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Som Pors' representant i det kommunale 
idrettsutvalg er oppnevnt Karl Malmgren.

BJARNE OLSEN er gjennom bokseforbun- 
det invitert til å delta i et internasjonalt 
boksestevne i Malmø i mars.

DAMEGRUPPEN hadde en vellykket jule
trefest for barn i klubblokalet onsdag 5. jan.

J(.ulhir-a^ten.
Torsdag 29. desember hadde vi et vellykket 

julemøte med fullt hus.
Denne gang ved den blinde organist Kåsin. 

Han slo straks an de rette toner, og vekslet 
mellom skjemt og alvor. Det var all-sang og 
bevertning med kaffe og julekake. — Stem
ningen var den aller beste. En helt igjennom 
strålende aften.

strevet med, og foler plikt og ansvar pa seg 
til a ta vare pa det en selv og ens kamerater 
har satt sin ære i å føre frem. Det er ikke 
bare bra a fa sydd puter under armene.

Pa den annen side må en naturligvis være 
glad for a ha myndighetenes bevåkenhet og 
hjelp til store loft. Men la oss også fremdeles 
være villige til å yte selv.

La oss så mote det nye år med et smil 
og gjøre vårt beste for om mulig å bli ennu 
bedre.

Godt nytt år!

1950.
Vi er nå gatt inn i siste halvdel av det 

tjuende århundre. Hva vil dette bringe? Vi 
vet ikke — vi kan bare håpe og tro at det 
må bringe menneskeheten lengre frem, — 
ikke bare pa det tekniske og fysiske område, 
men at den åndelige utvikling også må holde 
tritt. At den atomalder det snakkes om ma 
virke slik at tekniken blir tatt i det godes 
tjeneste og at det ikke som det kan synes — 
legges an på å utrydde hverandre.

Ved dette tidsskifte faller det naturlig a 
se tilbake på de forløpne 50 år. Det er vel 
ingen periode som kan sidestilles med denne 
siste, hva krig og blodsutgytelse angår. Vårt 
eget land er etter omstendighetene sloppet 
bedre fra det enn en ofte kunne anta, (om 
enn ofrene er store nok), det begivenhetsrike 
år 1905 og de to store kriger til tross.

For de av oss som husker tiden fra før 
1914, står vel disse år for oss som en lykkelig 
tid — om det nok mangen gang var knapt 
med skillingene, men det er vel gjerne så at 
barndomstiden og ungdomstiden står i et 
særskilt fagert lys for de fleste.

Utviklingen har vært kolossal på mange 
områder. Ingen kunne vel ane at en skulle 
kunne reise fra verdensdel til verdensdel på 
like mange timer som en brukte uker eller 
måneder i begynnelsen av århundret. Radio 
og fjernsyn var ukjent. Elektrisiteten har 
gått sin seiersgang.

På det idrettslige område har også utvik
lingen vært stor. Ja, tenk bare på løkke- 
fotballen i begynnelsen av århundret og våre 
dagers store stevner — og anlegg.

Men det var dog allikevel noe av sjarmen å 
være med å bygge baner og bakker selv — 
en får større kjærlighet til det en selv har
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se,

når skien smyger snestilt mot skogen.

Ilinlei-mnlUEl.

lå

Når verdens ungdom motes til idrettslek 
og dyst.

V

Da veltet vinter st eng slet fra gård og
grend og bygd, 

og avdaler åpnet seg mot verden.
På veiding innpå fjellet gav skien

sikker trygd 
og lenger ble stadig vinterferden.
Så gikk det tusen år — til nu helt der vi står 
at selve svarte vintren brister ut i lys og vår. 
Av våte kalde sneen som knuget fedres kår, 
har skien skapt et eventyrrike.

I lange ode vintrer sov Norge under sne, 
og stengt lå hvert tun bak fonn og driver. 
På mark og sti var mest bare ulvespor å se, 
■mens kulde og vinter-stormer river.
I hi lå alt — men så, en kar fant på å gå 
og broyte seg igjennom med to lange

bretter på.
Da flyktet vargen livredd — men etter 

mannen 
for forste gang et skispor i sneen.

VI GRATULERER :
— 'Harald Thorstensen og frk. Karin Gun

dersen er inngått i den hellige ektestand.
— Likeså Ivar Waage og Henny Abraham

sen.

med flyvende flagg og seierstoner.
Da svir det jo imellom litt bittert i vårt bryst 
at Norge er blant de små nasjoner.
Men la det bare bli — litt sne med riktig gli, 
kall da til kappestevne — og slipp gutta 

til på ski.
Da farer sorte skygger som bare blunk forbi 
--------og da er det Norge som kommer.

Leif S. R o h d e.

Når suset cr i loypa og staven hugger i. 
når hoppet gir luft og strekk i svevet. 
Når du i kneik og bråkast er ett med 

kropp og ski, 
ja. da er det fryd og fest a leve, 
og så en dag avsted — forbi det siste tre, 
og opp på vidden — inn et skar -- og 

utfor, ned en br--.
Det står et vær imot deg av lys og sol og sne 
- det er selve Norge som skinner.

I vintervær og frost ligger Norge under sne, 
men nu er det liv her så det runger. 
Og i alle bakkedrag cr det loypespor a 
og kneikene kryr av friske unger.
På snaufjell langt av lei — på ode seterhei, 
i snei ung skog og kirkebygd går skiens

at) f a r vei.
Og savner vi vel palmer og sydens varme, 

nei,

&■ >

‘ ■

4 V/ 7

Fotball-forbundet
har behandlet invitasjon om kamper for 
landslaget i Hong Kong og Manilla i februar 
måned.

Forbundsstyret har besluttet å akseptere 
tilbudet bare under forutsetning av at en 
kan ta turen i november måned.

Etter sigende skal flere av Pors’erne ha 
tatt mål av seg for en eventuell tur.

Håper U.K. er O.K.
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Avisen
inn i sin 5. årgang, og er altsa frem-

Uttalelser om

Nyttig for alle

2,Porsbladet . Pors-gate Pungen burde vart

S K ? G RU?På

Monradlia.

flomlysrennvårt

Mot opp! !

Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

gar na
deles i sinc barne-ar.

Det er sa sin sak plutselig a se at 
blitt redaktør; men en

OBERST OLE REISTAD 
er død,

Med Ole Reistad er en stor nordmann og en 
stor idrettsmann falt bort. Han var uttatt 
som leder av V.M.-troppen til Amerika. Det 
er med vemod en tenker på at denne staute 
skikkelsen, som har brakt så megen heder til 
Norge, er gatt bort. Hans minne vil stå som 
et lysende eksempel. Han var et godt forbilde 
for enhver norsk gutt.

dag framover 
stand til 
8. mars.

Skigruppas nye treningsbakke med flomlys 
— «Monradlia» — er nu blitt et faktum. Dens 
historie er jo av gammel dato som skibakke — 
ja, den er vel den første bakkekneik som 
vestsi-folk i grunnen har benyttet til å prøve 
skiene i. Vår første konkurransebakke, Vad- 
bakken, ligger jo også like ved siden av.

Men — Monradlias skikkelse i dag, ble først 
bestemt på fjorårets årsmøte. Det var i 
grunnen to av våre løpere — Per Johannes
sen og Håkon Heidal som var ideens opp
havsmenn — og da kanskje mest den første 
av disse to. Han mente det var absolutt nød
vendig å få en treningsbakke så nær byen 
som mulig — da guttene syntes det ble for 
lang vei til lille Rugtvedt, og interessen der
for mer og mer gikk over til bandy. Hva 
kunne da bedre passe enn akkurat Monradlia? 
Og fikk en da også montert opp lys der, 
skulle det nok bli bedre — mente Per.

Styret lovte å ta seg av saken og foreta en 
befaring • av stedet, for å finne det beste 
bakkeemne. Lørdag den 17—9—49, foretok

melder og minner
landskampen pa ski mellom Finn-— om

land. Sverige og Norge, som gar over hele 
sesongen i ar, og er innbefattet med merkeren- 
nenc. Alle aktive og passive medlemmer 
bør ta seg turer og trene litt pa forhånd for 
å være med på a greie fordringene til merket

- som ikke er sa veldig vanskelig. — Gjør 
ditt til at Norge seirer!

- Om det militære langrenn som går over 
15- og 30-km., med skyting 26. febr. — Alle 
som har rekruttskolen eller er medlem av 
H.V. kan starte.

