pinebenken. 
Men så losnet det for «Basse» 
Hansen. Eik-forsvaret som var 
tett som en sardinboks tråklet 
han seg gjennom to ganger på 
rad, og begge 
scoringer ut av det.

Og Basse var selvfølgelig godt 
fornøyd med sin egen innsats, 
samtidig ogsa en smule irritert. 
— DiSse Eik-spillerne er absolutt 
de verste motstandere et fotball- 
lag kan mote. Under hele kampen 
ligger de og dunker oss angripere 
hardt og ulovelig i ryggen.

Basse Hansen har rett
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I vår omtale, lordag, som gjaldt 
den amerikanske traver, Nevele 
Prides nye verdensrekord, fore
kom det an lapsus i ombrekkin- 
gen, slik $t ikke selve resultatet 
fra Indianapolis kom med. Den 
nye verdensrekord, i rekord f orsok- 
et uten pacemaker lyder altså, på 
1.11.1 — fire ettall må være lett å 
huske for framtida. Greyhounds 
historiske 30-år gamle rekord lod 
på 1.11.6 og har vært ansett som 
«uslålig».
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kronen på verket ved å slå Bryne? mål, som var et langskudd fra 20 
_Det kan jeg ikke love, men meter, hører absolutt méd til sjel-
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det skal bli vanskelig for Jær-laget | den-hetene på 
å ta igjen fire-poengs-ledelsen vår. 
Hvis det skal skje må de vinne 
alle sine gjenstå ide kamper, 

ganger ble det | mens yi må tape våre. Da står vi 
likt, men ' \

Men da kom Basse Hansen og sørget for tetskifte i 2. div.- 
_  Grisespill av Eik førte til fløytekonsert av dommeren

REINE KNOKKELKAMPEN
hvis han hadde' utelatt det.

Pors hadde fryktet denne kam
pen. Laget var redd for at deres 
relativt lette angripere skulle kom
me til kort mot de hoye og hardt- 
spillende Eik-backene. Men de lot 
det briste eller bære og kjørte på 
i samme optimistiske stil som mot 
Mjøndalen og Vålerengen. De vis
ste å kjempe og ville ikke gi noe 
gratis ved dørene. Men lenge skulle 
det gå før Pors-ledelsen kunne 
puste ut å konstatere at nå var ... 
de på topp av tabellen. I de nsiste g. 
halvtimen var kampen full av 
sjanser som kunne gitt resultater

Vålerengen—Bryne. 0—1 
Eik—Pors 1—3
Stag—Haugar 1—o
Vigør—Mjøndalen 1—1
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Avdeling A:
2 2 27-23

8 1 3
5 4 3 21-/4 ;.14 

20—13-.; 13 
17—19 ' 10 
11—22 
15—29 
6—15
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■niinutter gikk det Jor <■ Basse» Hansen
Men til gjengjeld scoret han to J ■ ■
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PORS HAR BEDRE 
MÅLFORSKJELL

(8 scoringer). Mer spennende blir 
det om Vålerengen slår Eik neste 
gang.

Pors seiler utvilsomt i medvind 
for tida. På midtbanen drev Kåre 

kritil-k: åv Eik. Til sine tider spilte Bergstrøm opp i stor stil, og var 
Vestfold-Iåget mildt sagt grisete, sammen'tned-Basse Hansen lagets 
Dommer!.Kåre Abrahamsen fikk beste. Øystéin Numme kommer 

også på-plussida, det samme Tor
bjørn Gravklev som scoret Pors 

blåsing. I nesten ett kjør pep og | første mål.
Eiks grise-spill er allerede nevnt, 

øst og vest. Og det var nødvendig, men det skal ikke skjules at laget 
Det kunne lett ha utviklet seg til hadde vel så stor del av spillet 

som Pors, og Robert Jamcisons'
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både den ene og andre veien.
— Men nå ser alt ut til å gå

PROGRAMMESSIG
Pors-trener Einar eJeisen» 
der sen?..

— Ja, nå er
sprang spist opp. Vi er i teten og 
den plassen vil vi helst ikke gi fra 
oss. '•

— Og neste gang skal dere sette :

Dramatisk var den i annen omgang — Stillingen var 1—1 — 
og Øistein Numme ble hardh endt behandlet av Eik-forsva
ret og måtte forlate banen. Heldigvis var skaden ikke alvor
lig og den energiske Øistein kunne fortsette. Treneren Jei- 
sen Gundersen til venstre og med ryggen til oppmannen

Svein Barth j
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Eiks forsvar var i hardt vær mere
stein Numme er her i iiinbittfight med Eiks keeper og back
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gen hadde 
rette turen.

— Hva
— Pors 

da vi møtte dem i 
lig likte jeg 
Rolf Askedalen,
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e Dette var skjebnekam- 
pen! Vi hadde det klart for 
oSs på forhånd at denne 
kampen måtte vi vinne, og 
sannelig gikk det også.

Det holdt kanskje hårdt med to 
scoringer i kampens to aller siste 
minutter, men poengerie ble altså 
vare. Og nå er vi optinister. Nå ska) 
vi til topps!t

Ikke tvil om at Porsoppmannen

.

I 1

aÅ

ys5/., ’V
Svt- ?

■

Svein Rarth var fornøyd etter 3-1 
seieren mot Eik i ^år. Det passet 
I ors ypperlig at Bryne tuktet Vå- 
Porrsn^ nK f°r fpFSU r‘ing topper 
i ors Libellen.

Guttcne hadde en del trøbbel 
fnrklnrCrVCne 1 dftgl °B dct må n°k 
Jorklare en del av årsaken til at de 
RrimnT 1 2’ Vi 110T i
grunnen kommet litt for fort opp 1 
telen og det skal gode nerver til for 

i ° hodcL kaldt. Men nå får vi 
neie 14 dager på oss for kampen, 
mot Bryne på |ryne og selv om vi

--
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i i&g^gjg

heller ikke sikre på utfallet denne gangen. Men vi visste 
det måtte kjempes for fullt skulle vi være med i dansen ] pors 
toppen av tabellen.

— Hva når det sto 1—1 til det gjensto fem minutter?
«

— Vi har jo vært i samme situasjon før. Da'•‘lenker j< 
på matchen mot Mjøndalen, og det samme hendte i dag, b; 
re at det kom to scoringer denne gangen!

— Noen å framheve i dag?
— Nei, det var maksimal innsats av alle gutta. De viss toneangivende • laget, 

hvor avgjørende denne kampen var, særlig da vi fikk vi 
om Vålerengens nederlag.

— Hva med Bryne om fjorten dager?
— Det blir nok den hardeste nøtt å knekke, men i 

den situasjon vi er nå skal det kjempes om hver ball, slutter 
«Jeisen».

=~2~.£Z
-    . . -”17 _

* T ------------------------- ---
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7-Wæ^m.

vet at det blir et hardt oppgjør tror 
vi dct skal gå. Ett poeng skal vi 1 
alle fall ha, og i den siste kampen 
mot Stag hjemme må vi vei vinne. 
Og med tre poeng skulle, det vel 
holde?

Han holder hodet kaldt og kal
kulerer nøye, Porsoppmannen. Lør
dag kjørte han i ens ærend inn til 
Oslo for å se oppgjoret mel lona 
Bryne og Vålerengen og ble på in
gen måte j kremt av dct de to la- 
gent viste. - Nei. nå har. Pon 
sjansen og fl skal klare det!

vi kan - 
co/r uf/tw/ / fiuiycii. / m/o tupper nå £.•

vente ny thriller i kampen om 1. divisjonsplassen. På bildet over dundrer Basse Hansen P°r ‘ 
mål inn i Eik-mastene. / Skien sikret Odd seg 2. divisjonsp/ass med 2-1 over Østsiden. 9 
endelig: I Drangedal ble Dag Storhaug for 2. gang på rad Telemarksmester i skyting (t.h.)-

Johannes Vold skyter forbi Ame Haslie, og Bryne vinner 1—0.

Pors: — Nå skal vi klare det!

nen omgang
snudd kampen,

vi altså ikke

/god Rolf Askeda
Sa Eiks oppmann eller kampen

— Satset dere på full pott
i dag? spurte vi Eik-oppman- 
nen Svein R o b e r g etter kam-
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synes du om Pors?
var langt friskere enn

.. i våres. Sær- 
godt stopperen 
slutter Roberg.

Jerry

Blinkskuddene formelig haglet på sportsfronten i helgen: Pors topper nå 2. divisjonen, og^

Vi lar ikke sjan- Friskt Pors-las og en 
sen gå fra oss.

Det var en svært opplagt og fornøyd «Jeisen» Gud 
dersen vi traff i garderoben etter at begge poengene mo 
Eik var bragt vel i havn.

— Fryktet dere denne kampen på forhånd? ~ 
— Vel, vi har aldri hatt taket på Eik, og derfor var ) pen j Tønsberg i går.

"  " ' — Vi visste hvilken situasjon
; var i, men vi aktet ikke 

å gi fra oss et eneste poeng. 
Men denne gangen holdt det 
altså ikke.

— Synes du seieren var for
tjent? 

— Så absolutt. Pors var jo det 
H _ l men

var i største laget. Vi hadde 
jo en meget god periode i an-
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Nuihfne.' og

er plaget av nerver nå. Men
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oss håpe han

førstkom-
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Jerry.
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burde også takle denne kampen ganske
< 
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mil fra Rogalands storby Stavanger. ( 
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Bryne stadion, slutter J
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allerede kl. 16. Og så 
hi em til 13 -----
dets hovedstad i 
ved 20-tiden 
etter planen
— forhåpentlig med 1.. 
kontrakten i kofferten!

Donald

n'i
-• r~

-

til Stavanger tar av; kl; ,15.15. Et
ter 35 minutters flytur er man i 
hermetikkbyen og tar inn på ho
tell-St. Svithun. Søndag formid
dag bærer det så med buss til 
Bryne, og umiddelbart etter kam 
pen returneres det til Stavanger 
der flyet til Kristiansand letter
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høstsesong,.

Vi presenterer i dag årets 

kometlag i 1. divisjon, laget 

ingen hadde regnet 

Pors har

| Pors-spillerne drar avsted i 
morgen formiddag med privat
biler til Kristiansand der flyet

OPTIMISTISK
BRYNE- !/■ I I 

OPPMANN: |f/

rette opp 3-0 neder
laget fra i vår

-o i
hjem Ul Porsgrunn fra

_ privatbiler, 
skal • Pors-gutten 

være hjemme igjen 
. 1. divisjons-

seg vel gjeldende hos oppman- j bytterbenken 
nen nettopp nå?

08 fatninq
et mo|o

g5r ferdcn 
■ sØrlan. 

og 
e

Svein Barth, Pors’ opp
mann, er ikke den som lar seg 
bringe ut av fatning om hans 
klubb er i ferd med å lage vei 
i vellinga i norsk fotball! Han 
tar alt oppstusset omkring en 
mulig opprykning til 1. divi
sjon med knusende ro, — og 
det gjør spillerne også! — sier 
han like før Bryne-dysten søn
dag.

— Vinner vi på Jæren vil [backer Jan Magnusserif-RoHi As- 
jeg selvsagt bli kjempeglad’."kedålei^... Ragnar
— fortsetter Barth, — men Ssetn .‘Haftvorseny på midtbdnen 
skulle Pors få nederlag, sa har John Einar Odden ogKåreiBerg- 

f ihvertfall vi hatt det moro så strøm, og i angrbpjøtdRolf (Ifilsen, 
lenge det varte’. Basse Hansen, Øistein Nuirfme

— Men en viss nervøsitet gjør og Thorbjørn Gravklev. På inn-
sitter Asbjørn 

Marthinsen, Kai Gulliksen, Kjell
— Nei, jeg kan ikke si at jeg | Madsen og Roy Elseth. • •

—• Tvi, tvi og god tur!
I — Takk, og vi skal gjøre .hva 
vi kan — og kanskje litt til! — 
sier Barth.

SVEIN BARTH:'

Bryne-kampcn med
* 4

Vinner Pors vil jeg bli kjempeglad - taper vi så ha r vi ihvertfall hatt d 
du vet at når kampen begyn
ner søndag middag så vil nok 
nervene etterhvert så krøll på 
seg. Det er så rart med det —.
— Alle spillerne i fin form 

foran oppgjøret?
— Ja, hos oss er alle i orden. 

Ikke engang den minste snue el
ler forkjølelse er registrert. La
get blir som i de senere kampe
ne med Arild Weholtii». goalen,

Et forventningsfullt Porsansikt 
før Bryne-matchen. Ragnar 
Numme er en av dem som 
skal hindre Bryne-scoringer 
på søndag. La oss håpe han 
lykkes sammen med de andre. 
Da vil sikkert smilet være der 

i mandags-avisen.

som
rned.på forhånd.

nå satt samtlige av favo

rittene på plass 
overbevisende

og figurerer pr. i dag på 

toppen av tabellen med et 
poengs ledelse til Våleren
gen. Bare en nøtt står igjen, 2. divisjon.
men den er også hard nok. Vi viser til vår reportasje 
Bryne-kampen førstkom- inne i avisen.

mot 1. DIVISJON?
mende søndag ser ut til å 

kunne bli et knalloppgjør 

av dimensjoner. Jærbuinge- 
ne har også fått blod på 

tann etter seieren over Vå

lerengen, og har slett ikke 

tenkt å gi Porsgrunnslaget 

avdelingsmesterskapet gra

tis.
Antakelig årets match i

— Vi hadde en meget optimistisk Bryne-opp- 
mann, Kristoffer Emberland på tråden i går.

— Hva med Brynes 6—1 seier over Ulf i helden?
— Denne kampen ga et svært dårlig bilde; da 

Ulf som er klar for kvalifisering til 2. divisjon stilte 
med flere reserver. Vårt lag er tydeligvis i scorings- 
humør for tiden, og denne gang ble det altså seks 
nettkjenninger. Hvis vi har samme målteften mot 
Pors, skulle absolutt begge poengene være innep.rek- 
kevidde.,

— Hvor mange av disse seks greide Johannes 
Vold?

— Han sto selv for tre av dem, selv om to av 
disse scoringene kom på straffe. Det er han yi kom
mer til å stole på til søndag, og Pors-forsvaret vil nok 
få hendene fulle.

r — Frykter dere Pors søndag ?
— Nei, så absolutt ikke, men vi vet jo at Pors 

og Vålerengen er de sterkeste lagene i denne divi
sjonen. Nå satte vi jo Vålerengen på plass i Oslo i 
siste serieomgang, og med litt hell kan det altså bli 
Pors denne gangen. Vi er iallefall forberedt til å 
kjempe om poengene, for å bevise at vi er et av de 
tre beste lagene i denne avdelingen.

— Hvem blir kampens dommer?
__ Det er rutinerte Leif Sværen fra Odda, tidli- • 

gere Sarpsborg. Han har jo tidligere hatt mange stor- < 
oppgjør og I 
greit..

__ Hvor langt fra Stavanger ligger Bryne?

— Ca. tre i
Vi regner med storinnrykk til søndag, og dette kom
mer til å bli årets kamp på 

Emberland.

s
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Øystein Nuinm i clinch 
med Bryne-keeperen.
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under slike værforhold som
i o

Det sier seg sezv at godt fotball
spill kunne det ikke bli under de 
rådende forhold, alle forsøk på det 
strandet bokstavelig talt. En rekke 
■situasjoner, “ibm under vanlige 
. spilleforhold • ikke ville ha vært 
'mulig, så vi-..i dag. og'hadde det 
ikke vært for kampens alvorlige 
karakter kunne man faktisk mo- 
sret seg, for situasjonskomikk var 
det i denne plaskedammen.

Matchen ble et gi og ta-oppgjør 
der Pors ga mest, vi har sjelden 
sett elleve så slitne spillere noen 
,gang. og i den kalde vinden hak
ket flere av dem tenner. Rolf As- 
;kedalen, f. eks. måtte gå ut et 
stykke ut i armen omgang, han 
'frøs så forferdelig at han simpelt
hen ikke kunne fortsette. Fotball
draktene var klisset, og klistret 
seg til kroppen på grunn av ned
børen, og den kalde vinden gjorde 
selvsagt heller ikke forholdene noe 
bedre. Og det var ikke fordi han 
eller medspillerne var arbeidsle
dige. — Bryne spilte med vinden 
i ryggen, i denne omgangen, og 
den var1 kraftigere enn i første. 
Hjemmelaget presset de siste 45 
minuttene,..som Pors hadde gjort 
det før pause.

Når man skal vurdere Pors’ inn
sats i denne kampen bør den ting keeperens mål, _og en gang reddet
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£ sine lagkamerater til Kri- 
▼ fsfinntnnri a

fra til Sverige via Fomebo. 
f hete forløp

d ^em 
ti&n for å ♦

' . ■¥ vrig en ♦ 
^remreise J

t k^r- T» te han fra Gøteborg, var +

K. <>•,

»*♦♦♦♦♦»+♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Weholt droppet^
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Bryne. Det hadde regnet i hele natt'og utover 
formiddagen, og under kampen silte det ned 
samtidig som en meget hard vind feiet langs
etter banen og gjorde forholdene nærmest 
håpløse. Den grønne, innbydende gressmat
ten, for slik så den faktisk ut, som spillerne 
løp ut på, så ut som en harvet åker.da de gikk 
av banen nitti minutter senere.
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tas i betraktning at Vålerengens 
6-1 seier over Eik lørdag var en 
liten,-.nesestyver. Porserne hadde 
jo kunnet glede seg over en solid 
målaveragé, og plutselig var man i 
den situasjon at. forholdet til Vå
lerengen scoringsmescig ikke var 
så gunstig lenger. De trøstesløse 
forholdene som møtte dem da de 
kom med buss fra Stavanger til 
Bryne i formiddag gjorde heller 
ikke situasjonen lysere, særlig 
fordi man’, visste at hjemmelaget 
ønsket-;seg"nettopp slikt vær. På 
den bakgrunn var det mesterlig av 
Porserne å vinne denne matchen.

Under-oppskriften: Kjemp, ’kke 
gi opp! gikk Jeisens og Barths 
gutter til verket. Det kunne sim
pelthen ikke gå anderledes enn det 
gjorde. Guttene var motivert, intet 
kunne stoppe dem, hverken vær el
ler vind, og altså slett ikke Bryne- 
laget. — Pors vant målvalget, og 
spilte med den sterke vinden i 
ryggen. Det skulle vise seg å være; 
en fordel, og låget* hadde absolutt ' 
overtaket og lMigtvd’e fleste og far- ■ 
ligste sjansene, seldom en «Bryne- 
kanon» smalt i stolpen oppe* hos 
Weholt i begynnelsen av 1. om
gang. To ganger i den første halv
timen r sto englfejZakt ved Bryhe-

Mågnus GrødenTpå målstreken.
Vi noterer også et glimrende 

Odden-skudd nede ved stolpen og 
en like mesterlig _p_arade av keeper 
I det 30. minutt skjedde det. Bal
len føk på kryss og tvers i mål- 
gården, BergstrømZforsøkte å slå 
en pasning, og en av backene fikk 
tak i ballen og mente vel å gi den 
til keeper, men uheldigvis for ham 
og hjemmelaget beinet han den 
forbi og i goalen.-^-.-Men så be
høvde ikke Pors’ ieuger_ hjelp. 5 
minutter senere ble/tfBn Bldelt fri
spark like utenfor^Åie-^eteren. 
Thorbjørn Gravklev tok <fet, fant 
et hull i muren, og skuddet føk 
utagbart inn i det ene hjørnet, 
nesten nede ved bakken.

Ingen kunne utsette noe på den 
solide ledelsen, og med litt mere 
tur hadde Pors øket. Hjemmelaget 
hadde riktignok sporadiske visit
ter oppe hos Weholt, enkelte gan
ger var det fare på ferde også, 
men forsvarsverket holdt.

Hadde 1. omgang fortonet seg 
ugjestmild, ble 2. det i langt større 
grad. Vindstyrken øket,. og hjem
melaget var på offensiven. Det-var 
sjeldent at Pors kunne koriffhe opp 
til 16-meteren hos motparten, der 
Magnus Grødem i kraft av sin 
styrke og ro var den dominerende 
faktor. Men forsvare seg,' kunne 
Pors-laget, det ble kjempet, ingen 
sparte seg, alle hadde et mål: Vi 
skal vinne denne kampen. Det var 
ingen enkeltmanns innsats som 
gjorde utslaget, men et lag som 
jobbet i halvannen time, ga det de 
hadde, og også greidde å hente % 
(ram de skjulte reserver.—... ,

Hverken Bryne, vind eller vær kt^nne 
stoppe fremmarsjen mot 1. divisjon

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------——

Fra Vardens medarbeider.Tore Dømes 
____ . .____ . ,  / " 4

Brynt søndag: Hverken eL innbitt kjem
pende Brwe-lag, vær eller vi i 
Pors-lacfMs’fremmarsj mot 1. divisjon, og 3-1 
seieren her i ettermiddag va

W;/ •
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— Nei,, nå lar jeg Gøte
borg være Gøteborg til 
mandag, sa Arild Weholt 
etter triumfen i ettermid- . 
dag. Egentlig skulle den t 
gode Pors-keeperen som 
studerer ved Technicum
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bak Weholt som ikke hadde noen 
muligheter til å avverge det skud
det. — Men så, fem minutter se
nere, la Pors på og tok det av
gjørende skritt i retning seier og 
vel også 1. divisjon. Gravklev pas
set til Rolf Nilsen søln fra tyve 
meter og i skrå vinkel skjøt en 
ball som både skruddelog, duppet, 
keeper fikk den høyt opg$ ^å brys
tet, greide ikke å holdé .boilen, og 
den vippet over ham 6'^ i mål. 
Ellevill begeistring blanj^de 11 
blåkledde på banen og de^O sup- 
porters som hadde tatt turen til 
Bryne for å gi dem støtte, j dette 
viktige oppgjøret. — Dermed ble 
det, Bryne ga vel også .opp, og i 
sluttminuttene kunne Pors konsen
trere seg med å trygge seiren.

Vi kan ikke se at det er noen 
grunn til å fremheve nd^h spesielt 
på dagens Porslag, allb. kjempet 
det de evnet, og innsatsdh Jile kro- 
nqt med „ hsxsnt

'--’4 ?°?i, de bakre. Tekker, niens^Jphannes " ‘^pld var b^r rmnm^^l^orn $an 
'dénnegang^Mke^uPp^a^svåbYt me
get til, merøtftøt Porsernes 
fortjeneste.

Ca. 700 paraplyer rundt Brynes 
Stadion i «griseværet». ■■

Ss

. ■ •

Z ••-. AX< ' 

'• • Å‘>'s

. ' • ' '

*r

fe

.•■...B fe
f.

A ' ' -
V.-

XX/XXZ. •

f •
.7 •

■■

■$ /<•

's fe< •
i

feM
<*<$ .• z

Bf;fe
■ ■.

: ' • •< 

fe; '■ fefeZ.^ :-tfe

fez \\Zfe

v'-. ;

. ■>/. v r -A 

'-V
...

r.-"
’fe;.

' ‘ • <

'6-:

fefefefevZZ.vrrv ■

'•A- s? •. • A ’

■■.-fe -■••

•A, X •

' "A

5 .%•

E

•;h

ifefe

.• • .'.AA

Hb

.......... fe.fefefe'fefefeZfefe;fe;fefefe

fe

Ot «s f 
®-1

■Afe-'-' 
;. .• ‘ *V' ■. <

C> '. >

Ri

. . -A

■•Hk
<■ Z*‘ ? ’ «.••ei

t etuderer ved Technicum + 
i i Gøteborg ha blitt med t
4- sine lagkamerater til Kri-
i. stiansand, i fly videre der-

f
+

Wfhen med i B»

''■ -'■ ■

• fe 
•X ••• ■ ■' •

■A/.-.'

®:fe.-
K - • ■ >.

■. feMBfefe...

, .-'V, ■

>b -
’ .ibi

f ville han :blj r
► bake ti^i&^ 
\ feire da$^^ 
>. kameratenefi 
r Weholt had^ 
f lang og brysj
► til Stavanger^rffedag kjør- 

te han fra Gøteborg, var
i i Porsgrunn natt til lør-

► dag, dro samman med la- 
f get lørdag formiddag, og 
L skulle altså, ha vært til-
► bake i Gøteborg søndag t 
twid. Det ble det aUså t
V ikke noe av, og }lan kunne
V ^skulke^ denne man~ i 
t med god samvittig- t
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Lykkelige porsere sliter i Rolf Nilsens trøye etter at 3—1 over Bryne er et faktum.
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MARTINSEN —
Opprinnelig skulle denne spennende striden vært avgjort 

førstkommende helg, men p.g.a. semifinaler i cupen blir det 
utsatt til neste helg.

Bryne søndag:
• I

Det var på nippet at denne 
/ 

kampen ikke ble ferdigspilt, 
sier dagens gode dommer Leif 
Sveren, Odda, etter at han 
hadde blåst av matchen mel
lom Pors og Bryne her i etter
middag. — Jeg var klar over at 
forholdene var meget vanske
lige, banen var vasstrukken før 
matchen, selv om den kunne 
se fin ut, men jeg ville likevel 
forsøke å la spillet gå. Slik det 
utviklet seg fant jeg så ut at 
det ikke ville være hensikts
messig å avbryte en så viktig 
match, men jeg skal innrøm
me at jeg var i noe tvil. Og 
det gikk jo heller ikke på hel
sen løs, — legger.han.til. Pors- 
oppmannen, Svein :Barth, var 
glad for at kampen ble avvik
let, naturligvis, mente han 
nok hadde vært jned.-på baner 
som var i verre.forfatning enn 
denne. ''
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eihny «Stag-fadese»
_________ ............ ••xvereAw**-*»’***”*’***^’—•••**

Porsdriumf na
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—- Av REID/lRi
Pors eller VIF opp — Stagz Eik eller Vigør ned . . ? Spørs 

målet må stå ubesvart ennå i 14 dager. Så lenge må uviss 
heten også rå hvorvidt det blir Ørn eller Aurskog som fdlqer 
Falken ned fra B-avdelingen.

wr' - ’ •■ fe» ÉI;

i - .■■■' ■

For en fotballhelg ! Det var som å oppleve cuprushet på i 
sine aller største dager. Telefonene i redaksjonen sto rød
glødende og utenfor oppslagsvinduene var det stadig folk- ■ 
somt. Selvsagt var det i første rekke Pors som var i skud
det, og det skal sies at Vestside-guttene innfridde alle for
ventninger. I det ufyselige Bryne-været etterlot Rolf Aske- 
dalen og Co. ingen tvil, —r Pors var det beste laget og sei
ren like klar.

På den annen side sørget Vålerengen med sin brakseir 
over Eik for at denne ytterst spennende thrilleren fortset
ter. Pors har allerede det ene benet i topp-divisjonen, og 
det er vel bare en ny «Stag-fadese» som kan velte det hele 
Det siste slaget skal utkjempes i hjemmehulen på Vestsi
den, og selv om man aldri kan ta noe som helst for.gitt i 
fotball, er de aller fleste villige til å sette pengene, på 
Vestsidens helter i slutt-runden. Man kan teoretisk sikre

• 4

opprykningen med uavgjort mot Stag, men Oslo-kampen 
kan tyde på at Vålerengen er i det riktige scoringshumø- 
ret, og da skal man intet forsverge. I dag har porserne 3 
plussmål å gå på, og det burde normalt være nok. Men 
hva er forresten normalt i dette lunefulle spillet?

j Det er hele 19 år siden Pors sist var med å’kjempe om 
I poengene i toppserien, og intet ville være hyggeligere 

enn om man nå tok steget opp igjen.
I mannskap har fortsatt vår sympati, — 

sterke i troen på at det hele skal lykkes;
På Melløs holdt Odd unna for mosse-kråkene, og tok 

inn «halv seir». Dermed har neste sesongs 2. divisjons
lag lagt 16 serierunder bak seg — uten\hecferlag. Alt ty-, 
der på at siktemålet foran sesongstart får ■^-‘å gå hele* 
wien igjennom uten tap — skal lykkes. Det er en pres
tasjon som avtvinger den største respek^.pg be(ndri/& 

Jo, Skien, Porsgrunn og hele.fotballfyl^i?Telem\rk har 
mye å glede seg til.
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Bevegede Pors-ledere etter 
at seieren var et faktum

. 1 < I.Det var både omfavnelser og alvorlige håndtrykk i 
Pors-garderoben etter at gutta hadde berget iland en av- 
gjørénde og fortjent seier,mot Bryne. I garderobe-døra 
sto en tydelig beveget «Juve» og tok hver spiller i handa 
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Avd. B. , • v
Hamarkam.—Falken ‘2—0 
Stabæk—Aurskog 0—1 
Ørn—Frigg 1—0 
Ålesund—Raufoss 6-—1 

Hamarkam. 13 
Ålesund 
Stabæk 
Raufoss 
Frigg 
Aurskog 
Ørn 
Falken
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30-14 
24-11 
22-15 
22-17
19-21
16-29 10 

12-28
6-16

46-10 29
35- 16 23

5 34-22 18
36- 25 18 
23-19 17 
28-27 16 
32-32 16 
25-29 13

Ff 
i

3

I

bl

-
■

■

i

‘r:
x ..“^r-r H ”15--“’-

■— ' • - *

...£V -r

II j : i 
I I 

hl 
10 I' ;• hil

w

p

Jt.