— Om at gruppa trenger all den hjelp den 
kan få til arbeidet i Rugtvedtkollen hver søn-

- for a få bakken i best mulig 
internasjonale

Det er na anledning til å betale blad- 
kontingenten for 1950. Dette kan lett
vint ordnes i «Ekko . — De som skyl
der for 1948 og 1949 bes om å ordne 
dette. Kontingenten er kr. 5,— pr. år. 
Kontingenten kan også betales direkte 
eller pr. post til PORS-BLADET, Pors- 
gate 2.

siudie-ringen.
Endel av deltagerne gir her uttrykk for sin 

mening om ringen:
Thorbjørn Hansen: Lærerik og interes

sant.
— Thor Ramberg Nilsen:

styremedlemmer.
— Gustav Gustavsen: 

lenger.
Odd Lien: Nye styremedlemmer bør 

gjennomgå et slikt kurs.
Kare Kittilsen: Man bør absolutt fort

sette med denslags opplæring i foreningen.
Ny studiering aktes igangsatt hvis et til

strekkelig antall melder seg.

en er 
far trøste seg til at 

en jo ikke er alene om arbeidet, men har ut
merkede medarbeidere, bade i komiteen og 
blant medlemmene forøvrig.

Altsa star spaltene åpne, hva enten en føler 
trang ti] å lufte sine meninger om Einsteins 
nye generaliserte gravitasjonsteori —, eller 
andre mer eller mindre viktige problemer.

Klem i vei!
Adressen 

Porsgrunn.
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Skigruppas styre ønsker alle aktive og pas
sive medlemmer et riktig

GODT NYTT-ÅR!

Banaly gruppa.
Bandygruppen er na midt oppe i sin sesong 

og det går na livlig for seg hver helg pa 
skøytebanene.

Sesongen hos oss ble åpnet av juniorlaget 
og A-laget, begge med en treningskamp mot 
Eidanger i julen. Juniorlaget tapte sin kamp 
med 4—3. etter meget god innsats, mens A- 
laget vant 3—1.

1 nyttårshelgen arrangerte Grenlands ban- 
dykrets den tradisjonelle cup pa «Odd s bane 
i Skien. Her var vi representert ved vart A- 
lag og vi trakk Storm i vår første kamp som 
ble beseiret med 2 mal mot 0. Senere fikk vi 
walk over, og møtte så «Odd i finalen, hvor 
vi tapte på poeng; men det er jo slik i det 
store og hele for «Pors» nar det gjelder sølv. 
Allikevel, hatten av for «Odd-' som vant po
kalen.

Helgen etter skulle vi mote «Odd igjen, 
men denne gang i seriekamp, og det var stor 
interesse for kampen på vesja. Denne gang 
ble det oss som trakk det lengste strå og med 
en seier på 1 mål mot 0 kunne vi gå av banen 
med to meget verdifulle poeng. Samme dag 
spilte også juniorlaget mot «Odd», men måtte 
se seg slått 3 mot 2. Vårt gode B-lag hadde 
Eidanger og vant som ventet 4 mot 2. Godt 
gjort, gutter.

Søndag 15/1 møtte våre tre lag Storms lag 
og her ble det fullt hus med 3 seire.

P. S. Sa var det bare en ting igjen : 
Skal det være < Monradlia eller Pors-løkka ?

D. S. 1

så følgende medlemmer: Per Johannessen, 
Håkon Heidal, for løperne, — Johs. Hansen, 
Ame Furumo og A. Magnussen, for styret — 
en kikk på sakene og mente å finne den beste 
plass der bakken ligger i dag. Noe som ogsa 
har vist seg å holde stikk.

A. Fjeld påtok seg etter dette å konferere 
med eieren, herr verkseier Reim, om a få lov 
til å benytte bakken, og det gikk herr Reim 
med på

Dette gikk vi selvsagt med pa, og arbeidet 
ble straks satt igang, 22/10. Johs. Hansen og 
Per Johansen påtok seg fjellarbeidet. og vi 
andre skulle være behjelpelig så langt vi 
kunne rekke. — Og det skal sies til disse to’s 
ros at bedre tilløp i en bakke tror jeg neppe 
det fins i landet i dag. (Hadde det bare lagt i 
Rugtvedtkollen 1) Lysstolpene fikk vi gratis 
av hovedforeningens form., herr Halfdan Re- 
alfsen, mot å hogge dem selv, og kjøringen av 
disse tok hans sønn, Johannes, på seg.

Det ble mye lemping av stein, og det tok 
lang tid med boringen av festene til lysstol
pene. 3 stk. av dem måtte stå pa fjell. Men 
arbeidet var da unnagjort da det første snø
fallet kom. Det er verdt å nevne at hele hop
pet og hele tilløpet, bortsett fra en liten bro 
på toppen, er laget av stein, sa det er ikke 
få kbm. som er baret frem og laget opp. Det 
ble også boret og skutt vekk et par kneiker 
for å få tilløpet så jevnt som mulig.

Søndag 11/12-49. lå bakken hvit for første 
gang i sin nuværende skikkelse, og Per Jo
hannessen var ikke sen om å åpne den pa et 
par lånte terrengski. Han var veldig fornøyd 
med bakken, og fant ut at den lignet svært 
på Kongsbergs Peers-lokka — og mer for
nøyd enn det arbeidslaget som så og hørte 
ham. skal en lete lenge etter.

Strekket til lysarrangementet var på denne 
tid på det nærmeste fullført, og ledningen til 
dette var skaffet tilveie helt gratis av Pors
grunn Metallverk, mot at idrettsgruppen der 
skulle få trene i bakken og benytte denne til 
sitt årlige bedriftsrenn.

Lyskasterne kom opp i en fei— 6 stkr. i alt, 
med 500 watts pærer — og det viste seg at 
disse var montert akkurat på rette plass, og 
bakken har fått sitt ideelle flomlys.

Når dette skrives, er treningen i full gang 
av unger som hopper fra tidlig om morgenen. 
Når lyset blir satt på overtar de eldre løpere, 
som ikke ligger så langt tilbake hva antall 
angår. Med en 20—30 hopp hver kveld skulle 
det se rart ut om ikke gruppa skulle arbeide

— pa betingelse av at vi ikke ødela 
jordene med steinsprut, og at vi hver var 
fjernet de lysstolper som evt. ville komme til 
å stå på jordene.

seg ovenpå 
vart siden 
grunn til a 
hvert.

Da det nu i disse dager vil bli satt igang 
skiskole i Monradlia. med Leif Akselsen som 
leder og instruktør, skulle alt ligge vel til 
rette. Skigruppa innbyr alle til å delta med 
sine barn, som vil fa en grundig lærdom i a 
bruke skiene så de senere kan fa den virkelige 
fornøyelse som skisporten er. nar en først 
har lært a gå på ski.

igjen fra den bølgedal som har 
krigen. En har i hvert fall god 
håpe at det skal rette seg etter
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samme

SMÅNyTT.

Pors’

H. H.

s

1

VI TAKKER

Ga r det ikke denne gang, 
prøv igjen!
Lykkes ikke da ditt sprang, 
prøv igjen!
Om du taper, så gi tal, 
bare ikke glem ditt mal, 
la din vilje være stål — 
prøv igjen!

3 mot 0
5 mot 1
1 mot 0

Bjarne Olsen og Olav Skilbred er autori
sert som nye kretsdommere i boksing.

Pors skal sende om lag 20 damer til 
landsturnstevnet pa Lillehammer 1.—5. juli. 
Treningen er i full gang.

— Vi skal få idrettshøyskole, sier Rolf 
Hofmo.

— Kristen Barth er anmeldt som aspirant 
ti! forbundsdommergraden for skidommere.

Synes du det sliter pa, 
prøv igjen!
Engang skal, og vil det gå!
Prøv igjen!
Kan de andre rekke frem, 
hvorfor ikke du med dem? 
Hold din kurs og aldri glem: 
Prøv igjen!

— Bamble-mannen Thor Tangvald har ut
tatt patent på aluminiums-ski.

«■

Prøv igjen!
Hør et motto med appell: 
Prøv igjen!
Om du ikke straks har hell, 
prøv igjen!
Sett da inn det mot du eier! 
Vil du vinne frem til seier, 
bryte dine egne veier, 
prøv igjen!

samtlige grupper innen foreningen for opp
merksomheten ved vårt bryllup.

Henny og Ivar Vaage.

Idrettens dag skal holdes 15. juni. Mot
toet for dagen er: Frihet, sunnhet og kul
tur».

- 40 Telemarks-lag søker om i alt 790.712 
kroner av tippemidlene. Resultatet av ut
delingen vil sannsynligvis foreligge omkring 
1. april. Håper vi ikke blir narret april?

A-laget vant
B-laget vant
Junior-laget vant
Bade A- og B-laget leder nå sin avdeling, 

mens juniorlaget ligger som nr. 2.
Da dette kommer pa trykk har A-laget 

spilt kanskje sin mest viktigste kamp i sin 
serie mot Eidanger som ligger på 
poengsum, mon med et mål mindre. Vi håper 
derfor at Pors også denne gang viser at de 
kan når de vil, og husk sjansen i hovedserien.