1'*

: - *
•Hirr—r

’ i ;

■

,Jil

: : • •

kom denne lange vejep, , ^ar

IfWW»

22- 6 22 
22-15 15 
20-15 15 
27-24 15 
16-15 12 
10-19 11 
20-28 10 
10-25 5
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'kkelkampeii 
VÆRT UTSATT 
Ndkkelkampen Bryne—Pors på Jæren i går ble en 

v-... ... . ■ - : å g.^re dei meste

i denne viktige matchen. ......... ,IVI; ;
om denne kainpeji i det hele tatt skulle vært 

______V-V_________ * V • ’ • • • - 

. ‘ seg...

Desto hyggeligere var det at begge poenga var så for
tjente som overhodet mulig, det var
de første til å innrømme. Det eneste som vertene beklaget 
var det miserable været. Man kan imidleltid ikke forlan
ge alt heller. ■- ■ ’ 

•? £ - _ 'd •
•,yi. telemarkinger som 

. • •• " —W'
likevel opplevd en V/eék-end vi sent vil glemme. Vi:hadde 
det hel-festlig, trass-i været/ éllej mange)rpå væsr.‘ Vi fefa- 

serc.i regn og vind. Pors vant; .ogiforzoss^ar det defcvjfe
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fikk sine m! i behold

34-13 25 
31-18 22 
26-18 19 
24-14 18
19- 17 16
17- 17 15
18- 25 15
20- 35 12
17- 32 10
18- 35
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Kampens ulykkelige mann:
Markus Grødem var nok ikl<e særlig glad da han så 

ballen fyke inn i krysset fra sin egen tåspiss, og dermed 
ordnet 1—0 f°r Pors- Han var irnid,ert’d s° uskyldig som 
overhodet mulig, men det er altså slik som en gang i blant 
hender en forsvarsspiller, også en så markant klippe som 
Markus. Han kan likevel trøste seg med at han var vert-, 
skapets desiderte beste forsvars-spiller som sårnange gan
ger før. Pors laget dessuten to til, og hvem vet om ikke 
Basses skudd ville gått inn uten Markus7 hjelp^.i) .

__ Hva tenkte du da ballen gikk i nettet, Markus?
__ Det vet jeg rett og slett ikke. Det hele gikk så 

fort for seg, at jeg rakk bare det jeg ikke skulle rekke: 
sette tåa fram. Jeg må nok tilstå at jeg var temmelig sluk
øret etter at det var gått opp for meg hva som var skjedd. 
Det ville jo vært bittert om den scoringen skulle blitt av
gjørende. Men hvem vet, det- kunne blitt goal likevel. 
Slikt gjør man lurt i bare å glemme så fort som mulig.

— Har dette hendt deg før? >
— Ikke så vidt jeg kan huske. Nei, ikke snakk om 

det, la oss heller snakke om Pors, for de gutta gjorde en 
•prima innsats. Slikt må man bare bøye seg for.

Sier altså Markus Grødem, som tok både tapet og 
4 . .

selvmålet som en ekte Jærbuing: Med et smil.
v; ho-lca . o.t b .
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9 4 0
6 3 4
7 1 5
5 4 4
4 4 5
5 1 7
5 0 8
1 3 9
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■'.i:--'',. 8 
16- 9 
16 6 

Sarpsborg 16 6 
Viking 
Brann 
Lyn 
Start 
Hodd

MW

13 
13 

Mjøndalen 13 5 4 4 
Bryne 
Hangar 
Stag 
Eik 
Vigor
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11 ■ 3 h i feiI u

31-40 1G 
29-42 13 
31-45 10 
19-46 8

5 4 4
4 3 6
5 0 8

3 3 7
1 5 7

o

1' i

"W
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2 46-16 30 1 
38-26 25 ! 
49-26 21

nå. Jeg levner ikke Stag store mulighetene i Porsgrunn 
selv om de i d-en matchen kanskje må kjemne for sin ek

. sistens.i avdelingen. Dertil er Pors altfor sterkt innstilt. 
på seier, skulle jeg anta. Med den.samme innsatsen som 
i dag kan intet 2. divisjonslag stå seg mot dem.

— Hva med dine egne, skuffet de?

— Nei, det kan jeg ikke si. De spilte omtrent som 
’ ’ j ventet. Selvfølgelig hadde vi visse forhåpninger 

en, men de satte altså Pors en rask stopper for.

.....
■. .• • ’. •’

•r?—•- • •• ••••— « • —- -
- - _ . -7.

•:r—
■ •

— Det ble Pors likevel Emberland?
— Ja, det gjorde det, og absolutt fortjent var det 

også. Pors'erne var akkurat så gode som jeg fryktet, og 
dermed gikk det som jeg forutsa. Det går ikke an å stå 
seg moten sånn fightervilje, i 
Pors kom for å vinne, og det var tydelig allerede fra star
ten av.

— Du 
sjon ?

— Selvfølgelig, hvem skal ta fra dem den plassen
• ■

Q O i 
x.v.^vvlma<,»/*.pc/i. DigiiK—rurn pa Jæren i gdr ble en nærmest parodisk fore- | 

stilling. Det hadde lite med fotball å gjøre det meste av det som foregikk, 
i denne viktige matchen. — og man må ha lov til å stille seg spørsmålet 
om denne kampen i det. hele tatt skulle vært avviklet under de forferdelige^ 
forholdene. Vi lar bildene tale for seg... (Foto: Arild Hinna.)Yt
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11 3

9 3
8 3
7 5
8 3
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3 4 11
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sro en tydelig beveget «Juve» og tok hver spiller i handa I 
' —■ * «> A" • .J *

jfør^de entret dusjen, og inne fant det sted rene sydland- 
.ske, scener med Svein Barth og Jeisen som de fremste 
aktører. Nei, det var nok ingen tvil om at gleden var 
enorm hos Pors denne ellers så ufyselige ettermiddagen.

divisjon.
Avd. A.

Bryne—Pors 1—3
VIF—Eik 6—1
Mjøndalen—Hangar 2—2
Stag—Vigør 1—0 

9 2 2 
9 13
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1. divisjon.
Brann—FFK 1—1 
Rosenborg—Hodd 2—1 
Sarpsborg—Lyn 2—2 
Skeid—Viking 0—1 
Start—Strømsgodset 3—4 

Rosenborg 16 12 1 
Strømsg. 16 
Skeid 
FFK

Odd 
Østsiden 16 
Fram 
Askim 
Moss 
Lisleby 
Donn 
Sandefj. 
Grane 
Sorfjell 

divisjon.
Ulefoss—Heddal 5—3 
Bamble—Borg 2 
Urædd—Langesund 1—2 
Snøgg—Herkules 4—1 
Brevik—Gvarv 2 
(Ferdigspilt) 

Brevik 
Heddal 

i snogg 
I Ulefoss 
Gvarv 
Langes.

1 | Bamble 
Borg 
Urædd 
Herkules
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3. divisjon.
Moss—Odd 1—1 
Østsiden—Lisleby 2—0 
Donn—Fram 4—3 
Grane—Askim 1—1 
Sandefjord—Sørfjell 5—1 

16 13 3 
10 3 

7 4
7 4 
6 5 
6 4
8 0 
5 3 
2 3 11 
1 1 14
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Historiens viktigste kamp I
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vinne søndag. Vi avslutter med 
kaptein Svein Halvorsens ord 
til sine lagkamerater: 2

«Bare seier er godt nok for 
oss. Vi kan ikke stole på at 
Hangar skal hjelpe oss og der
for må vi slå Stag».

Be-Be.

I
II

$ 
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innm

Svein Barth gir de siste 
etter treningen i går.

på sp

/

resultatet mot slutten av kam
pen, håper jeg våre gutter er 
heldigere enn de har vært med 
sine sjanser tidligere i år. VI 
har bare hatt seire i høst og 
kransen på verket skulle det 
vært hyggelig å sette søndag.

— Skuffet om det skulle gå
•• :

galt? . i f
— Verden kommer til å 'be- 

st& om ikke Pors avansen^ J 
men det ville utvilsomt bil iøn< 
reaksjon. Så hære har vi 
vært vår fornemste serie, ria®

• 'v‘ 1

tanken på å spille blant de sto
re skulle gi guttene kraft til å

*

ill
■ II 11 1

• r. i

-føogsa raspe

:—-------------------------- -

Vi har alle guttene i topp 
trim. Hva betyr ikke det før 
en så viktig kamp som dette. 
Vi har en gjeng som alle er 
innstilte på seier og det er sei
er vi er på jakt etter i søn
dagens storkamp mot Stag. 
Med seier er vi i 1. divisjon 
søndag klokken 14,45. Det var 
trener Einar Jeisen Gundersens 
klare ord til Pors før kampen.

— Frykter du Stag?
— Jeg vet de spiller i vår 

stil og det skulle passe oss 
utmerket. Vårt viktigste mid
del søndag er elleve friske 
gutter, som er innstilt på å

____  Kåre Bergstrøm, Thorbjørn Gravklev og 
De skal ikke klage på kortene de har å? spU?e sine ess i rett tid mot Stag.

hevne det forsmedelige neder
laget som vi led nettopp mot 
Stag i vår. Denne gang er det 
vår tur. Skulle det gå galt kan 
vi iallfall ikke beklage oss at 
spillerne ikke var friske.

— Taktikk?
— V! har Ikke lagt opp noen 

som helst form for takktikk.
Alle kommer til å gi det de 

har og det skulle være nok.
— Stag?
— VI vet hva de har å 

kjempe for. VI skulle tro de 
kommer til å gå inn for uav
gjort og skulle det skje at det 
kommer til å ligge an til dette

søndi »

jf '
. *.

Einar Jeisen Gundersen og

r

1 r
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plass i toppserien skalsi det ærlig tror jegFor å
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Draw, ikke usannsynlig

— Du ser uavgjort som et

I

Vikings oppmann:

Pors vi? ikke bli noen
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Synd om vi ødeleg
Stag må likevel kjempe for seier, 
sier treneren Reidar Sundby

Uflaks
—Dere bar hatt uflaks i år 

hevdes det?
— Utvilsomt. God fotball har

vi ved flere anledning levert, 
men måla har uteblitt, og det

, må jeg altså tilstå at vi irrite-
k rer oss grønne over. Mot Eik. , ,4

. hadde vi uten & overdrive 81 ønskelig resultat? 
s i.klare målsjanser som vi ikke
iv fikk uttelling på, og det er for

Pors-basen og diplomaten 
Svein Barth

har denne gang til forand
ring løsnet litt på snakketøy
et; Takk for det Svein. Han 
har til og med påkostet seg 
å tippe klar Pors-gevinst nes
te søndag. Hele 4—1 til 1. di- 
visjons-kandidaten lyder tip-

‘ •7. i • . . 2r.

w ■ ■ 
■
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Fra vår utsendte medarbeider 
ARE

Stavanger, fredag, kveld:
— Pors vil ikke bli noen kas-j 
teball om laget kommer opp i 
1. divisjon. Jeg har sett Pors- 
grunns-guttene i en kamp i år, 
og de virket sterke. Derimot 
tror jeg ikke Vålerengen er ha
bile nok til å spille i toppse
rien fra neste år.

Det er Vikings oppmann, 
Klaus Ellingsen, som sier det
te i en samtale vi hadde med 
ham i Stavanger i dag. Om ut
fallet av søndagens kamp mel
lom Bryne og Pors, sier Elling
sen at det ., etter’w hans mening 
ligger best> an?til uavgjort.. ,;q

jeg likeveiixxx**********A**xxxxxxxx*********xxxxxxxxxxxxT 

r pors
i SPILLES 12.

Norges Fotballforbund kunne i går

WSii''1-1

-

•C

•>'Cl

boiilS

• j:
********

ffiq
7" V- 

W <•1 f»

— Helst ikke. Men det er jo 
ikke så usannsynlig. Vi satser 
imidlertid hundre prosent på 
seier, selv om det skal frata 
Pors opprykning. Skulle vi vin
ne og Eik tape, må 
tilstå at det ville være synej. 
Da er jo Pors etter all san: 
synlighet ute av dansen. O 
det er ingen tjent med, helle 
ikke vi. i

— Et tips?
—Helst ikke, dertil anser jej 

matchen altfor åpen. Vi kan ba 
Ire håpe, sier den tidligere lands* 
[lagsspilleren. •> •* j*
| Are.- it

I■sa
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Jgt

solid peke- 
én går 

med det 
for øyet: Vi har alt å vin-
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kommer del kontant fra VIF- 
oppmanrien.

— Er ikke VIF-laget for ungt 
og urutinert til å klare brase- 
ne i Haugesund?

— Det er klart at disse ung
dommene mellom 18 og 23 år 
er temmelig «grønne». Men jeg 
vil påstå at hele laget er mye 

____
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timister, og våre intensjoner 
er å ligge foran Eik på tabel
len, også etter Pors-kampen, 
forteller Stag-oppmannen 
med et smil. . .

I Stag-leiren er man dess
uten ikke noe særlig tilfreds 
med tabellposisjonen laget in
nehar. Man mener at laget er 
bedre enn hva man viser. 
Dessverre har vi visse pro
blemer med å få hjem spille
re til kampen influert på 
årets Stag-utgave, slik at for
beredelsene til hver kamp ik
ke hai’ vært tilfredsstillende 
nok. Debuten i 2. divisjon har 
heller ikke vært noen luke- 
rativ forretning for Stag. Lan
ge reiser og en uventet publi- 
kums-svikt på hjemmekam
pene har tært kraftig på 
klubbkassa og kassererens 
nattesøvn.

Likevel, laget har absolutt 
til hensikt å holde seg i divi
sjonen, det skal Pors få mer
ke søndag mener spillere og 
ledere i Stavern.

2—1 til Stag er Mathisens 
tips. Kanskje vel optimistisk 
sier han, men vi har ikke råd 
til noe annet.

vviKernoimeri:

W*’’

I
I •

r 
ikke Vålerengen kommer opp i
1. divisjon i år. Vi er nok 
ikljæ det beste laget i denne se
rien. Men det er heller ikke 
Pors. Hvem som er best? Jo, det 
er Mjøndalen, det! Men de har 
bare ikke tatt vare på sjansene 
som har bydd seg. Vi for ek
sempel fikk to nokså «billige» 
seire over dem. Bruntrøyene 
øynet nok muligheten til opp- 

.rykk inntil tapet mot Pors kom.
Disse «alws-ordene» kom

mer fra Vålerengens oppmann, 
Yngve Wikérholmen, en : 
dag før jen innbitte fighten' ikke bytte

f
■a

Jfe 
;!b'

■tir.

— Søndag kommer vi for å 
vinne, sier Stags trener og 
Larvik Turns tidligere storspij- 
ter Reidar Sundby til vår 
avis. Det ville vært hyggelig å 
kunne møte Pors under andre 
omstendigheter enn hva som 
denne gang er tilfelle. På alle 
måter unner vi Pors plassen i 
neste års 1. divisjon, men 
dessverre så gjelder det også 
vår eksistens i morgen, og da 

imå nok Porsgrunn regne med
11 innbitte fightere fra Sta
vern. Vi legger overhodet ik- 

i ke skjul på at vi er livredde se
rielederen selv om vi , slo dem 

' i våres. Den seieren legger vi 
imidlertid ikke så stor vekt på. 
Siden den i 
Porsgrunns-laget bare vunnet 

j og det vidner om et lag med 
g den rette innstillingen, pluss 

den medgangen som et godt 
|| < lag må ha.

STAG
OKTOBERj

' ^or9es Fotballforbund kunne i går kveld meddele 
tre av kampene i divisjon avdeling A, skal spi[:

les om .14 dager, altså.d^h. 12. oktober
Og det er: Pors — Stag

7i- Haugar — Våler-éngen'-!'^
- •••' Eik — Mjøndalen
1 Den fjerde kampen/ .Vigør _L gor
; Programmet og spilles kommende søndag. .

ille. Den kampen burde vi så 
absolutt ha vunnet. Vålerengen- 
oppgjpra som vi begge tapte 
0—1, burde så desidert ha gått 
i vår favør. I Oslo var vi full
stendig på høyde, men som så 
ofte før maktet ingen å 
plassert ballen i maskene.

Hissige løpere

— Pors kan vente seg 
tannløs løperrekke altså?

— Det håper jeg da inderlig 
ikke. Søndag må vi score, for 
Pors går jo ikke av banen uten 
diverse baler i motstanderens 
diverse baller i motstanderens 
flere enn Pors, og det har jeg 

matchen har' jo n* forsøkt'a rette på de siste 
treningskveldene. '

— Hvis draw, hva då?
— Da må Eik ha mer enn 

uavgjort mot Mjøndalen, dg noe 
annet tror jeg heller ikke de 
greier. For Pors’ vedkommen
de må heller ikke Vålerengen 
slå Haugar med mer enn 5 
goal. Og dårligere enn det er 
vel neppe Haugesunderne.

.! I’’
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å kjempe for. Men det hai’ så 
avgjort Stag .
Pors. For stagerne er
«være eller ikke være», noe 
som vil gi seg utslag i en nes
ten umenneskelig innsats l 

fattig Porsgrunn. Og jeg vil så visst 
motstander med Pors,

• rr > H
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TO OPPTIMISTISKE OPPMENN ’ 
...........................‘"v"- | 

set på, og hån mener det skul j 
le være et realistisk resultat., |

At Pors’rane innerst inne 
frykter matchen, prøver han 
likevel ikke å underslå. Stag 
kommer nok til å kjempe som 
løver, for dem er jo kampen 

like stor betydning som i 
for oss, sett med Stavem-øy- 
ne.

Årets Pors-lag er imidler
tid iferd med å lage klubb- 
historie, og med den samme 
fighterviljen som mot Bryne, 
bør nok 1. divisjons-plassen 
være sikret. Jeg.tillater meg 
å betvile at Stag er av samme 
format som Jærbuene, selv 
om det gjelder plassen i.av- j 
delingen. : A u

Derfor dette etter manges ■ | j 
mening noe dristige tipset, si
er altså Svein Barth og ler. 
Det ville jo vært for ille om 
opprykningen skulle gå fløy
ten i 12. time. Han garanterer j 
også samme fandenivoldske ; 
innstillingen som mot Bryne. 
Med andre ord, seier og L di- .1 
visjon for Porsgrunn, til tross I 
for at det skal spilles fotball 
i 90 minutter på Vestsiden 
også. __ j I
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Willy Mathisen, Stag

legger ikke skjul på at 
Stavern-laget kommer til Pors 
grunn med alvorlige hensik- 
ter. For oss er denne kampen 
antageligvis være eller ikke 
være i 2. divisjon, og ut fra 
det garanterer jeg også inn
satsen, sier Mathisen. Samt
lige av spillerne er innstilt på 
å yte sitt ytterste neste søn
dag, og jeg må tilstå at tan
ken om å gjenta vårens seier 
slett ikke er så fremmed for 

| \ /i oss. Vi er med andre ord op- |Vlr-oppmannen

i <;l&•
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r -
r

om en
avgjøres.

— Etter akterutseilingen i de 
siste kampene som hai’ fratatt 
oss tetposisjonen er vi tross alt 
i en ønskesituasjon foran møtet 
inéd Haugar i Haugesund i mor
gen. Der oppe har de ingenting 

*■ — • • * _ **

i oppgjøret mot bedre nå enn i møtet med Pors 
det et tidligere i høst. 6—1 gevinsten 

over Eik ga en ; 
pinn derom. Alle som 

• til Haugesunds-dysten 
ene ;
ne.

Aler penger på en kamp 
i fjor enn i hele år

Økonomisk betyr ett år til i 
2. divisjon en belastning. For 
noen «forretning» hai’ oppholdet 
i 2. divisjon ikke vært. I fjor 
spilte vi ‘inn like mye på en 
kamp (mot Rosenborg), som vi 
har spilt inn i hele denne se
songen, kan VIF-«basen» opp-

A «I 
i” •



Kommunen kvitterer
for Pors-innsatsen

STOR MIDDAG ETTER STAG-K AMPEN
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At Pors-laget har gjort en 
strålende innsats i år, er det vel 
bare en mening om. De kommu
nale myndigheter er også opp
merksom på det, og finansråd- 
mann Helge Dolva opplyser på 
vår henvendelse at kommunen 
akter å gjøre litt ekstra stas av 
gutta.

I siste formannskapsmøte ved 
tok man å bevilge et beløp til 
en festlig sammenkomst for 
spillere, ledere og trener - med 
damer - på Hotell Vie etter kam
pen mot Stag neste søndag.

I — Vi håper og tror at Pors 
| greier brasene og spiller seg opp 
i 1. divisjon fra neste år, sier 
rådmann Dolva. Uansett hvordan 
det går i den siste kampen var 
dét bare en mening i formannska 
pet om at Pors har gjort en fin- 
fin innsats i serien og fest skal 
det bli - uansett kampens utfall.

Det synes vi også Pors fortje
ner!
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stengt for sesongen, 
landstur blir r 
ikke snakk om. Vi får se hva 
spillerne selv ønsker.

— Får spillerne sin for
tjente påskjønnelse hvis det 
går bra?

— Det er klart. Men her er 
.vi bundet til siste årsmøteved-
tak der det ble bestemt å yde 
bonus hvis regnskapet viste 
overskudd. Om‘ det blir en 
ting av varig verdi, tør jeg 
ikke si nå. : •, *

— Nyinnmeldélser?
—Vi har fått én, — Bjørn 

Thomassen fra Herkules.
— Det verserer visse rykter 

fra Skien....
— Sånt ‘ rJj,,

høytidelig. Ihvertfall har ikke
.. _j

i som foregår er helt «syk» etter 
| min mening, og vi kommer i all

fall aldri til å speide etter noe 
utenlandsk geni. Vår Jeisen tror 
jeg forøvrig er Norges billigste 

. trener i 1. og 2. divisjon. Det er 
mest interessen for klubben som 
driver ham, og det er sannelig 
hyggelig at ikke alle snur og ven
der på krona for alt en gjør her i 
verden.

—Hva er det viktigste ved 
en trener?

— Når et lag består av ru
tinerte, mer <s.tilårskomnef> 
spillere har jeg ingen tro på 
at treneren kan lære bort tek
nikk for eksempel. Hans vik^

Uten-
det imidlertid til å fortsette?

— Det tror jeg. Bergstrøm 
har liksom snakket om å legge 
opp hvert år, men han kom
mer nok til å fortsette. Jeg 
tror vi beholder hele stammen 
også neste år. ■

— Og du selv?
— Lysten er tilstede, men 

det er klart at jobben som for- 
\nann også stjeler sin tid av 
privatlivet. Det er familien 
det. går ut over.

— Jeisen?
—Jeg regner det som en selv

følge at Jeisen fortsetter som tre
ner. Vi vil ihvertfall be om re- 

må man aldri ta. engasjement, så hvis han har 
‘ lyst, er det selvsagt naturlig at 

‘ han blir Porstrener. også i neste 
sesong. Denne tréner-galoppen 

• * — - -

den vil dukke 
som den siste.
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- En selvfølge et Jeisen fortsetter 
hvis hen vil, sier form. Myrmoen
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er neste Iprdag den 11.
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Også vi har vår meget bestemte mening om 
dette oppgjøret kommer til å ende, men 
makter vokte vår munn fra å 
tips ! Det skal overlates til publikum.
Vi starter i dette numret en tippekonkurranse som er 
åpen for leg og lærd.
1. premiene er en gave-sjekk på 100 kroner, og
2 får kr. 50,-. Vi tar det for gitt at det vil komme inn 
flere riktige svar, og vinnerne vil bli kåret ved lodd

trekning.
Siste frist for innlevering 
oktober.
Vi skal i tiden som kommer bringe intervjuer med fot- 
ball-kjendiser som skal få sjansen til å spå utfallet, 
og også de er med i konkurransen.

Tippekupong finner De i dagens avis, og 
opp hver dag med lørdag den 11.

Merk konvolutten «Tippekonkurranse».

Lykke til !u,.u,. M- «VM/.--- 

gutta sammen til et lag, f a 
dem til å gå sammen. Det 
er en av de gode egenskaper 
som jeg synes dagens Porslag

i har.,
— Hvordan står det til med 

formanns-nervene?
U - 1 JOHNO

P0 
STAG?

Tippekonkurranse starter i dag
Det er neste søndag det store 
står på Pors stadion. Det 
hevder T 
mepublikum. — mener
De 11 Stag-karene — fightervillige som »<> ,e 
som så at denne gangen skal det etter vernæryær av 

'•visste Pors-laget få bite i gresset, og det i 
et seier-krevende publikum.

og avgjørende slaget 
er Stag som skal til pers, — 

orsguttene og får massiv støtte hos sitt hjem-
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— Hvis været blir godt, tror 
jeg vi må regne med minst 
5 000 tilskuere til kampen mot 
Stag søndag, sier en nøkternt 
vurderende Porsformann Rolf 
Myrmoen til Varden. Publi- 
kumsrekorden, ihvertfall av 
nyere dato, tror jeg utgjør vel 
7 000 betalende og den skri
ver seg fra Oddkampen i fjor.

— Fotballfeber om dagen?
— Det kan jeg trygt si. 

Folk snakker sant å si ikke om 
noe annet enn denne kampen 
og eventuelt 1. divisjon. Situa
sjonen har bragt oss på nippet 
til toppserien og det er hyg
gelig at folk følger oss nær 
sagt fra minutt til minutt, 
men på den annen side er 
evigvarende fotballprat med

“i l spiXteme fra morran til kveld > 
fj :j litt av en belastning. Det byg-y 

*’> ger seg opp, nesten i større
• .grad ’ enn vi. ønsker nettopp 
' nå, og tenk hvilket anti-kli- 

maks hvis det attpå til skulle 
gå galt. Jeg vil ikke være pes
simist, men foretrekker å 
dempe optimismen noe. La 

U- en eventuell .begeistring heller 
jjt slå ut søndjui_ett^hniddag!
' l
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Rolf Myrmoen: Nesten for mye. av det gode —
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Vi har
merkedag for 50-årin<

Jobno:
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I BRENNPUNKTET
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Hele Skiensfjorden (unnskyld Porsgrunnsdistriktet — 
eller Grenland for den saks skyld) står bak PORS når 
laget løper ut på banen til sin kanskje viktigste kamp 
på 20 år i morgen middag. Ca. 5 000 hjemmetilskuere bor 
gi gutta sin fulle støtte når det barker løs i et være eller 
ikke være. Det er intet mindre enn storserien det gjelder 
denne gang. Søndagens motstander Stag hører ikke til de 
helt store selv om klubben greide å avlure to poeng fra 
Pors i vårsesongen, men denne gang er det et Staglag 
full av glød og pågåenhet som opptrer — og som kommer 
for å kjempe innbidt og hardt om å få beholde sin plass 
i 2. divisjon. For Pors gjelder det noe enda mer — en 
plass blant landets ni andre eliteklubber er sannelig noe- 
å fighte for!