Ellers er vi kommet ganske godt i gang 
med det øvrige ogsa.

Det har vært en del slit og strev med å få 
lagt isen på banen og holde denne ren for 
snø, men etter iherdig arbeid av endel av 
våre medlemmer og brøytemester Ivar Lud- 
viksen, har det tross alt godt bra.

Så vil jeg til slutt henstille til 
medlemmer a benytte isen mens den er der.

Og sa en takk til Ivar Kristiansen og Arne 
Hestmyr for opplegging av lys og lyskastere 
på Stadion.

IDRETTSTINGET holdes i Morgedal 28. og 
29. jan. Som Pors’ representanter moter: 
H. Realfsen og Leif Halvorsen. Varamenn: 
Kare Bekstrøm og Rolf Tangen.
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METULVERK
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— Harald Vestli skal forsøke seg pa ski- 
dommergraden i år.

i
I

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

— Ved Vold I. F.’s renn søndag 15/1, fikk 
Reidar Thorstensen 5. pr., Halfdan Haukedal 
og Arne Røed 6. pr. i kl. A. — Th. Rønningen 
5. pr. i junior og Hans Hovet 3. pr. i Urædds 
gutterenn.

— En skiskole er satt i gang i Skien. Det 
er Odd og Foreningen til Skiidrettens Frem
me som i fellesskap står for tiltaket. 250 barn 
har meldt seg. Den kjente skipedagog Tomm 
Murstad er leder.

SKTPRUPPA
ønsker de nyinnmeldte medlemmer: Leif Aks- 
elsen, tidligere Urædd, Thoralf Rønningen, 
tidligere Vold I. F., Gjelten, Lillehammer, som 
skal starte for Pors den tid de går tekniker- 
skolen her, Olaf Teigen, tidl. Gvarv, og Harald 
Vestli — hjertelig velkommen i vår forening.

— Fredag 13. jan. holdt skigruppa et godt 
besøkt medlemsmøte i klubblokalet. Leif Aks- 
elsen kjørte et par gode instruksjonsfilmer og 
kåserte interessant om hvordan en skal lære 
å gå på ski. Møtene vil bli fortsatt med 
korte mellomrom utover sesongen.

*

i J

— Medlemskort i Ski-gruppa, og abonne
ment på månedsbladet Ski, kan de få ved å 
henvende Dem til kass. Thorbjørn Hansen. 
Bladet er meget godt, og rikt illustrert, og 
burde holdes av alle som er interessert i 
idrett.

o-ty wM(M.

Pass på guttehopperne?
Etter de erfaringer våre mest kjente hop

pere sitter inne med — er man kommet til en 
norm når det gjelder forholdet mellom alder 
og bakkestørrelse. Slik skulle den bli:

10—11 år -— bakker opptil 20 meter.
12—13 år — bakker opptil 25 meter.
14—15 år — bakker opptil 30 meter. 
16—17 år — bakker opptil 40 meter. 
18-åringer — bakker opptil 40 meter.
40 meter er altså maksimum for en hopper 

inntil han har passert 18-årstrinnet. Det store 
spranget for en hopper ligger nemlig fra 40 
til 50-metersbakkene, og det krever en viss 
tid og et visst arbeid før man lærer å mestre 
skikkelig svevet omkring 50-meteren. Men 
har man først lært seg det, vil man merke at 
overgangen til de enda større bakkene vil falle 
forholdsvis lettere.
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porsgrunn en

90

Velsmakende og næringsrik

MrøMM TOA

i

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt. — Tlf. 758.

0 /
/0

k»i kjea, lærn I 
fmtii

x w s i® ® .
3% ■

norsk

elektrisk brent

< : ■■ -

p- . ÅTT...
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

er stedet — FRUKT- OG TOBAKKSVARER Ukeblader
når det gjelder Pakke-ekspedisjon. Telefonbox nr. 654.

Kovim. for Norsk Tipping A/S



Aut Rørleggerforretni ng

Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn Samwttg
— ALT 1 KOLONIAL —

Les sportssiden i

Åndr. Aasland
JERNV AREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

©» ©KWffKJsOKr. Knudsen & Co
Telef. 571. V. Porsgrunn.

U

Jacobsen: Boklrykkeri, Porsgrunn

Dame 

og
Herre 
klipp

DROGERI. FARVEHANDEL Og 
PARFYMER!

Fagmessig arbeide
ALFRED W1NJE

Vask
og 

Føhn
Massasje

Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. 180.

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

14. n. IVEESEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

SOLID SKOTOY 
hos

H. J. HAL
Sto r gt. 136.

Tlf. 609.

Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Frisk frukt for familien — hele aret.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Bjarne Gcrdon Wright
P o r s g r u n n.

Tlf. 498.

rmalter Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

Li G£[ iermansens e[t[.
Tlf. 284.

Hj.

h.
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

L L Oyiaas

AØBe UF-reparasjoner Utføres med garanti.
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og reint ner
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av

til eget gitar-

*
i en anslående 
betydning, mål

SKIFORBUNDET har oppnevnt følgende 
dommere ved Pors’ internasjonale aftenhopp- 
renn, onsdag 8. mars: Karl Hansen, Trond
heim, Agnar Renolen, Rena, og Ole Kok- 
vold, Sandefjord. — Rennet holdes 3 dager 
etter Holmenkollrcnnene.

Damegruppen fortjener takk for dette til
tak, det gjør godt å se slik omtanke for de 
eldre.

En festafikn.
Den 27. januar 1950 hadde Pors’ dame- 

gruppe innbudt til en festaften i Pors’ klubb
lokale pa «Grønland Plass .

Til festen var innbudt en rekke eldre og 
gamle medlemmer av Pors, damer og herrer.

At innbydelsen var mottatt med takk viste 
det tallrike frammøte, idet salen var fullt 
besatt da festen kunne begynne.

Oppdekkingen var smakfullt ordnet dels 
ved langborder og dels ved gruppering 
småborder.

Pa. damegruppens vegne ønsket Kåre Beck- 
strøm, den tallrike forsamling velkommen 
til festen og foreslo at en begynte denne med 
å synge første vers av «Gud signe vart dyre 
fedreland -, som ble sunget stående.

Mens en ventet pa servering, sang Hjalmar 
Hansen og Sandvik stemningsfullt og vakkert 
flere sanger, akkompagnert på piano av Svein 
Hansen. Frk. Sandland gjorde også stor 
lykke med sin vakre sang 
akkompagnement.

Etter at Kåre Beckstrom 
taleredegjorde for idrettens 
og midler, ønsket han velkommen tilbords.

Der ble servert sterk, velsmakende kaffe 
til delikate smørbrød og julekake og som lot 
til å smake fortreffelig.

Etter en kort andakt av Hjalmar Hansen 
ble ordet gitt fritt, og endel benyttet seg av 
anledningen til å si Pors et takkens ord for 
dette nye originale innslag i foreningens virke.

Karl Tranberg fortalte lunt og morsomt 
om hvordan idrettsforeningen Pors ble stiftet 
av ham og endel andre i deres guttedager, 
og deres arbeid for å dekke de beskjedne 
fordringer de den gang hadde. Da de hadde

fatt samlet inn penger til foreningens første 
fotball var dette en udelt glede og stolthet 
over resultatet.

Senere vekslet underholdningen med sang 
av Hansen. Sandvik og frk. Sandland.

To småjenter sang ogsa et par numre og 
høstet veldig bifall.

Festen ble sa avsluttet ved at Einar Ellef- 
sen takket pa de innbudtes vegne for bevert
ningen. Spesielt bemerket han den gode kaffe, 
men at det i grunnen ikke var så rart at den 
var så velsmakende, for damene pa kjøkkenet 
hadde gitt ham oppskriften: «Kaffen var 
kokt på kjærlighet. , sa de.

Da hr. Beckstrøm avsluttet festen, takket 
han Pors’ damegruppe for den tilstelling de 
hadde fått istand og for alt strevet, og håpet 
at sådanne tilstellinger i framtida ville bli 
tradisjonelle med 1 sådan i året eller oftere.

At arrangementet var vellykket viste alle 
de smilende gjester.

Som en verdig avskjedshilsen sang forsam
lingen første vers av «Ja, vi elsker dette 
landet», og ruslet så hver til sitt i bevisst
heten om at de denne gang hadde opplevet 
nok noe nytt i idrettsforeningen Pors’s his
torie. I.
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«Den som synder,

LIVETS KILDE.
Å frykte Herren er en liv

sens kilde, så en slipper fra 
dødens snarer.

Salom. ordspr. 14, 27.
Menneskets evige bestemmelse strekker seg 

utover død og grav. Menneskets evige be
stemmelse er a bli fullkommengjort, bli lik 
Gud, for vi er utvalgt i Kristus før verdens 
grunnvoll ble lagt.