Søndag 12. oktober bør bli
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på terskelen til toppserien
Søndag 12. oktober bor bli en merkedag for 50 års

jubilanten Pors. Forventningene er skrudd himmelhøyt 
i været. Nå håper man ikke lenger på at det skal 
lykkes, man simpelthen forlanger det. Doren er 
slått opp, Pors har ett ben innenfor terskelen — og det 
ville naturligvis bli en formidabel skuffelse om doren 
brutalt skulle bli slengt igjen midt for nesen på dem! 
La oss ikke sysle med slike tanker — la oss om mulig 
dempe optimismen, men likevel slå fast at d e t 1 i g g e r 
meget godt an og at det ikke på noe felt burde 
klikke nå i det avgjørende øyeblikk. Et usedvanlig seiers- 
bevisst lag er motivert for en ny triumf, og da skal det 
sannelig meget til for å hindre den fullkomne suksess. 
Kampen blir langtfra fri for nerver. La oss håpe Pors 
også behersker den siden av saken best. Lykke til!
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dri taptVi gjør våre tippere opp
merksom på at i morgen er 
absolutt siste dag for inn
levering av kupongen
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Porsgrunns ordfører og 
fotballentusiast blir å fin
ne ringside søndag, 
skulle 'bare mangle 
han. Pors’rane har gjort en 
så fin innsats i år, at det 
vel nærmest er en kommu
nal plikt å støtte opp om 
dem. Dessuten er fotball 
god avkobling, og det tren
ger faktisk også en ordfører. 
Pors seieren bør det ik
ke herske noen tvil om, 
og 2—0 skulle holde til 1. 
divisjons-fotball i Pors
grunn neste år. Laget har 
tidligere vist at når det 
først gjelder, da er det in
gen tvil om seieren. Poenga 
blir i Porsgrunn de, og med 
det har altså spillerne laget 
historie, sier ordføreren, 
som heller ikke er blant 
pessemistene.

Finn Myhra, kjøpmann 
hevder å ha like god greie 
på både sko og fotball, 
og åpenbarer dermed sin 
sakkunnskap med å anta 
at Pors’ rutine vil bli av
gjørende for utfallet søn
dag. Stag er et forholdsvis 
ungt lag, og med nerve
press, kommer de antage
lig til å bli hardt kjørt av 
serielederen, selv om kam
pen også for dem er av stor 
betydning Pors er jo et 
voksent lag på alle måter, 
og med den samme fight- 
erviljen som i svømme- 
knapp-oppgjøret mot Bry
ne, burde det etter alle 
beregninger være duket for 
toppfotball på Stadion fra 
våren av. 31 skulle være 
et normalt resultat, men 
gjerne 6—1 også, sier My li
ra. Stag har altså eksper
ten ingen tro på.
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Øist. Numme Th. Gravklev 

Dommer: Sverre Eugen Olsen, Start.
A. Lindaas H. Larsen F. Å. Johansen E. Johannessen 

Bj. Haakestad
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jubileumssesong, og ønsker lykke
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„ Stag var sterke 
i hodespill

Stags spillestil var enkel, men 
det skal sies til de flestes ros at 
de var raske på baller!'^^ikre 
i hodespillet. Noen'‘stdifcKjftter 
hadde laget ikke.

; Lasse Lassesen

1 1

inp e'f°rSVare- Skud(ll>«Id 
1 lngen til 5 ta ' '

1 •,

, *<xk

var best. Pors indre forsvar 
var litt for dristig i begynnel
sen av kampen og det så pre
kært ut ved enkelte høve. Et
terhvert ble det tettere i for-, 
svaret og da var det svært I 
skjelden gjestenes løpere kom sen

T4TV _ >* ."-i f-

nc-n Svein Halvorsen scoret sik
kert og dermed var
2—0. Pors-forsvaret trakk noe 
langt ut ved enkelte høve og de j 
raske Stag-angriperne fikk på’ 
deie-visetu enkelte sjanser-;’ men . 
teUeftde- resultater ga de ikke, i 
Pors hadde en ny kjempesjanse 
ette£-St?nJcorner, meh en av.Stag- 
backene reddet på målstreken 
etter at burvokteren var satt ut

-ff J- -*■

av sjylk» Omlag midt i omgangen 
haddé ^Stag en headding. like 
over og en ball i Pors tverlig- 
ger. Arild Weholt fikk knappet

Stag åpnet sterkest
Enda de fleste av tilskuerne 

hadde ventet at det var Pors som 
ville satse på den hardeste åp
ningen var det i stedet gjestene 
som sto for denne. De sikret seg 
en corner allerede i det første 
minutt, men det etterfølgende 
.skuddeygaJntet resultat. I kam
pens 5. minutt tok midtbane- 
spilleren John Einar Odden sjan
sen på en markkryper, men bal
len skrenset en Stag-forsvarer 
før den havnet hos Thorbjørn 
Gravklev som ikke var sein om 
å putte den i Stag-nettet.

Noe seinere var det en infløkt 
strid og det var de som mente 
at ballen hadde vært over Stag: 
mål-strek. Fra vår plass var de- 
umulig å konstatere dette. E 
Pors-frispark fra 18-meteren red. 

—— •

ni ’

'h? j i

Mjøndalen sluttet uavgjort, mens Buske- 
rud-laget ble slått i returkampen på Vest
siden. Så den påstanden er vi ikke eniq i.

Når Porserne satte kronen på verket 
ved seirene på Bryne og over Stag i cuppre- 
gede kamper så var det fortjent belønning 
at man sikret seg hovedseriekontrakten. 
Det er 20 år siden klubben var så høyt oppe 
sisf, men da måtte Pors gi tapt etter en se
song.

r- • ~r.. -WTWwTui vgwecB    ................. —

- 

-

Vi er klar over at lO-klubbs-serien er 
hard, men Pors kan med ny jette innsats 
gjøre seg forhåpninger om å forsvare plas
sen. Hardt blir det sikkert, men vi skulle 
tro at opprykkingen vil animere spillerne til 
ennå sterkere innsats og kampvilje, 
gratulerer Pors med den fine 
av 1. divisjonskontrakten i fotballgruppas 
50 års jubileumssesong, og ønsker lykke 
til med året som kommer.

idke^på vårsemesteret var 
av de lyseste i det det ble

“ “ ‘ “ o

Burvokteren Arild Weholt 
hadde ikke så svært mye å be
stille. Direkte skudd var det 
så å si ikke. I backlinjen gir 
vi først og fremst honnør til | 
junioren Jan Magnusscn, som 
vel hadde sin beste dag hittil 
i A-trøya. Rolf Askedalen åp
net litt usikkert, men det bed
ret. seg snart, og da var han 
vanskelig å komme forbi. Rag
nar Numme, og Svein Halvor
sen var jevnt bra. Midtbane- 
duoen John E. Odden og K. 
Bergstrøm kjempet, men de 
var noe langsomme i takten. 
Av løperne var Thorbjørn 
Gravklev riktig i sitt ess. Han 
fintet og driblet og var et sta
dig uromoment for for-; 
svar. Gt’avkTev'hadde.1 det’he
le en stor dag med 2 scorin
ger og opplegg for 2 av de 
øvrige scoringene. «Basse» 
Hansen kom seint i gang, men 
han scoret ielhvertfall 2 mål.•

Rolf Nilsen og Øystein Num, 
me slet hardt hele tiden.- . =

j3erg- 
. fen ed

minutters mellomrbm. Mulig- 
var. der, 
dre re

det Lassesen i Stag-buret. Så ij sulfatet?. I det siste?: kvåftéret 
det’18 min. handset en Stag-for-' Thorbjørn Grav

i 3 anen, men 
ikke dette TI Dasse Lassesen var 

gets beste og han kufrne- ikke | 
gjøre hverken fra eller'’ til med. 
scoringene. Han-.reddet imidler
tid flott ved flere høve. Ellers 
var det jevnheten som preget la
get. Forsvaret klarte ikke sin 
oppgave i ånnen omgang da Pors 
presset på som hardest.

| Dommeren Sverre Eigen Ol
sen, Start, tidligere Akademisk' 
Ballklubb, var myndig og be- 

■ stemt. Han ble assistert av 
Kjell Johansen, Brevik og Helge 

Jj&gsund, Sandjordet.

lerengen i Oslo, men verre var det unød
vendige tapet mot «nykomlingen» Stag i 
Stavern med redusert mannskap. Da så det 
hele ganske lyst ut for Vålerengen som 
hadde 5 poengs ledelse i serien, men det 
unge laget måtte finne seg i en kraftig 
reaksjon og hele fire nederlag på sine 7 
kamper i høst og da gikk det galt.

Fra enkelte hold har det vært hevdet 
at Mjøndalen var avdelingens beste lag, 
men da gjør vi merksom på at kampen i

* .»

I

71
• i

ff -v'

stattet av 
stillingen Gulliksen.

Stor laq-innsats av j 
Pors

Det var først og fremst Pors 
store laginnsats som ga den 
fine seiren. Klubben hadde sat 
set på 2—4 og^h^den grunn
fikk Stag med -si#£ 
bedre tak på mldtfe 
noe resultat brakU^ 
overtaket.

Porserne endret litt på tak
tikken seinere det

ballen til seg. Gjestene kjempet? aldri. ««“ tvil om. h^m som 
energisk for å ta igjen detCtap-» 
te. Laget nyttet lange drivende.
framspill.

Øystein Numme hadde en stor
* • 

sjanse for åpent mål, men ballen 
rullet på utsiden av målstolpen. 
V-ed et annet høve driblet han 
seg klar av 
re. men det

Porserne og distriktets fotballpublikum 
har all mulig grunn til å juble over Pors 
fine bragd ved å gå helt til topps i 2. divi- 
sjonsserien med 7 seire på rad i høst. Gårs
dagens 6—0 over Stag var et verdig punkt
um i så måte, selv om kampen ikke var 
særlig velspillt.?L 

Tenker en till 
situasjonen ikke 
nederlag mot fjorårets 1. divisjonslag Vå-

Pors dominans etter
; pause tU,., t -1
I apnen omgang ,bfe d©t sval't 

klart at Pors ville fji^femarkant 
overtak. Det ble ogsfe og I ■■ 
en av de ballene vi huskor best 1 
var Gravklevs harde markkry- 
per, men her reddet Stags bur- • 
vokter fin-fint. Samme Grav
klev hadde en headding i ligge- 
ren senere. Etter 12 min. var 
stillingen endret til 3—0. Det var 

. «-Basse» Hansen som. var siste ( 
i mann på ballen. Bare fem minut- 
. ter seinere la Thorbjørn Grav

klev på til 4—0. Ved flere høve 
var det mange prekære situasjo
ner i Stags forsvarsfelt. , 

«Basse» Hansen qg^Kåre 
strøm scoret hvert ‘sitt- må 
4 i_
hetene til flere scoringer 
men det lyktes ikke å.< endre

det’18 min. handset en Stag-for-1 Tliorbjørn 
svarer inne i feltet. Pors-kaptei- «Basse» Hansen ut. De

Roy Elseth og:,:Kai!
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Det gikk på ^en russisk ballett 
foran Stag-målet både titt og 
ofte, og situasjonen ovenfor er 
karakteristisk for kampens ka
rakter gjennom • mesteparten av 

• de 90 minuttene. Pors spilte seg. 
til hopetall av «livsfarlige» si
tuasjoner, og her er det Rolf 
Nilsen som er i clinch med 2 
Stag-forsvarere, mens Gravklev 
smyger seg inn i bildet helt ute 
ved siden og som alltid ligger 

• på hogg.
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•fe ■•• Under til høyre er 

;det klart for 1—0 etter 5
minutters spill. Gravklev 
har skutt, og hiver arme
ne i været i begeistring.
• Publikum fikk det 

etterhvert rikti gmorsomt, 
og de hadde møtt opp i 
et antall av over 7000.
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• Jubel og begeist
ring ble det etterhvert 
som «opprykkmpen» 
skred frem på Vestsiden 
i går. På vår billed-repor- 
tasje ser vi øverst Øistein 
Numme i skuddet idet 
han brenner til nr. 7 som 
imidlertid ikke ble god
kjent. Ballen fyker inn
• Til høyre i midten en 

av forgrunnsfigurene på 
høstens Porslag — Thor’ 
bjørn Gravklev i et farts
fylt krumspring. Det ble

• • O O 1’0

scoring i gar ogsa, og na 
går han inn for en ny se
song i 1. divisjon.
• I midten (til venstre) 

Svein Halvorsens straffe- 
spark som ga Pors 2—0 
ledelse før pause. Mål
mannen kan bare konsta" 
tere at ballen fyker i net
tet.
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Velfortjente blomster til fornøyde Pors-spillere

I---- -
Stag-trener Sundby:

Igikk i oppløsning 
ut i andre omgangen 

j . ; *• • i

til målkallaset, fortsatte Sun- 
by.

— Har serieoppholdet på 
14 dager vært et drawback for 
Stag?

— Absolutt. Det er ikke bra 
at man i innspurten skal få et 
slikt kampavbrekk, og jeg me
ner at det er noe galt med ter
minlisten. Tidligere i host fikk 
også lagene et 14-dagers opp
hold som ikkez for alle ihvert- 
fall, var av det gode, konklu
derte den tidligere <stjerne >- 
spiller i Larvik Turn, som nå 
sier takk og farve! til Stag et
ter å ha virket som lagets tre
ner i 7 sesonger.
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— Etter å ha spilt jevnt: 

med Pors i 1. omgang der vi 
avgjort burde hatt scoret, gikk 
Stag-laget i fullstendig oppløs
ning i 2. omgang. At vertene 
scoret allerede da 5 minutter 

• •

var gått av kampen var en 
psykisk knekk for oss. Men at 
det beste laget vant er jo ikke 

å diskutere i det‘hele tatt, 
Stags trener, Reidar Sunby 

da «bataljen» var over. Uten 
at det skal' være noen unn- 
skylding gjorde det mye at vi 
fikk to av våre beste spillere 
skadet, m^n at det etterhvert 
oppsto store huller i forsvaret 
er en like stor medvirkning

»yL
!in‘f

Nei, Knut Bj
Den tekniske kvalitet av film- 

innslagene i Sportsrevyen i TV 
er ofte blitt kritisert og særlig 
fra fotballkampene. Etter å ha 
sett filmen fra Pors—Stag-kanipen 
søndag må vi betegne denne som 
det dårligste hittil.