Men på grunn av menneskets dype fall i 
vår første stamfar Adam, trengte synden inn 
i den hele menneskeslekt, og fordervet ålt 
kjød.

Derfor må mennesket fødes påny, det ma 
omvende seg og bli en ny skapning i Kristus.

Dette skjer ved at mennesket kommer til 
syndserkjennelse og i anger og bot bekjennei 
sine synder for den levende allvitende Gud.

Er vi villige til a gå denne vei, da får vi 
del i Menneskesønnens stedfortredende full- 
brakte forsoningsverk på korsets tre på Gol
gata.

Da lærer du å frykte og elske zHerren din 
Gud, og dermed finner du livets kilde, så du 
slipper fra dødens snarer.

Tro på den Herre Jesus, så skal du bli 
frelst, du og ditt hus! Dersom du ikke vil 
gå denne vei, å søke Guds nåde i Kristus, 
må du selv bære ansvaret for dine synder, og 
lide for dem, og da er Lovens fulle dom over 
deg, og den lyder: «Den som synder, han 
ska! dø!»

Denne dod betyr evig atskillelse fra Gud, 
fordømt til evig fortapelse, liggende i dødens 
snarer for evig.

Om du vil ta imot det, venn: Jesus døde i 
ditt sted, og Hans navn er et fast tårn til del, 
løper den rettferdige hen og blir berget.

La så ditt lop bli mot de evige høyder, inn 
til fristaten, som er Jesus Kristus, inn til 
Seierherren fra Golgata, Han som seiret over 
død og helvede, og vant for deg og meg en 
uvisnelig laurbærkrans, arverett og barnekår 
hos Gud, det evige liv og Himmelens salighet.

Gud kaller på deg! Mot villig fram, still 
deg på blodets grunn, da skal i hellig prydelse 
din ungdom komme til deg, som dugg ul av 
morgenrødens skjød. Salm. 110, 3.

Den 26. jan. holdt representantskapet sitt 
konstituerende møte i klubb-lokalet. Hoved
foreningens viseformann, Leif Halvorsen, on- 
sket vel mott på vegne av hovedstyret, og 
hilste særlig de av medlemmene som ikke 
tidligere hadde vært aktivt med i foreningens 
administrasjon. I denne forbindelse uttalte 
han håpet om at de måtte få glede av sin 
deltakelse i representantskapet, og at fore
ningen på sin side ville komme til å nyte godt 
av deres virke der. Han overlot så klubba 
til Halvor Teksten, som ledet selve konsti
tueringen.

Som formann foreslo Thomas Olsen H. El- 
tvedt, som igjen foreslo Kr. Barth. H. Eltvedt 
ble valgt med 9 st. Kr. Barth hadde 1 st.

Til viseformann ble enst, valgt Kr. Barth. 
E. Wierud foreslo Thomas Olsen som sekre
tær, og denne ble enst, valgt.

Noen andre saker forelå ikke til behand
ling, og møtet sluttet med at H. Eltvedt tak
ket for den tillit som var vist ham ved å 
velge ham til representantskapets første

Argus.

Morgedal
Som bekjent var Telemark Idrettskrets’ 

ting i år for første gang henlagt til lands
bygda, og stedet var Morgedal Turisthotell. 
Man skal ikke her gi noe referat av selve 
forhandlingene, men derimot ganske kort om
tale noe som foregikk Den pause i disse, og 
som fortjener å bli nevnt. Etterat forhand
lingene hadde vart i ca. 3 timer, kom man til 
det punkt på dagsordenen som het folkevise- 
dans av bygdas ungdom, og dette innslaget 
ble uten overdrivelse en opplevelse for ting- 
representantene. Den dyktighet og presisjon 
som de opptredende fra Kviteseid Ungdoms
lag viste, måtte uvilkårlig fremtvinge den 
dypeste respekt, og det var rent ut gripende 
å være vitne til dette utslag av den gamle 
bondekulturen. Noen av deltakerne i leikar
ringen danset også springar, gangar og gam
mel rheinlender til harding-fele, og det mer
kelige var at harding-fela låt så helt anner
ledes når den ble hørt i sitt rette miljø. En 
av representantene sa forresten at når det 
var slik hardingfela ble brukt, ja da forsto 
han den! Jo, det var et innslag som de til
stedeværende forsto å verdsette' etter for
tjeneste! Skal man sammenlikne med mo
derne dans, kan man for å bruke sports- 
uttrykk, si at denne er koffert-løping, mens 
den gamle folkedansen er virkelig idrett! —
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Så fulgte Damegruppa — foreningens øko
nomiske støttepute — med sitt årsmøte 21/11. 
Her var valgkomiteen forøvrig så heldig å få 
den gamle form., fru Ingrid Asdal, til å sitte 
ett år til. Ingrid er den absolutt beste kvin-

ja-
som

P. S.
Og sa et gratis tips til fotballspillerne vare: 
For å få kondisjon, lær dere halling!

D. s.

Utvidelse av stadion.
Solum herredsstyre har fått beskjed fra 

Statens idrettskontor om at kommunen med 
medhold i lov får tillatelse til å ekspropriere 
12.7 dekar av K. Sælands eiendom og avstå 
arealet til Pors på betingelse av at fore
ningen ikke uten samtykke overdrar grunnen 
eller nytter den til annet formål enn forut
satt ved ekspropriasjonen.

Herredsstyret vil avholde skjønn over are
alet snarest mulig etter at sneen er borte.

Formodentlig skulle en kunne komme igang 
med arbeidet vedr, utvidelsen til våren.

Tett fulgt av Turngruppa kom så vår 
Bokse-gruppe 10/11. — Denne gruppes års
møte var ikke så veldig godt besøkt som en 
kunne ønske seg, men det er vel gjerne så 
her at det er bare de aktive som moter opp.

Gruppas tidligere form., Leo W. Larsen, 
sa helst at han fikk slippe dennegang, og 
valgkomiteen fikk da etter en konferanse, 
Bjarne Olsen til å overta vervet. Da Bjarne 
er en gammel bokser som vet hvor han skal 
plasere sine slag — har en godt håp om at 
gruppa skal klare brasene, og rette opp sitt 
nederlag fra i fjor. Det øvrige styre ble: Rolf 
Nygård, Gunnar Brynhildsen, Leo W. Larsen 
og Olaf Skilbred. Varam. ble: Rolf Næss og 
Thorbjørn Stokke. Materialforvalter og ancv. 
for avisprotokoll: Thor Skarnes.

Etter oppvisningen var det middag, og på 
gammelt vis gikk spillemannen foran og 
spilte gjestene tilbords. Hallingen.

Under redaksjon av en 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

Det går ikke ann
at. bare endel skal betale for underholdningen 
og bevertningen på hovedforeningens klubb
kvelder! — Det er ikke meningen at forenin
gen skal ha inntekter på disse, men på den 
annen side kan mart ikke til stadighet ta av 
kassa for å f a dekket utgiftene, som alle må 
være klar over ikke er så ganske sma. Der
for må alle dere som hygger dere i klubb
lokalet, ogsa være med å yte deres skjerv, 
slik at det ikke blir et fåtall som betaler 
kalaset, for det er vel ingen som vil miste 
disse tilstellingene som hovedstyret har satt 
i gang?

Betraktninger omkring 

valget.
For å begynne med de første, så var turn

gruppa den som åpnet valg-sesongen den 25/10 
1949.

Den tidligere form., fru Randi Hahn — 
gullmerke-damen vår i turn — frasa seg be
stemt gjenvalg, etter å ha sittet ved roret i 2 
ar. Som ny ble valgt Dagmar Dahl, som har 
sittet i styret siden gruppa ble stiftet i 46. 
Det øvrige styret ble:

Kass.: Liv Nygård, sekr.: Eva Nordli og 
Ase Thorstensen. Varam.: Alfhild Nilsen og 
Berith Simonsen. Hjelpekass.: Solveig Han
sen. Repr. til tinget: Dagmar Dahl og Randi 
Hahn. SuppL: Henny Abrahamsen. Turn- 
refer.: Dagmar Dahl, Vivian Gundersen og 
Ase Thorstensen. Festkomite: Anne Lise Ol
sen, Evelyn Håkonsen og Gerd Kitilsen.

Man har her grunn til å tro at gruppas 
eksistens skulle være sikret også for i år 
trass i at den har store økonomiske vanske
ligheter å kjempe med i form av kostbar in- 
struktrise — som gjør kontingenten høy for 
medlemmene.

Vi ønsker gruppa lykke til i det nye år og 
vårt nytt-års ønske til den er at vi far se den 
opptre foran hver storkamp på stadion i 
sommer — både store og små turnere.