Knut Bjørnsen undskyldte i si- 
ne kommentarer at den dårlige 
kvaliteten skyldtes røk fra indu
strien. Det var det ikke. TV-foto- 
grafens stillas var reist på nordre 
langside og dette bevirket at foto
grafen fikk den ene banehalvdel
en i motlys. Dette kan gi en fin 

' kontrast i klar sommersol, men 
senhøstes unngår man ikke at 
det vil være en svak dis tilstede 

som uvegerlig vil infludere på 
filmen. Hadde kameramannen 
Plasert seg på søndre langside 
hadde dette vært unngått.

Det vi fikk se i Sportsrevyen 
. fra denne kampen var noe av det 
sætteste vi har sett. Det ble avis
enes fotografer som skaffet dek
ningen. Roald Haraldsen.
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— Huff, huff! Dette var 
hard kost, sukket en oppgitt 
og skadet Stag-kaptein (Jan 
H. Jacobsen), i garderoben et
ter at seks baklengsmål, og 
degradering til 3. divisjon var 
et sørgelig faktum.

— Den tidlige Pors-scorin
gen tok mye av motet fra oss. 
På den annen side mener jeg 
så avgjort vi spilte jevnt med 
det nye 1. divisjonslaget i hele
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høyt. Men teknisk og spille- en plass i eliteseri 
i
get hverken i dag'eller i 
er så godt som det burde___
til å « hevde seg, eller skal vi 
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som mulig. Jeg vil ikke unnlate 
konstantere det faktum at vi har tapt poeng i jev- 

kamper, der vi skulle ha vunnet. På Ullevål, for
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det er jo noe som heter □ u 
se med oppgaven, tilføyet ia 
cobsen. 3'
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— Stag var nok ingen målestokk i dag til å be
dømme Pors' sjanser i topp-serien, svarte Stavern- 
lagets oppmann Willy Mathisen på vårt spørsmål om 
«de blås» muligheter neste år. Jeg skal være den 
første til å innrømme at Pors var best, men 6—0 
synes jeg var i overkant. Vi hadde da scoringssjanser 
i 1. omgang, mente oppmannen.

Kommer Stag opp igjen i 2. divisjon?
— Til det er bare å si at vi satser for fullt på en 

ny kontrakt så fort 
G 

ne 
eksempel, spillte Stag Vålerengen nesten trill rundt, 
men likefullt tapte vi 1—0. En annen årsak til at det 
har gått på tverke for oss i år er at vi ikke har fått 
anledning til samtrening med spillerne. De har hele 
sesongen vært spredd for «alle vinder». Noen i mili
tære, andre på skole i Sverige, andre igjen har jobber 
utenbys. På den måten blir ikke laget sveiset skikke
lig sammen, fastslår Mathisen, og det med rette.

- Lchr -

1. omgang, og hadde dessuten 
såvidt klare måltilbud et par- 
tre ganger at det burde blitt 
nettkjenning, fortsatte kaptei
nen.

— Dagens Pors-lag i for
hold til det dere slo i Stavern 
i, våres?

— Spesielt etter pause la 
de for dagen en gnistrende 
innsatsvilje og tempo var oqså 
! ’ • ‘ ‘ • -

messig sett synes jeg ikke la
get hverken i dag eller ivåres 
er så godt som det burde væreo
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Ved siden av Odd, er det pr. i dag klart at følgende klubber 
stiller opp i neste års 2. divisjon: Vålerengen. Mjøndalen. J 
Bryne, Hangar, Eik, Stabæk. Ålesund, Raufoss, Aurskog, J 
Frigg — samt foreløbig to nye som har spilt'seg opp: Drafn ; 
og Ulf. Hertil kommer vinneren av omkampen Steinkjer— J 
Molde og de to som rykker ned fra 1. divisjon. '

O VÅRENS 3. DIVISJON blir altså bestående av fem nye <? 
klubber, d.v.s. at halvparten av årets avdeling skiftes ut. Som f 
nevnt i går måtte både Moss FK, Sandefjord. Grane og Sør- J 
fjell ta veien ned i 4. divisjon, og Telemark blir uten repre- J 
sentant i denne tiklubb-serien neste år der de gjenstående J 
klubber er: Østsiden, Fram, Donn. Askim og Lisleby. Ned fra \ 
2. divisjon kommer Stag, Vigør og Ørn — og opp fra 4. divi- \ 
sjon Larvik Turn og Kvik, Halden. \

O VÅRENS 4. DIVISJON 1 Telemark blir uten Urædd og 
Herkules som rykker ned, men får altså Storm og Skade i 
stedet. De øvrige er Brevik, Heddal, Snøgg. Ulefoss, Gvarv. 
Langesund, Bamble og Borg. Når det gjelder 5. og en even- / 
tuell 6. divisjon, er intet avgjort før etter fotballtinget i 
Morgedal senere. Her vil kretsstyret legge frem sitt forslag J 
som representantene enten kommer til å vedta eller forkaste f 
— eller kanskje finner man frem til en ny alternativ løsning. J 
Vi får se. . !* J
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PORS I SØKELYSET — i bokstavelig forstand. Her er Jeisen Gundersen og Knut Bjørnsen i brennpunktet under 
fbr Sportsrevyen etter matchen på Vestsiden. Porsgrunnsklubben blir nok fortsatt i søkelyset utover våren . . .
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Seriene °
i. Meget, men ikke alt er avklart når det gjelder de nye 
i fotballseriene fra våren 1970. Som vi var inne på i går, blir 
| det litt av en bunn-thriller i 1. divisjon kommende helg der 

en hårfin margin kommer til å avgjøre hvem av de tre invol
verte — Lyp, Hødd eller Start — som beholder toppserie- 
plassen når årets tiklubb-scric er avblåst. Under alle om
stendigheter blir det harde bud for våre to øverste lag. Pors 
og Odd, som kommer til å merke et adskillig hardere klima 
1 “ehholdsvis 1. og 2. divisjon. Men for publikum vil avanse- 
inentene bety bedre og morsommere fotball som imderhold- 
n,ng, og det er ikke tvil om at vårens matchprogram i de to 

se*fcr vil gi interessen et kraftig oppsving i Porsgrunn 
hv ♦I61?* Over 7 000 tilskuere på Vestsiden søndag tyder i 
ski man må belage seg på både 9- og 10 000 til-

e*e når f. eks. Rosenborg kommer på besok!
kon ® fOR. PORS er det allerede klart at følgende klubber 
Stmmer til a stå på vårens matchprogram:' Rosenborg, 
0" w1S8’0^sel7 Fredrikstad, Skeid, Sarpsborg, Viking, Brann 
Hodd/Star't^aifneia^enC kommer en av disse: Lyn/ 

onn^u °R 0DD er selvsagt meget avhengig av avdelings- 
nok l |,nffen Fotballforbundet, men Skiensklubben må 
om nn • c ses på frere langreiser når startskuddet går selv 

åpningskampen tradisjonelt blir lagt til hjemmebanen.
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Formannen i idrettsforenin
gen Pors, Carl Martin L. Grims har ordnet det slik at vi kan 
gaard var strålende fornøyd forlenge den rhed 1/2 seksjon 
med at fotballgutta hadde sik- på hver side og dermed får vi 
ret seg hovedserie-kontrakt et
ter bare to års opphold i an- 
‘nen divisjon. På vårt spørsmål 
pm hvilke oppgaver som mel- 
ider seg etter dette svarte han , ,
lat vi i første rekke må utbed-1 permanent ståtribune for 3000 
I re tribunekapasiteten.
• — Hvor i 
I plasser er det 
! nen i dag?
I — Den tar 2800

700 nye tilskuer-plassen
— Enn ståtribunen?
— Med tanke på 1. divi

sjonsfotball neste år har vi 
drøftet planer om å bygge en

hovedforeningens formann, Macka Grimsgaard
sene er nummerert, men vi

tilskuere. Den jordvollen vi 
mange tilskuer-1 har nå gir dessverre for dår- 
. på hovedtribu- lig oversikt for publikum.

— Andre ønsker eller opp- 
plas-.’ gaver? "

— Det spilles endel hver-' 
dagskamper i 1. divisjon og av 
den grunn er det behov for 
flomlys på Stadion. En skikke
lig pressetribune er også på 
tale for å gjøre forholdene 
best mulig for de arbeidende 
journalister.

— Har Pors midler til det
te?

— Nei det har vi ikke, men 
de nevnte sakene vil presse 
seg fram og det må finnes en 
eller annen løsning, sier Grims 
gaard.
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Så mange blomster og rosende fotballord har vel 
aldri noen gang kommet Pors-karene til del som 

[' under den kommunale banketten på Vic i går 
kveld. Og med en så overlegen avslutning på 
høstens fotbaIl-thriIler som 6—0 mot Stag, så 
skulle det også bare mangle. Se fyldig reportasje 

i i tekst og fargebilder på side 9.
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jan Magnussen, 19 ar
gymnasiast
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Arild Weholt, Kai
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Rolf Nilsen, 30 år 
ekspeditør, veteran med 13 år på 

A-laget og 325 kamper

John E. Odden, 21 år 
smorer, 1 sesong på A-Iaget

Rolf Askedalen, 29 år 
maler, 9 år på forstelaget
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Ragnar Numme, 29 år 
gartner, 7 år på A-laget
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Basse Hansen, 25 år 
fritidsleder, 2 år på A-laget

Kåre Bergstrøm, 27 år 
bygningstapetserer, 4 år på A-laget

21 år
på A-laget

Gulliksen, 21 år 
mekaniker, 3 år på A-laget
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Svein Halvorsen. 25 år 
lønningsass., 7 år på A-laget 

' : i;' trr~-

• f . :

åvz

; W. 5

1
Kjell Madsen, 23 år , 

tegneassistent, 5 år på A-laget

Thorbjørn Gravklev, 31 år 
logoped. 1 år på A-laget
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Roy Elseth.
27 år, mekaniker.
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Øistein Numme, 26 år 
ekspeditør, 6 år på A-laget
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Pors fotballgruppes styre i jubileets suksess-sesong, bak fra 
venstre Ivar Waage og Realf Rollefsen, i midten Arild Johan
nessen, Gunnar Haugland og Jan Per Hansen — foran Rolf 
Myrmoen og Kåre Glad. Over: Trekløveret bak selve laget — 
treneren Jeisen Gundersen flankert av formannen Rolf Myr

moen (t.v.) og oppmannen Svein Barth.
ALLE PORS-FOTOS* JAN PEDERSEN
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Pors-familien
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neve stor. J.eg ser optimistisk på 
de kampene som skal komme, sa 
Jeisen. Jeg var nervøs i første om 
gang, men jeg ble roligere etter
hvert. Jeg tippet på 5-0. Det gikk 
over all forventning.
Jeg har et godt øye til damene i 

trafikken, sa Jeisen som sa man
ge pene ord om Porsgrunn sjen- 
tene. Vi har flotte jenter i Pors, 
sa Jeisen. Vi kan ikke minst tak
ke dem for seieren. Det står kvin 
ner bak oss. (Taleren ble stadig 
avbrutt av folk som ville inn og 
gratulere gutta på laget.)

. Jeisen mente at det kunne være 
j nødvendig med et skattefradrag 

for Porsgrutta.
Rolf Myrmoen, formann i fot- 

ball-gruppa, sa også mange aner
kjennende ord om innsatsen. Men 
situasjonen krever enda mer tre
ning, sa taleren. Tenk på Europa
cupen!

Myrmoen takket også kommu-

r.
i •_-*
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17
17
17
17
17
17
17
17
17

18
18
18
18
18
18
18
18
18

53—13 
42—20 
37—24
35— 32
36— 27 
31—28 
24—21
27—36 
10—43

16
16
12
10
10

14
14
14
14
14
14
14
14
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Slutt-tabellen:
Odd

8 
går

rrr 
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1
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I

Askim
Lisleby
Moss
Sandefjord 
Grane/Arendal

36—14
33—20
27—15
29—21

l 
i

3 
si

2. divisjon, avd. A. 
(ferdigspilt)
Pors—Stag 6—0
Haugar—VIF 2—0

Eik—Mjøndalen 2—1 
Vigør—Bryne 3—1

Pors 
Vålerengen. 
Mjøndalen 
Bryne 
Haugar 
Eik 
Stag 
Vigør

IIir
ii

hi 1 
iN i
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11 I

i i IrHl
lluf» w »'
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Stag

-—n»i

. . Ogj fe''

■27 
22 
20 
20 

21—19 17
17— 17
18— 25 
21—37 
21—38 
18—35

' I 
22—10 22' 
28—18 li

— - t

moen overrakte fru Bitten Moen ‘ 
vakre blomster.
Det var skrevet festsanger for an.- 
ledningen.

15 telegrammer innløp under 
festen, bl.a. fra Odd, Herkules, 
Harald Heiberg (prest’n i Solum)

og Andreas Skil bred ' 
med mange vakre ord. Han spil- 
te for Pors for 54 år siden. Da 

hedret1 var han 15 år.

fe
3. divisjon 
Østland Søndre. 
Sandefjord—Odd 2—4 

Østsiden—Sørfjell 6—2 
Grane—Fram 1—1 
Moss—Askim 0—0 
Dann—Lisleby 1—0

I" ■ 17
25—15 I7
32—25
14-19
16—18

16
1.3 
12.

21-33 1?| 
13-33
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hyldet
Etter all jubalongen med esei- 

ern er vår.» og fotograferingen 
og gratuleringen etter Stagkam- 
pen var unnagjort var Pors-spiL 
lerne og lederne og deres respek
tive samlet til en liten høytidelig
het i klubbhuset. Her ble spiller-1 
ne hyldet påny og det gikk endel 
«Champagne-korker i taket ved 
det høve. Det var enkel servering 
Og som rimelig var stemningen 
på topp 1 den improviserte sam
menkomsten.