PÅ IDRETTSTINGET i Morgedal. 29. 
nuar, ble Kristen Barth, Pors, gjenvalgt 
formann i Telemark idrettskrets. Vi gratu
lerer med tillitsvervet.
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er gruppa vel den beste i 
foreningen, og en gruppe en må regne med, 
da de stadig ligger på toppen i serien med 
alle sine lag.

Det var ikke noe å si på at Thorleif — etter 
å ha rundet de halv hundre — ikke ville 
være med å styre fotballgruppa ennu et år. 
Han har jo lagt ned et veldig arbeid i vår 
forening gjennom alle år og er nok ikke 
ferdig for godt ennu på lang tid. Kåre Bek- 
strøm derimot erklærte seg villig til å overta 
formannsplassen igjen etter å ha sittet et år 
— og gruppa 4- foreningen kan være sjele

nelige form, en gruppe kan ha, og sammen 
med Erna Hegna, Thorborg Eriksen, Ingeborg 
Tegna (ny) skulle alt være lagt i de beste 
hender. Vi har jo det beste bevis på dette 
fra ifjor, da de skaffet foreningen innpå 
4000 kroner. Varamenn til styret ble: fru 
Randi Olsen og fru Evy Bekstrom.

Noe helt nytt for gruppas vedkommende 
var valg av basarkomiteen som består av 
form.: Marie Bie Johansen, kass.: Tull Haf- 
fenbrådl — Arnhild Weber, Tutta Kjorholt, 
Ingrid Kristiansen og Lula Henriksen, samt 
frk. Nancy Steen, Åse Hegna og Anlaug Hahn.

Underholdningskomité: Form.: Borghild 
Borgerscn, Jorund Weber, Ase Thorstenscn, 
Grethe Nygård Lærum, Solveig Hansen og 
Ingrid Kristiansen.

Hovedforeningen avsluttet årsmotene 8/12.
Med vår egen Teksten på dirigentplassen 

ble motet hurtig og greit avviklet som bare 
Teksten kan greie det. Det er vel et alment 
onske at vi snart får se Teksten innen våre 
egne rekker igjen — og etter 6 år som fot
ballkretsens formann, håper vi nu at han gir 
seg der og fortsetter i sin gamle forening.

Halfdan Realfsen tok imot gjenvalg ennu 
et år — og med en sekr. og viseform. som 
Leif Halvorsen, går det hele krirkefritt.

Maken til årsberetning er vel neppe blitt 
opplest tidligere i noen forening, og etter 
onske av idrettskretsens formann, Kr. Barth, 
vil den da også bli innsendt til Idrettsforbun
det som et eksempel på hvordan en beretning 
bor formes.

Kassereren Erling Klingberg som jo ikke 
er mindre dyktig og samvittighetsfull, sa seg 
også villig til å sitte ennu et år.

Suppl.: Rolf Tangen og Trygve Thorsten- 
sen.

I Stadionstyret rykket Thor Ramberg Nil
sen opp som formann (før viseformann og 
sekr.) etter at Einar Grotnes ba seg fritatt

På Bandygruppas årsmote 25/11-49 ble 
Henry Hegna gjenvalgt som formann trass i 
at han helst ville få fri et år nu. Det kan bli 
vanskelig å erstatte Henry nar han engang 
tar en pause i denne gruppe, da den trenger 
i høyeste grad folk som er villig til å slite 
og har interesse nok til å ta et tak. Gruppa 
er jo meget avhengig av værforholdene og 
arbeider forholdsvis tungt økonomisk.

En skal derimot ikke klage på at den ikke 
greier seg sjol. En har vel grunn til a tro at 
en også her har funnet de beste folkene i det 
ovrige styre- og sportsutvalg i Mathias Thor
stenscn, Isak Svarstad, Karl Richter, Arne 
Gundersen. Suppl.: Alf Vinje Henriksen og 
Walther Richter.

Sportsutvalg for A-laget: Wilhelm B. Hen
riksen, Ivar Wåge og Kr. J. Halvorsen.

B- og C-laget: Finn Karlsen, Magne Johan
sen. Junior: A. N. Henriksen.

Materialforvalter: Erling Olsen.
Avisprotokoll: Rolf Andersen.
Gruppa håper naturligvis på lite sne og mye 

kulde og en får ihvertfall hape at de ikke far 
altfor stort arbeid med a holde banen ren ut
over vinteren.

Sportslig sett

glad over a fa en slik Kare igjen. Han er 
riktig grei og en meget bestemt herremann, 
og det er vel nettopp det fotballgruppa tren
ger i dag, skal en få laget fram til eliten 
igjen. Sammen med John Kjorholt (har ogsa 
hvilt et år), Asbjorn Kjellevold, Thorbjørn 
Solstad og Rolf Nygård, skulle det vel være 
det beste gruppestyret som nu kan skaffes 
tilveie med hensyn til denne gruppa, og veien 
til toppen skulle vel ikke være sa svært lang. 
Økonomisk er jo gruppa ganske god men
en må ha lov til å være en del skuffet med 
hensyn til de sportslige resultater. Her far 
det nye sportsutvalg, med Gustav Gustavsen, 
Rolf Asdal og Rolf Næss en mektig oppgave 
å lose, og det er nok de og plasseringa av 
spillerne det hele kommer til a sta og falle 
på til sommeren. Det er jo i overflod av ma
teriell på Vestsia i dag — og tilgangen oker 
stadig — så det burde kunne la seg gjøre a 
få noe godt ut av det.

La det med en gang være sagt at den 
jobben de 3 har fatt, er en uriasjobb, og me
get utsatt for kritikk — men med bestemthet 
og en sterk vilje til a gjøre det beste ut av 
det en harå arbeide med 4- et godt samarbeid 
blant de 3 — vil det nok bringe resultater 
som vil stå for enhver kritikk utenfra.

B- og C-lagets ledere ble: Erling Halvorsen, 
Alf Jansen og Erling Olsen, og for junior- og 
smågutt-laget: Odvin Kristiansen.
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Herre- og Guttekjær

I. L Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn Samvirkelag
Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Andr. Aasland
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O. BrnorudKr. Knudsen & Co
Telef. 571. V. Porsgrunn.
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ALFRED W1NJE

Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. 180.
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og 

Fohn
Massasje

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

ker Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

Les sportssiden isa

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

n. n. i\nM v 
Etb. 1916.
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Snekker-, tapetser- og- malervcrksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

FRANK NILSEN 
Mcicritorvct — Porsgrunn 

Tlf. 648

Vestsidens Skotoyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Jocobsens Boktrykkeri, Porigrunn

eftf.Hj. Hermansens
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KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herrcekvipering — Arbeidsklær.
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Alle ur-reparasjoner utfores nied garanti.
Hurtig levering.

Qodt utqalg i lenka og remmer
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valget av et slikt representantskap, men de 
fleste forsto sikkert hensikten ved det og 
stemte for. Følgende medlemmer ble valgt: 
John Abrahamsen, Joh.s Borchsenius, Thomas 
Olsen, Thiis Evensen, Kurth Realfsen, Einar 
Moe, Kr. Barth, O. W. Braarud, H. Eltvedt, 
Halvor Teksten og Karl Malmgren.

Varamenn: Einar Wierud, Alfred Melby, 
Gerhard Ellingsen og Nils Olsen.

Vi ønsker «Pors’ • første representantskap 
godt nytt år, og de nye medlemmer hjertelig 
velkommen i vår forening.

pa grunn av sykdom. Kass. Leif Nilsen gj.v., 
og suppl.: Leif Kjcllevold og Oskar Sten.

Redaksjonen for Pors-Bladet ble helt ny, 
da de gamle sa opp sinc plasser, med Einar 
Halvorsen som formann F Th. Thorstensen 
og Alf r. Magnussen som medl.

Suppl.: Odvin Kristiansen og Karsten An
dreassen.

Revisorer: O. W. Braarud og H. Eltvedt.
Disse to, som har sittet som revisorer i fore
ningen gjennom en årrekke, tok imot gjen
valg, kun på den betingelse at kassererne i 
samtlige grupper innsendte sitt rgenskap til 
revisjonen minst /// dager før årsmøtene. Det 
er ikke noe å si pa at de engang for alle 
setter en slik betingelse — da det jo er bare 
sløvhet a komme med et regnskap først dagen 
for årsmøtet, som det tidligere har hendt.

Valgkomite: Henry Hahn, Th. Asland, 
Thorbjørn Hansen og Hans Henriksen.

Det militære langrenn 
skyting 26-2-50.

dere alle vet arrangerer Skigruppa 
sammen med H.V., Porsgrunds Skytterlag og 
Porsgrunds Forsvarsforening, søndag 26. febr, 
militært langrenn med skyting — det første 
i sitt slags her i Grenland. — Innbydelser til 
rennet er allerede sendt ut til 37 områder + 
forskjellige idretts- og skytterlag — og en 
håper på god deltagelse. Før rennet, som 
starter fra klubbhuset kl. 11. blir det en kort 
andakt.

Metallverket har vært sa velvillig å stille 
til disposisjon sin spisesal, bad og garderobe 
for løperne, som møter der kl. 9,— for kon
troll av pakning etc. etc. Metallverket har 
også lovet å servere løperne gratis mat og 
kaffe.

Forøvrig har Porsgrunns lotteforening, med 
fru Flagstad i spissen, påtatt seg all ser
vering ved startplassen, hvor det under lopet 
også blir anledning til å følge overforingen 
av Norgesmesterskapet pa ski.

Rennet gar etter det av militæret oppsatte 
program. En håper ogsa her pa medlemmenes 
hjelp om det trengs.

En var kanskje litt utålmodig i fjor over 
det arbeid huskomiteen skulle utføre. Det 
gik smått med a fa begynt - og dro likesom 
sa lenge ut før en sa noe resultater av det. 
Men når en ser i dag hva som er blitt utført 
i klubblokalet, skal en ærlig innrømme at en 
kan ta feil. Komiteen som besto av Magne 
Johansen, formann, Karl Malmgren og Rolf 
Asdal, har visst ikke noe å skamme seg over. 
Sammen med noen få andre medlemmer er det 
her utført et strålende arbeid, som virkelig 
kaster glans av seg. Det eneste en kanskje 
kan sette fingeren på er at det ikke er blitt 
bygget et badstu samtidig som en holdt på 
med andre arbeider der borte — men det er 
vel økonomien som spiller inn her — så det 
kommer vel med tiden det også. Var det ikke 
en tanke å la alle grupper gå sammen og 
bekoste dette — da samtlige godt kan gjøre 
bruk av det.

Det er ihvertfall en oppgave for den ny
valgte huskomiteen, som består av Asbjørn 
Kjcllevold, Rolf Asdal og Frank Olsen, a 
arbeide med — og kjenner en karene rett — 
gir de seg nok ikke for den star ferdig ut på 
høsten.

Dessisorer på hovedforeningens årsmøte 
ble: John Kjørholt og Kåre Bekstrøm.

Representantskapet:
Dette forslag fra valgkomiteen om dannelse 

av representantskap kom vel nokså overras
kende pa mange av medlemmene. Men komi
teen mente at det nu var på sin plass, da 
foreningen vokser og har store oppgaver 
foran seg, som kan bli vanskelig å løse uten 

ha et representantskap eller råd til å gå i 
bresjen for seg. Det var jo en del disbutt om

Kaare Gundersen om Pors-bokserne.
Boksekretsens trener, Kaare Gundersen. 

var sekundant for Pors-bokserne ved Kristi- 
ansand-stevnet. Han uttaler etterpå til Pors
grunns Dagbl.:

— Jeg var fornøyd med bokserne fra Pors, 
og jeg tror personlig at disse gutter er gode 
og flere av dem kommer snart på landslaget, 
for deres opptreden i ringen var første-klas- 
ses. Mitt ønske er at flere må bli lik disse 
korene.
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— I Grinibakken fikk Hans Hovet 4. pr.

er

I

ikke vær uvillig! 
dere får beskjed

Johs. Bjomflaten seiret over Harald Ut ter 
på k.o. i 1. runde ved boksestevnet i Tønsberg 
12. ds.

Ved «Hauken», Oklungens guttercnn tok 
Kjell Sjøblom 1. pr. i kl. 15—16 år.

Jac. Erik Gjelten tok også 5. pr. i Storms 
17. km. forleden.

Ved renn i Hantobakken ble det 9. pr. 
for H. Haukedal.

— I Versvikbakken tok Johs. Realfsen 3. 
pr. og Hårseth 5. pr.

Grenland fotballkrets dommerkomité
melder at tiden nå er inne til å oppta dom- 

meraspiranter. Det er mangel på fotballdom- 
mere i Grenland, og interesserte som vil melde 
seg som aspiranter, må gjennom fotballgrup- 
pens styre melde seg snarest.

— I Telemarksmesterskapct i Gjerpen 
Idrettslags landsrenn tok Jac. C. Gjelten 5. pr. 
komb. kl. A og 4. pr. sp. kl. B. langrenn I sp. 
hopp fikk Per Johansen 16. pr. og Johs. Re
alfsen 10. pr.

— Leif Melby fikk 3. pr. og Thoralf Røn- 
ningen 5. pr. jun. i et renn i Kragerø 12/2.

— Ved kretshopprenn for gutter i Dype- 
dalsbakken i Bamble, tok Roald Reiersen 
3. pr. Daniel Teigen 4. pr. i kl. 11—12 år. 
Kl. 13—14 år: Hans Hovet 1. pr. Kl. 15—16 
år: Kjell Hansen 4. pr. Kjell Sjøblom 6. pr. 
og Arne Olsen 7. pr.

SM5NVTT.
Skigruppa.

— Ved kretsmesterskapet i Sannidal tok 
Per Johansen 4. pr. i kl. A. Jac. Erik Gjelten 
1. pr. i kl. B komb., og 1. pr. i kl. B sp. lang
renn. Johs. Realfsen 10. pr. i sp. hopp, jun.

— Monrad-lia ble offisielt åpnet 18. januar 
med et trenings- og instruksjonsrenn. 47 
løpere fra distriktet startet — trass i 18 kul
degrader. De beste ble:

Kl. over 20 år: 1. H. Haukedal 144,5 pt.
Kl. 17—20 år: Johs. Realfsen 136,5 pt.
Kl. under 17 år: Øivind Førre, Herøya, 

117,2 pt.
Som dommere fungerte: Einar Sollie fra 

hoppnemnda, og Aksel Fjeld.

RugtvedtkolSen.
De større løpere har nu henlagt treningen 

til Rugtvedtkollen, hvor hopp pa bortimot 60 
meter ikke er noen sjeldenhet nå om dagen.

Kollen er nå snart i full stand. Lyset er 
straks pa plass — og vi i skigruppa ønsker 
bare at flest mulig medlemmer og andre 
interesserte møter opp hver lørdag og søn
dag som er igjen til vårt internasjonale renn, 
slik at bakken kan bli verdig til å ta imot 
V.M.-troppen, med Bjørnstad i spissen? Vi 
trenger all den hjelp vi kan få!

Forøvrig vil styret henstille til afle som 
satt opp i forskjellige verv til rennet,:

Mot villig opp den dagen 
om! — Og gjør alt dere 

kan for at rennet skal bli så vellykket som 
mulig.

Til vårt internasjonale aftenhopprenn har 
bestyrer Thommcssen ved Parkrestauranten 
vært så velvillig å låne oss 1. og 2. etasje til 
premieutdelingen — etter at vår søknad om 
Rådhuset ble avslått.

SKIKULTUR PÅ VESTSIA.
En 7—8 gutteløpere måket vei til klubb

huset på skikvelden.
Frank kommer forbi og spør en av dem:
— Har-u- hoppa i Monrad ida-a-?
— Kunne vel ikke hoppe der vel — det var

jo f-------- ikke tråkka jo!
En hører ofte samme uttalelse i Rugtvedt- 

kollen. Slikt er ikke bra! Det smitter.
Hoppmåler en.
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E. O.

Bronse:

Tore Fossan,

Et idrettsminne.
FRA E. OLSEN.

Obs.

En oversikt over bandysesongen kommer i 
neste nr. — Likeledes far vi en oversikt over 
den forestående fotballsesong.

HUSK innlevering av manuskript i EKKO 
til fastsatt frist.
HUSK kontingent til julefesten for barn.

DAGENS SKIVISE.
Jeg er en mester til å hoppe på ski--------
Alle andre jeg hopper forbi. 
Av premier har jeg flere dusin. — 
Jeg er så stolt, du, av stilen min.

Når jeg i bakken hopper til — 
sier jentene:--------Å for en stil!
Selv er jeg også fornøyd med mitt hopp!
A--------det er deilig å være på topp.

H. K.

MONRADLIA blir stadig utlånt til renn 
for skoler og bedrifter, og er daglig benyttet 
av unger i alle, aldre. — Skigruppa har nå 
fått med bredden av løpere. — Disse mangler 
bare satsen, stilen og lengden!

var «Pors» det første lag ifra Grenland som 
var med blant de store, og på den hjemturen 
var det moro, og det er slike minner en aldri 
glemmer og aldri vil glemme.

Takk for meg og min lille tid; skøytebanen 
lokker og kaller, for hvis du ikke er oppe på 
banen og tar et lite tak, så har du heller 
ingen glede av det.

Jeg utfordrer herved Rolf Asdal til 
neste minne.

hyggelig aften.
Torsdag 26. jan., hadde hovedforeningen 

innbudt til en hyggelig aften i lokalet, og 
mange av medlemmene hadde funnet anled
ning til å komme.