Fredrikstad - Start 3—1 
Hødd - Skeid 3—3 
Lyn - Rosenborg 1—2 
Strømsgodset - Sarpsborg 2—2 
Viking - Brann 0—0

. Rosenborg
Boksegrup-. Strømsgodset 

Fredrikstad 
Skeid 
Sarpsborg 
Viking 

, Brann 
[Lyn 
Hødd

• Start

14 :
14 23—20 14}
14
14

r' •*;

14 36-14 22 
24—13 19 
23—17 14.
— — zw/\ 1 A '
— - [ 
21—21 13 
14—29 11 f

14 16—35
14 9—17

I
■ id III 

i j
Sl h*

ig Vigør går 
Avd. B. (ferdigspilt) 

Hamarkamr. 
Stabæk 
Aalesund 
Raufoss 
Aurskog 

. Frigg 
; Øm 
i Falken

32 Ørn og Falken 
2^ ned i 3. divisjon.
21 . •
20 
19 
18 
18;
13
8,

w-.. '■
• .-an

To av Pors-veteranene, Thorleif Aasland 
1 
cita og Kaurin, Langangen Id
rettslag, Rolf Tangen m. fl.

Thorleif Aasland ble

gS 
•SSi£? yv *.

Ann Gundersen, Ivar Kristian-John Einar Odden, Kåre Bergstrøm, Kolf Askedalen, fru Ragnhild (Nanni) Kristiansen, fru Vivi 
sen og Jeisen Gundersen
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på Pors Stadion
Det var over 7000 betalende 
tilskuere på kampen og hertil 
atskillige upge og eldre med 
gratis-kort, så fjorårets pub
likumsrekord på -7200 under | Østsiden 
seriekampen Pors—Odd ble;

zdermed slått • <| Donn
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! Hele byen festet
Kommunale nelliker til Porsgutta

Porsgulta ble tildelt en rød 
nellik hver på den kommunale 
festen for seierherrene på Vic i 
går kveld. Stemningen var på 
topp fra tidlig på kvelden til 
langt på natt. Og hele byen fes
tet med på hotellet og byens øv
rige restauranter. Det er lenge 
siden Porsgrunn har opplevd en 
slik festrus.

Kommunen spanderte med god 
samvittighet en førsteklasses mid 
dag på fotballgutta. Ordfører Ha
rald Moen og sosialrådmann Hel 
ge Dolva med frue deltok i fes
ten sammen med flere fra for
mannskapet — -alle med fruer.

Personalsjef Rolf Nygaard fun
gerte som toastmaster under mid 
dagen.

Porsgrutta og deres fruer (eller 
kjærester) opplevde en aften de 
sikkert sent vil glemme. Heiarop

«■ og Porssangen ljomet i lokalet. Myrmoen takket også kommu- 
j Maka Grimsgaard og cjeisen» munen for middagen. Vi må ha 
5 Gundersen fikk høre mange lov- nye tribuner og toaletter. Myr- 

ord, både i sang og taler. Jube
len var øredøvende som under 
kampen på Pors Stadion. Men alt 
gikk pent og pyntelig for seg.
Pors har all ære av innsatsen og
så på «Vie». Snakk om freske fra- 
spark. -

Ordfører Harald Moen sa i sin Gvarv Idrettslag, Kr. Bjørnebo, 
tale ved bordet at han var stolt Skien Ballklubb, Roar Eriksen, 
på byens vegne av Pors. Han ut- Grenland Skikrets, 
bragte en skål for alle ,nellikene’. pen, Telemark Idrettskrets, Bry- 
Moens spirituelle tale, ble .mot- ne Idrettslag, Jan Goberg, Aften- 
tatt med stor begéistring. postens sportsredaksjon, Carmen

Rolf Nygaard var en meget dyk___
tig toastmaster. Middagen ble inn 
ledet med Porsgrunnsangen.

Maka Grimsgaard, formann i 
hovedforeningen holdt en anslå- 
ende tale om de cblåsvarte^ am
bassadører som har bidratt til å 
?jøre Porsgrunn kjent over hele’ 
•andet. Ordføreren er hjertelig 
velkommen som medlem av Pors 
Ja Grimsgaard, som også sa man- 
te pene ord om Vestsiden. Idag 
Jtår hele Porsgrunn by bak Pors, 
ikke bare Vestsiden. På Vestsi
den har vi den rette samkjensle, 
£t\aler.en' La oss beholde grønne 
steder 1 Porsgrunn, sa taleren. Vi 
trenger cløkkenex

walVOrSen’ kaptein P“ 
sats '2^ 6t fot S°d
W vt Ior hy£eeli81\s°m åer sekATt ? hØSlseBonE 
\vaert .a lhleren- Det har 

«Jeison PD€r?® la8hmsats.;1e overbrLpV Sin?aIe at han vil-1

sa taleren jJp ?*°r I 
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Komite nedsatt for o

utvidelsene, herunder også den

OSNES:
I

trener for Pors
l

landet*

det ?

- Lchr - I

I

i

a

LYN-T^NER

Lysanlegget kommer i annen 
rekke, sier M Grimsgaard

styrene til mote om utvidelsene 
av stadion.

— Det var i første rekke tri-

tignok noe på bildet og hva år
saken er til publikmssvikten vet 
vet jeg ikke.

I
I

4

I

Hvile i stedet for hardkjør
— Etter hjemkomsten fra Spania sto jeg overfor to valg: enten å la spillerne få hvile 

etter hardtreningen og kampene senhøstes og i vinter, eller fortsette de intense forberedel
sene til denne sesongen som nå er over. Jeg valgte det siste og «brant» meg på det, fordi 
jeg overvurderte spillernes form og styrke. Nå har jeg lært av tabbene. Men Lyn kommer 
helt sikkert igjen, laget er bedre enn som så, mente Osnes.

•
I
I
I

§

I 
i

i 
s 
=3

JEG OVERVURDERTE 
SPILLERNES 

FORM OG FYSIKK
Europacup-kamper i Spania vinterstid via hard vinter-trening i Norge til minst like 

harde treningskamper i Danmark i våres er nok årsaken til Lyns pladask-fall til 2. divi
sjon, sa treneren, Knut Osnes i en prat vi hadde med ham i går kveld.

— Det er noe helt nytt i norsk fotball dette at lag må spille viktige kamper på en 
tid da man normalt er igang med grunntreningen foran sesongen. Den fysiske belastnin
gen ble for mye for spillerne og skadene meldte seg. Etter kampene i Danmark kom de 
på løpende bånd. Dette igjen fikk en psykisk innvirkning på laget og innsatsen og viljen 
ble boile. For det er nært samspill mellom det psykiske og fysiske hos idrettsfolkene, fort
satte Osnes.

vs 
te Hovedstyrets formann, Macka

II 
gens rekordinnrykk rettet rik- j

S ------ ----------------------------------- ---------=

| I år har vi vært heldig i det vi stort sett er blitt spart | 
= for skader. 

Var det ikke så du sa da 2. divisjonsserien star-

hadde beseiret Bryne på utebane 
i nest siste runde.

— Hva med treneren «Jeisen»?
— Vi er meget godt fornøyd 

med hans virke og det er en selv 
følge at vi reengasjerer ham hvis 
han selv vil. Det tror jeg han 
går med på.

— Nye spillere?
— Jeg vet ikke, men så svært 

mange aktuelle er det ikke 
her. Første betingelsen er iet- 
hvertfall at de som eventuelt 
kommer avfinner seg med Pors- 
miljøet og ikke prøver på å end
re på dette. Kameratskapet og 
lagånden er så god som vi på 
noen måte kan ønske oss i Pors, 
oss en plass blant de fem beste 
i 1. divisjon.

— Gavekort til spillerne?
— Vår forutsetning var at de

da spørs det om vi er sterke nok til å stoppe dette. Kon- =

1 
S3

«KB

Ikke bare de aktive i Pors er 
i gang med forberedelsene til 
neste års sesong i topp-serien. 
Også på det mer administrative 
plan er det stor aktivitet om 
dagen. I går hadde Hovedstyret 
innkalt Stadionstyret og klubb-

feisen fortsetter

— Blir det flere kamper i 
høst?

— Jeg tror ikke det. Stabæk 
vil riktignok ha oss til Oslo men 
det går vi neppe med på. 25. okt. 
holder fofcballgruppa sin tradisjo
nelle årsfest i klubbhuset. En 
gang i november blir det en 
weekendtur til et eller annet 
høyfjellshotell for spillerne og 
deres respektive.

regnskapsoverskudd, men det 
blir neppe synderlig ut av dette. 
Det merkelige er at vi har hatt 
en atskillig dårlige økonomisk 
sesong enn i fjor. Ved Bryne- 
kampen tapte vi 5600 kroner ig 
Haugesunds-kampen ga også tap 
I det hele tatt har det sviktet på 
publikumsbesøket her hjemme 
og ved våre utekamper. Gårsda-

i utekampene?
— Jo, det var visst det, men det kan muligens bli i 

ueste laget. '

r1 
ion

kjennelse. Så fort det ei. slr.
tr ; ut i livet k3edd 
nnfainiCd ^nleggeb— Det kommer i * 

Det er først og frem"t «kr*1* 
fa mer plass på tribune^ lgE5 

ståtribune hdi-pr ■ , 
med, fastslo Grimsgaard °^Sa

for Pors stad
såkalt teknisk komite ble ned- ' '
satt for å utarbeide planene for settes planene

bunekapasitetens utvidelser som I økonomiske siden-av saken. Ko-
var gjenstand for debatt, opplys- nriteen har fått 8 dager på seg
_ . og da skal et ferdig utkast leg- skikkeliJ’
Grimsgaard, etter møtet. — En ges fram for Hovedstyret til god- : ’ *

i
___________________ MÅ,^vlwclrøl ouai_ i

= tet i år at man gikk inn for seir hjemme og uavgjort 2 
= ‘

Ikke no' godt 1. divisjonslag i
— Hva kjennetegner et godt 1. divisjonslag?
— I år har vi ikke hatt noe godt 1. divisjonslag i dette land. Men jeg kommer tilbake 

til dette med samspill mellom det psykiske og fysiske. Dette ved siden av effektiv og rik- - 
tig trening, lagånd og klubbledelse, skaper et godt lag. Det er ikke innsatsen og «spark- 
ingen» på banen det kommer an på. Jeg savner nettopp det laget som kan spille lett og ele
gant fotball, sa LYN-treneren videre.

Kanskje Pors kan vise oss
— Men det kan kanskje Pors vise oss til neste år?
— Har De sett Pors spille?
— Ja, jeg så dem mot Vålerengen på Bislett.
Men de satte innsatsen ved siden av all «sparkingen» i høysetet, og det holder ikke 

i lengden, la Osnes tiL Forsere, hva mener dere? o
Knut Osnes står nå i ferd med å forlate Lyn og Oslo for a dra til Ålesund der

— Nå har jeg ihverafll erfaringen både fra topp og bunn a bygge pa, sluttet den 
sympatiske lektoren som egentlig er fra Ålesund-kanten.

utarbeide 
utvidelsesplane

Pors fotballgruppes formann 
Rolf Myrmoen er vanligvis 
en forsiktig herremann overfor 
pressen, men -etter at det hele 
var avgjort var han mer åpen- 
hj ertet.

— Hva nå formann?
— Jeg er strålende fornøyd 

med året, sier han. Når det gjel
der utsikten for framtiden så 
tror jeg laginnsatsen og spille- 
styrken økes når man går opp 
en divisjon. Som eksempel kan 
nevnes at vi var nr. 3 i vår 
første sesong i annen divisjon 
og i år ble det «gullplass» til 
oss. En skal ikke bare hevde at 
vi har heldet med oss for vi hår 
virkelig slatt oss fram til denne 
første-plassen, ihvertfall er det 
klinkende klart at vi ikke lot en 
slik sjanse gå fra oss etter at vi

i PORS VIL SATSE PA STERK SERIE-1 
| ÅPNING I 1. DIVISJON | 
= Vi spør Pors .oppmann, Svein Barth om utsiktene for 5 
E 1. divisjon. s
| — Som nykomling tror jeg vi får hjemmekamp i 1. s
E serieomgang og at vi kommer til å satse på en sterk åp- s 
g ning i hovedserien, sier han. Men det spørs om det er 
= nok med «jetteinnsats» i hver kamp. — Flere av topp- 
= serielaga oppvartet med småspill og større teknikk og §
■S . _  _

= disjonsmessig tror jeg det ikke er noen fare med Pors, 
| men slik sterk kampinnsats tar på og det kan kanskje 
= komme til å røyne på etterhvert som serien utvikler seg.
L a
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En utfordring
TIL HANDEL OG INDUSTRI

• *

være stor i bare takke på vegne av klubben, I sesongavslutning, derfor denne 
Isa han. Pengene kommer godt lille påminnelsen. Vi vet at Sta- 
med, det kan jeg garantere. dion i dag ikke på noen måte er

Kontorsjef Jan Kylstad hos representativ for 1. divisjonsfot- 
Jeremiassen var utvilsomt me- ball og dens krav. Nettopp det 
get imponert over klubbens me- er vår tanke bak denne gaven, 
ritter i høst. Det er lenge siden Vi håper den kan motivere di
et lag hai’ hatt en så suksessrik striktets øvrige forretningsstand 
----- ■ - -   --------  — og industri til ytterligere dåd, og 
----- ... ----------------------------- sender dermed utfordringen vi-

1 dere.
Porsgrunns Dagblad kan bare 

slutte seg til tiltaket, la oss nå 
støtte opp om Pors. De har for
tjent det. Det er ikke bare fot
ball det gjelder. Distriktet som 
helhet vil dra fordel av. årets 
Pors-suksess. i

Utfordringen står åpen. Vær-’ 
sågod.

og aktivfai gå?fannt detltéd hos 

firma Jeremiassen en gaveover- 
rekkelse på vegne av Oslofirma- 
et Stormbull og førstnevnte. Det 
ble arrangert en liten tilstelning 
U1 ære for Porsgrunnsklubben, 
°g Jeisen ble overrakt en sjekk 
P ydende kr. 1000,— som var 
ment å være en start til monte
ring av lysanlegg på stadion. 
hvnlg^n tYU om at dette ble u-

°s Jeisen selv ga 
'kkn^mrf?5 en overveldende 
'kknemhghet over dette tllta- 

At vi trenger midler til 
■ t annet utbygging av stadion 
evet over all tvil, og jeg kan

.......

Kontorsjef Jan Kylstad overrekker sammen med innkjøpssjef Kai 
.1 VVickmann gavesjekken til Jeisen.