En fikk først høre redaktør Brunsvig, som 
kåserte spirituelt om hvordan en avis blir til.

Så var det bevertning, og til slutt en sving
om.

Hallo, Pors’ere! Når en travel og opptatt 
mann som meg, som er midt inne i en sesong, 
blir utfordret til å skrive et minne, så faller 
det helt naturlig at jeg velger et mindre, som 
handler om bandy (også populært kalt vin
terens fotball).

Vi må nu gå noen år tilbake og huske på 
hvordan man strevet her i kretsen for å 
komme med blant «dem store gutta», og så 
plutselig spratt det fram en liten klubb ifra 
vestsiden og sa ifra at her må noe gjøres, 
og satte til for fullt og ble avdelingsmester 
og skulle spille kvalifiseringskamp mot Moss 
på utebane. Vi var ikke svære kara da vi 
dro avsted, det var ikke fritt for at vi car 
nervøse og litt molefonkne da vi reiste, for 
vi var jo tippet nedenom og hjem i alle aviser, 
men så begynte Tiedeman og broder Gunnar 
å bråke som verst, og da vet alle Pors’ere at 
en er nødt til å glemme både nervøsitet og 
alt annet og bare bli sittende og le så en 
ligger flat, men nok om det, vi kom da fram 
til Moss, og stilte opp gravalvorlig, med sam
menbitte tenner. Vi sa til hverandre at her 
skal det kjempes, og vi kjempet og vant, tak
ket være Tiedemanns susende skudd, som 
ingen så før ballen lå i nettet, og med 1 mot 0

„Pors” merkerenn.
I skimerke-prøven som Pors’ Skigruppe 

arrangerte forleden, tok i alt 32 merket, for
delt således: Aksel Hamre, første gang til 
plaketten. John Kjørholt, Aage Larsen og 
Halvor Løndal, emalje.

Sølv: Frank Oldrup, Dagfinn Jensen, Per 
Nilsen, Gudmund Madsen, Helge Madsen, 
Lasse Hegna, Elling Hclgctveit, Odvin Kris
tiansen, Olaf Skilbred, Abr. Kristensen, Ivar 
Halvorsen, Bjørn Thingstad, Andr. Skilbred, 
Bjørn Reinholt, Olaf Holtan, W. Hansen.

Alf Thingstad, O. Gj. Helgetveit, 
Odd Kristiansen, Bjørn Skilbred, Anker Han
sen, Grant Teigen. Birger Jensen, Arne Sten- 
quist.

Det var tungt føre, så flere ga opp. 1 mann 
greidde ikke fordringene til sølvmerket. Der 
vil bli arrangert flere slike merkeprøver 
framover. Vi håper at demene kommer neste 
gang.

4 tok ogsa ungdomsmerket:
Leif Stian Olsen, Gunnar Knudsen og Herman 
Holtan.
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YftottaA, Cnnåfaidd. S)iå/c.

Aksjekapital kr. 120.000,00

B <?

Hvis noen abonnenter er i tvil om de står 
til rest med bladkontingent, er det anledning 
til å undersøke dette i kartoteket i «Ekko», 
hvor også nytt abonnement kan tegnes.

Hvis du ikke ønsker å stå som abonnent 
lenger, så vær så vennlig å meld fra.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

bestemme at preiesummen i denne eller i 
disse grupper helt eller delvis føres over til 
selskapets utjevningsfond, eventuelt til for
anstående grupper for å bringe disses andeler 
opp i kr. 5,00.

c) Premier som etter regelen ‘ovenfor 
skulle bli over kr. 50.000,00 på det enkelte 
vinnende tips, reduseres til dette beløp. Det 
beløp som derved ikke deles ut innen ved
kommende premiegruppe, fordeles likt mellom 
etterfølgende premiegrupper, eller overføres 
til etterfølgende premiegruppe (hvis det bare 
er en slik gruppe).

d) Skulle premieandelene i en høyere pre
miegruppe bli mindre enn i en lavere gruppe, 
slås begge gruppers premiesummer sammen 
og deles likt mellom begge premiegruppers 
andeler.

Tipping for Morsli Tipping 
Beregning av premiebeløp,

Av hele innsatsbeløpet skal for tiden 50 % 
gå til premier.

Ved vinn på tips deles det totale premie
beløp i tre like store deler. Den første Vj av 
beløpet deles likt mellom de tippere som har 
tippet det høyeste antall riktige kampresul- 
tater og således skal ha førstepremie. Den 
annen % deles på samme åte likt mellom de 
tippere som har tippet det nest høyeste antall 
tiktige kampresultat og således skal ha an- 
nenpremie. Den siste V3 deles på samme 
måte likt mellom de tippere som har tippet 
det deretter høyeste antall riktige kampresul
tat og således skal ha tredjepremie.

De forholdsregler som er nevnt i foregående 
punkt modifiseres i følgende tilfelle:

a) Alle premieandeler avrundes nedover 
til hele kroner. Differansen overføres til sel
skapets utjevningsfond.

b) Premieandeler undei’ kr. 5,00 utbetales 
i alminnelighet ikke. Hvis den enkeltes pre- 
mieandel i annen eller tredje premiegruppe (2 
eller 3. premier) før eventuell protest forelig
ger, ikke når opp i kr. 5,00, kan selskapet

aej, u.e£4e£oM,
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220,8
214,9
211,1
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206.6
206,1
204,8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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å si at 
trass i at dom- 

tillate mor

Når det gjelder publikum, sa har en vel 
aldri sett så mye folk før i Rugtvedtkollen. 
Det var som en stor orm som sneglet seg 
frem på Klyvevcien og over Rugtvedtjordene, 
og det hang fullt av folk i trærne — ja til 
og med i isolatorene til lysanlegget rundt bak
ken. Det var nok dessverre en stor del av 
disse som kom gratis inn, på grunn av så 
alt for lite folk til billettsalg og kontroll. 
Men når et såpass stort arrangement som det 
en hadde i skigruppa 8. mars, kun skal falle 
på — sier og skriver en 8—10 mann, — kan 
en ikke vente at alt skal gå knirkefritt. Det 
absolut verste er at disse som kritiserer mest 
— aldri er å se — langt mindre å få til å 
hjelpe til — hyerken i skibakken eller andre 
steder. Det skulle vært morsomt om dere 
allesammen hadde hørt dommerne Korsvold 
og Bårlis tale under middagen etter rennet. 
Disse hadde ihvertfall ingen ting å peke på 
hverken når det gjaldt selve rennet, bakken

og lysarrangementet eller den servise de selv 
hadde fatt under sitt opphold her.

Og et pluss til løperne utenbys fra. 
har våre egne mye å lære.

Mange av disse matte tidlig i bakken ons
dag formiddag — ja sogar tirsdag — og 
hjalp til bade med lysanlegget og preparering 
av bakken, uten at de ble forespurt av noen. 
Ta lærdom av disse, og gå ikke bare og klag 
og spre vont om alt som blir gjort.

Premieutdelingen i Park-restauranten 
let også fullt hus, og stemningen var fare
truende da løperne hentet sine vel fortjente 
premier.

Et minus var det vel også at ikke islende
ren Israelsons startnr. ble offentliggjort i 
høyttaleren; men da denne løper kom helt 
uventet sammen med Kongsbergløperne, slik 
at pressens veileder selv ikke hadde fått ham 
med på listene, var det jo ikke noe å gjøre 
ved det.

Skigruppas styre vil her samtidig få si de 
av medlemmene som stadig går igjen og hjel
per til i hvert renn:

HJERTELIG TAKK !
Resultatene ble:

Klasse A:
Hans Bjørnstad, Drafn
Ame Ellingsen, N. Sande
Hans Jacob Hånes, Njård
Arnold Kongsgård, K.I.F.
Per Christiansen, Drafn
Nils Bjerva, Skade
Erik Kårstein, Skade
Leif Kruse, Botne Skiklubb

Sportslig sett må man ha lov til 
rennet ble meget vellykket 
merne bestemte seg for ikke a 
fart i første omgang.

Det kan vel kanskje unnskyldes i og med 
det skarpe føre og at bakken vel var i harde
ste laget — men det er ikke tvil om at det 
ville falt i både løpere og publikums smak 
om det hadde blitt benyttet mellomfart også 
i første omgang. Løperne hadde - ihvertfall 
for de bestes vedkommende — ogsa ganske 
sikkert fått lengder på et par og seksti meter, 
som det da sikkert hadde blitt, og ny bakke- 
rekord hadde vært et faktum.
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1.

1.

Styret.

9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.