• g <

***&

Pors er i fotballens eliteserie og der håper og tror vi klubben vil holde seg lenge. Men 
det er en sak som Jeisen Gundersens 11 innsatsvillige karer må ordne opp med uten bistand.

Men også Totball-entusiastene — og den skaren er tallrik her i distriktet — kan 
være med på å legge forholdene til rette for pors. Det koster penger, store penger, å drive 
toppfotball. Og det er i dag ingen overflod i Pors-kassen til de mange tiltak som det vil bli 
nødvendig å . sette i verk.

I vår avis ble det for et par uker siden bestemt at det skulle settes igang en 5 kroners-, 
rulling om Pors rykket opp i eliteserien. Styret var forøvrig så sikker på suksessen at de 
både betalte og utfordret. Nå har altså pors'erne innfridd forventningene, og vi setter ak
sjonen i gang.

Vi er sikker på at det er mange som vil være med på å støtte det eneste Telemarks- 
laget i topp-serien. Pors vil nok vite å yte full valuta for pengene i kommende sesong!!

Hvordan pengene skal disponeres overlater vi selvsagt fullt og helt til styret i Pors.- 
Det har fra før av vist at de kan kunsten å administrere og å få mye gjort med beskjedne, 
summer. Innsamlingspengene vil komme i. trygge hender, og de vil gå til et godt formål.'

Penger og utfordringer kan leveres inn til Porsgrunns Dagblads ekspedisjon, til Skiens 
Dagblad og til Brevikspostens kontor og i avisens ekspedisjon i Langesund:

&
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Svein Halvorsen,nar Numme, »

strøm, Rolf Nilsen, Basse Han-
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I morgen skal Teleniarks suksess-lag i år, Pors, ha sitt første 
møte med toppfotballen idet Sarpsborg F. K. har invitert til flom- 
lyskamp. Interessant vil det sikkert være for de mange, mange
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— Flere kamper i høst?
— Kommer det tilbud om ute-

kamper slår vi til, sier 
som forøvrig kan gi denne slag- _
orden til morgendagens match i | avgjør. 
Sarpsborg: Arild Weliolt, . . ~ 
Gulliksen, Rolf Askedaku, Raff-1

på fjerde året, kunne Barth fast- 
9

- - Lchr -

Sarpe-keeperen imponert 
OVer Sterk Pnrc_fi><4LL

Harry Kure:

Pors - ingen 
tilfeldighet 1
Sarpsborg onsdag:
Sarpsborgs og landslagets tidli

gere farlige vingløper Harry Kure 
var interessert tilskuer til kvel
dens kamp.

denne sesongen har imponert meg, 
sa Kure. Men etter & ha sett Pors- 
grunns-laget her 1 kveld forstår 
man også at det ikke var noen til-

1

’ -i
....

A

i:
•
I;
LSarpsborg, onsdag:

— Jeg mener at såvel spillerne 
som ledelsen hadde utbytte av 
dette testmøtet, vår Pors’ UK-sjef 
Svein Barth’s kommentar etter 
det private flomlysoppgjøret nå 
Sarpsborg Stadion i kveld.
r. “^:Lagel vårt *J°rde en meget 
fin figur. Spesielt er Jeg godt for
nøyd med 2. omgangen som viste 
at vi fulgte med i galoppen også 
kondisjonsmessig. Nå kan man si 
at Sarpsborg er et mer skolert lag 
når det gjelder selve spillet. Det 
var mer bevegelse 1 hjemmelaget 
som også spilte ballen mer direkte 
enn tilfellet var med våre gutter 
Våre ble av og til løpende på 
«mellomhånd» og gikk 1 enkelte 
situasjoner for lenge med ballen i 
stedet for å slå den direkte. Men 
alt i alt synes jeg at Sarpsborg må 
være til å komme på talefot med 
når poeng jaget i 1. divisjon star
ter fra neste sesong.

— Og nå er det slutt for i år?
— Ja, hjemme kan det jo ikke 

bli tale om flere kamper. Men får 
vi, skal vi kalle det et godt tilbud, 
f. eks. en Ullevål-match, takker vi I 
ja.
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DET TILBUD- 
tar vi gjerne flere kamper

kjempeinnsats liar porserne gjort i år. De har feid all tvil til side 
gått gjennom høstsesongen ubeseiret. I tur og orden har kon

kurrentene falt til jorden for «de blås» drepende våpen: innsats 
Uff tæl. Hva vil skje neste år? Ja, si det! Det er ihvertfall ingen gitt 
a. svare på i dag. Man kan bare håpe på det beste og med de 
forannevnte våpen «nyslipte» til våren skal det ikke bli helt 
telt å hamle opp med terrierene fra Vestsiden.
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etter at man har fått direktp 
ølmg med spillet og motstande

ren 1 1. divisjon. Og et hyggelig 
bekjentskap var det absolutt, slut- 
tet den populære Sarpekeeperen.
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sterk Pors-fysikk
Sarpsborg, onsdag:

Det er litt vanskelig å be- 
k denneene
f’ en defcs styrke ©ff gode 
fysikk overrasket meg, sa Sarpe- 
keeperen Kolbjørn Nilsen et- 
Q t" l-» , ■ . tvil om?nh^ ?&r Utførfc en utmerket 
jobb som trener for dette mann
skapet og at han hår et fint 
grurinlag å arbeide videre på, er 
klart. Noen tilfeldighet at laget

®pl!fc seg.opp 1 1. divisjon 
er det absolutt ikke Forsvaret vir
ket for meg som å være lagets 
beste del, selv om det hadde en 
tendens til å spille på linje 1 en
kelte perioder.

Fremover virket laget mere tyn
nere besatt, men her kan det for
øvrig bare være tale om enkelte 
justeringer. Man må jo også reg
ne med at laget «setter» seg bedre

V J

Treningen går ufortrødent vide-, 
^rapporterer oppmannen Svein I

. Selvsagt i lettere former enn 
udligere. Litt ned-trening må vi 
30 ha føl- hard-kjøret begynner 
Jffjen. Men iveren er like stor 
blant guttene nå som i sesongen 

frammøte i treningen er 100 
. 1 Pst> 20 — 25 mann er i sving to 

i ffanger ukentlig. Fra midt i no- 
i vember øker vj til 3 ganger, for
teller oppmannen, 
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Pors til Sarpsborg imorgen uten Jan Magnussen
sen, Øystein Numme, Thorbjørn 
Gravklev.

Innbyttere: Asbjørn JVIartinsen 
patrioter og fotballpublikum i distriktet forøvrig å få se en aldri Roy Elset, Kjell Madsen, Thor 
så liten pekepinn på hvor «landet ligger». Intet mindre enn Helge Halvorsen. Jan Magnus

sen har på grunn av skolegang 
ikke anledning til å være med 
denne gang.

— Nye folk?
— Nei, forsåvidt ikke. £ar£ 

Numme og Nils Olaf Isaksen er 
kommet tilbake fra henholdsvis 
Tollnes og Sundjordet. Dessuten 
hår Knut Jacob Hansen «Ap- 
15a».. jr. begynt å trene hos oss 
igjen.

På vårt spørsmål om Pors-opp 
Barth, (mann også neste år heter Svein 

Barth, lød hans svar:
— Det er en sak som arsmø- 

Kair^MéT så lenge jeg har tid til 
‘ J det er morsomt

er jeg ikke uvillig til å fortsett

Jolm Einar Odden, Kåre Berg-
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kaste ba
Ikke noe rart at dette laget 

vant den ene avdelingen i årets 
2. divisjon, skriver blant annet 
Sarpsborg-avisen. Pors var så de. 
sidert det beste 2. divisjonslaget 
vi har sett i år, og vil nok forstå 
å hevde seg i kommende års ho
vedserie. Et virkelig befriende 
innslag vil Porsgrunnslaget kom
me til å bli. I gårsdagens flom- 
lyskamp på Stadion gledet det så
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. Torbjørn Gravklév, 
—- Slik vil vi se
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At Pors spilte så morsom fotball var vi ikke klar over, sier oppmann Arve Olsen, 
Sarpsborg, til vår avis. Et virkelig friskt lag, som sikkert ikke vil bli noen kasteball- 
i 1. divisjon. De som tror det kommer raskt til å brenne slne fingre ganske kraftig.

— Positivt overrasket med ^andre ord?
— Ja, sa absolutt. Vi har spilt mot lag som Ham.-Kam, Aurskog og Mjøndalen i 

og Pors var det desidert beste av dem. En virkelig hyggelig tilvekst til 1. divisjon.
— Kampen som helhet?

, % — vår beste treningskamp for året, ingen tvil om det. For Pors’ vet jeg ikke, men
spiller de bedre enn dette, så kan de øyeblikkelig ta sikte på teten neste år. Toppen 
en tre-fire lag er bedre enn dem da. ‘

— Noen å fremheve på Pors-Iaget?
— Jeg synes det var et overraskende jevnt lag uten noen svake punkter. Hadde 

løperrekka ikke hatt det så travelt, så kunne de lett ha lagd et par goaler til. For
svaret virket også solid nok for 1. divisjon. En prima reserve-keeper hadde de også. 
— Nei,.alt skulle tale til fordel for et morsomt og overraskende Porsgrunns-innslag 
i vår hovedserie neste år.

— Jeg kan bare ønske laget velkommen tilbake til Sarpsborg i 
gleder vi oss allerede til.

Sier altså Sarpe-oppmannen.
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Og feiende

pi Uerne trekker vi frem 
Rolf Askedalen og Ragnar Num- 
me i forsvaret, mens løperrekka 
hadde en god, men noe uryddig 
playmaker i den hyperfårlige 
Torbjørn Gravklév. Juniorkeepe- 
ren A. Marthinsen fikk også vist 
at det bor mye i ham. Ellers var 
laget jevnt godt besatt, u.ten sva- 
ke punkter.
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poengstriden bilagt for denne gang — også for Vardens
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14 (9)
14 (9)
14 (6)
11 (7)
11 (3)
9 (6)
7 (6)
7 (6)
7 (5)
7 (3)
6 (5)
5 (3)

4 (3) 
4 (1) 
4 (0)
3 (2) 
3 (2) 
3 (2)
2 (1) 
1(1) 
1 (0)
1 (0) 
1 (0)

Th. Gravklev. Pors 
Lasse Hansen. Pors 
Tom Evensen. Odd 
Øist Numme, Pors 
Eolf Nilsen, Pors 
Kjell M. Holte. Odd 
Sverre Lia, Odd 
Kjell Skau, Odd 
Age Thorsen, Odd 
Kjell Reinholt, Odd 
E. J. Fredriksen, Odd 
Svein Halvorsen, Pors
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$ aHarald Vale, Odd 
John E. Odden, Pors 
Per Kr. Torvik, Odd 
Kare Bergstrøm, Pors 
Kjell Hansen, Odd 
Ivar Varden, Odd 
lor Sem, Odd 
Kjell Madsen, Pors 
Jan Magnussen Pors 
Kjell Gundersen, Odd 
Steinar Hansen, Odd
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BILDENE: «OffensiV>-vinnnerne Thorbjørn Gravklev on Ba«. u

. ...j 8v straffesparkene orpidn u-» *'•- én smalt i stolpen og 15 i nettet! Til høyre: Etter endt dvo a 
sin påskjønnelse - Gravklev med «hovedpokalen» fra Varrion u med hv 
en litt mindre utgave. (Fotos Jan*^

— Fælt å skyte på en så svær 
mann! utbrøt Thorbjørn Grav
klev i et pusterum mellom 
skudd-seriene

nffrø
•A • "

pusterum 
på Pors Stadion.

Geir Karlsen, ungdomslandslagets 
taste keeper, ruvet godt mellom 
stolpene, og gjorde det alt annet 
enn lett for de to spesialskole- 
iæreme Gravklev og Basse Han
sen under «offensiv-finalen» 1 
Varden-regi, som gikk smerte
fritt uten de store publikumsbrøl 
en stille ettermiddag på vårens 
nye 1. divisjonsarena.

De hadde begge oppnådd 14 
poeng og scoret 9 mål hver, og så 
sporty innstilt som de er, tok de 
en improvisert straffespark-kon- 
kurranse med godt humor og 
kruttsterke støvler. De to fikk 
ti straffespark hver, og gikk til 

annenhver gang. Grav- 
bommet på andre forsøket 
et dundrende stangskudd, 

mens Basse satte inn fem på rad 
liélt perfekt før Geir K. grep inn 
og styrtet ut i forbløffende strekk 
og reddet. Dermed var man likt.

Så begynte visse nerver (kan
skje) å gjøre seg gjeldende, og 

‘t,pcnningen var . stor da Geir 
greide å hindre Gravklevs 7. for
søk. Basse én foran! Men så fikk 
Gravklev fulltreff på sine tre 
siste, mens Geir nesten utrolig 
greide • å avverge begge Basses 
siste forsøk.

— Jeg tenkte på det andre 
hjørnet, men det var for sent! ut- 
orøt Basse.

Dermed var saken avgjort 8—7 
til Gravklev, som umiddelbart 
bie overrakt den flotte «offen- 
slvpokalen» med inskripsjon. — 
Basse, som jo i realiteten også 
var vinner av poengkonkurran- 
isen. fikk også sin fine pokal som 
honnør for godt, spill og god mål- 
reft i sesongen. .

Selvsagt ble også Mexico-fare- 
ren Geir Karlsen gjort krus på. 
Han har mangt og meget å for
evige på langreisene i fotball, og 
tikk et kamera som takk for inn
satsen og den høyst spesielle bur- 
”okterjobben!

Gratulerer alle sammen — Tom 
Evensen også som oppnådde 14 
poeng, men som altså hadde net
tet færre ganger enn de to por- i 
^eine! _ johno L
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Så er
populære offensiv-kenkurranse mellom Pors- og Odd-lopere, der sco
ring og pasning som førte til scoring bie belønnet med poeng-gevinst 
Gravklev og Basse Hansen endte altså på toppeu, men adskillig hon
nør og oppmerksomhet bør også Tom l-vensen. Odd. ha. Han fikk også 
14 poeng, men som tidligere presisere, ville antall scorede må! være 
utslagsgivende hvis poenglikhet mellom to eller flere. De to siste tel
lende matcher var Odd-Grane og Pors-Stag. Slik ble stillingen til 
slutt (antall scorede mål i parantes):
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