204,4
202,3
202,1
202.1
200,7
199.2
199.1

15 km., kl. Il, 23—37 dr 
Harald Ramsåsen, Ørn. 1,27,00

1.
2.
7.
8.

Petter Hugsted, K.I.F.
Magnus Høyendahl, Herøya 
Alf Lokka, K.I.F.
Halfdan Haukedal, Pors
Lorang Corneliussen, Drafn 
Svein Lien, K.I.F.
Aeri Gudmundsen, Island

30 km. kl. II, 23—37 dr
Aslak Ajer, Porsgrunn politi, 3.10,50 
10 treff.

30 km. Hærens skimerke, kl. III. 38 
Th. Austad, Drangedal, 2.57,46

VI GRATULERER
frk. Martha Kristensen og Thorbjørn Han

sen som feirer bryllup 25. ds.

Hjertelig takk.
Pors skigruppe’s styre takker alle som var 

med og tok et tak ved skirennet 8. mars. En 
spesiell takk til bestyrer Thommesen for at 
vi fikk holde premieutdelingen i Park-restau- 
ranten, vår hyggeligste pr.-utdeling til dato.

Og til Porsgrund Porselænsfabrikk, til ar
beidere og funksjonærer ved Metallverket, til 
Halfdan Realfsen og til Pors’ Damegruppe 
for de vakre gavepremier.

Hjertelig takk.

1. Harald Ramsåsen, Ørn, 1,27,00 — 3 treff.
2. Gudmund Nordhagen. Pors, 1,28.14

//.9 d r
9 treff.

BJARNE OLSEN
gjorde rent bord både i Kristiansand og i 
Stavanger. I Kr.sand møtte han sin gamle 
beseirer «Finbeck. Andersen som var den 
første som offisielt fikk fole den nye Bjarne.

I Stavanger måtte Aasland døyve 2—1, og 
noen annen sto ikke igjen på skansen der 
borte! Flott levert! —f.

Lagpremiene tilfalt Porsgrunn politi ved 
Ajer. Stormyr og Gregersen for beste 3-manns 
lag i 30 km., og Ørn, Gjerpen, ved Trygve 1 id. 
Harald Ramsåsen og Arne Bjerketvedt i 15 
km. Gjerpen Heimevern la som nr. 2 i b.g- 
konkurransen på 30 km.

203,2
197,4
190,1
189,4

Drafn, ved

nu på sitt siste

Klasse Junior:
Johan Kr. Vahlo, K.I.F.
Johs. Realfsen, Pors
Leif Melby, Pors
Arvid Solgård, Eidanger

Pokal for beste 3-mannslag:
Hans Bjørnstad, Per Christiansen og Lorang 
Corneliussen med 635,7 pt. Nr. 2. var Kongs
berg I.F. med 618.7.

VINTEREN synger nu pa sitt siste vers, 
og de som vil være med å synge de siste stro
fer må rappe seg. — Det går billigtog til Øy- 
steinstul søndag, og i alminnelighet er det 
også bussturer til Lifjell.

PORS får kr. 8000,— av tippemidler til ut
videlse av nyanlegg. Planen går ut på ut
videlse av tribunearrangement og anlegg av 
trenings- og håndball-bane.

Militært langrenn 26-2 1950.
Om det militære langrenn som gikk etter 

programmet 26. febr, kan man vel nærmest si 
at det ble en prøveklut.

Løypa som var en drøy 18 km. (rundt en 
gang), var meget krevende pa grunn av det 
harde føre — og at de fleste løperne gikk 
uten trening gjorde ikke saken bedre, og 
mange ga derfor opp.

Arrangøren høstet derimot god erfaring 
for senere arrangement, og da det jo var 
første gang en arrangerte militært langrenn 
med innlagt skyting her i distriktet, skal det 
ikke kritiseres alt for mye.

30 km.-løperne gikk løypa rundt 2 ganger.
Før rennet var det andakt på Metallverkets 

spisesal, ved sokneprest Nilsen.
Start og innkomst ved klubblokalet.
Tidtagere: Berner Andersen og Kr. Barth.
Resultatet for de beste ble:

15 km., kl. III, 38—1/9 år
1. Trygve Lie, Ørn, 1,21,51 — 10 treff.

— Det kan meddeles at billighetserstatning 
kr. 5000,— for den gamle banen og kr. 7500,— 
for Stadion foreligger. Krigsskadctaksten 
var henholdsvis ca. kr. 25.000,—. og ca. kr. 
92.000,—.

— Fotballgruppens formann spør: Hvor er 
av is protokollen ? .
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Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

Kultur-kvelder.
Det er gledelig a 

gerer kulturkvelder.
sc at klubbene nu arran- 

Pors var her tidlig ute 
og har regelmessig holdt klubbmøter med et 

også andre klubber kommer

^oksesSøvnet
som vi skulle arrangert 14. og 15. jan. måtte 
dessverre avlyses. Folkets Hus kunne ikke 
nyttes, da scenen ikke er dyp nok. Teater
salen var ikke ferdigoppusset, og Kasinoet 
på Vallermyrene kunne muligens fort oss på 
bankerottens rand igjen, når det bare leies til 
et ordinært stevne.

Vi har sokt om arrangement i Teatersalen 
den 25. og 26. mars, men søknaden er dess
verre avslått av utleiekomiteen for rådhuset. 
Vi gir ikke opp med det. for saken må ordnes. 
Ellers kan en slutte med all innendorsidrett 
for godt her!

ledig program 
fort etter.

I første nr. av Pors-bladet som kom ut for 
vel 4 ar siden, slo vi til lyd for at klubbens 
sammenkomster skulle preges av kultur — 
med foredrag, sang- og musikkunderhold- 
ning, opplysnings- og instruksjonsfilmer etc.

Det har vist seg at dette slår godt an. og 
medlemmene moter fulltallig frem.

Dette kan trygt anbefales store og små 
klubber, og det lønner seg sikkert bedre enn 
do evindelige dansetilstellinger i mer enn en 
betydning.

Kondisjon.
Fotballsesongen nærmer seg med storm

skritt, og spillerne er forlengst gått i trening. 
Gymnastikklokalet har så å si vært sprengt 
med tronende fotballspillere. Og det er bra. 
Og de er ogsa begynt så smatt ute, med marsj 
og loping. og følger lederen. Det er også bra.

Hvis hver énkelt spiller ved siden derav 
tenkte litt selv, og sørget for ytterligere å 
bygge opp formen, ved litt forsakelse, og ved 
selv a hjelpe til mellom treningskveldene, å 
styrke og bygge opp kondisjonen. Kondisjo
nen er det første og siste hos en konkurranse- 
idrettsmann. enten det gjelder fotballag eller 
individuell sport, -og når man først har kondi
sjon, da blir det mest fornøyelig a drive spor
ten. Derfor — til alle trenende fotballspillere 

— hjelp selv til med å få god kondisjon, da 
hjelper du også laget framover.

Gammel spiller.

Bandygruppa.
Den sportslige sesongen for gruppen er nu 

over for denne gang og vi er meget fornøyd 
' med den. tiltross for at det ikke gikk som 

ventet.
Vårt første lag ble en god to’er etter Eid

anger med dårligere målaverasje, mens vårt 
b-lag igjen tok kretsmesterskapet i sin klasse 
og jeg tror ikke det er mye som skiller dette 
lag fra vårt første lag. Derimot var vårt 
juniorlag i år stilt opp foran en. vanskelig 
oppgave, for det matte i ar begynne med bare 
nye spillere; men fra neste år av vil nok dette 
lag ha et ord med om kretsmesterskapet i 
sin klasse.

Vi hadde ogsa i år anmeldt 4 lag til krets- 
serien A-, B-, C- og juniorlag, men noen serie 
i C-klassen ble det ikke, for bare Eidanger og 
Pors stilte lag i denne klasse.

Det ble da mange spillere som ble gående i 
vinter uten en eneste kamp og av denne 
grunn sluttet mange med bandyen. Vi har 
hatt denne sak oppe på kretstinget et par 
ganger for. om ikke dette kunne la rette på 
seg ved at vår klubb stiller med to b-lag iste
den ; men dette er blitt nedstemt. Styret vil 
også i år prøve å få denne sak fremmet, og 
hvis den går i orden håper vi igjen å få se de 
spillere som har sluttet, pa isen til vinteren.

Gruppen er også mye handicapped av de 
umulige treningsforhold foreningen har hatt

KONTROLL OG CCRBTIKK.
Hopprennet var ikke engang begynt for 

kritikken over bilk ttører og kontrollører tok 
til ved hopprennet 8. mars.

Sakalte forståsegpåere har vi sa altfor 
mange av i foreningen. Meld dere heller til 
tjeneste pa et tidlig stadium, slik at styret 
h;*.’- nok villige og ansvarlige folk a sette inn.

Interessert.
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H. II.

<

1. pr. komb. kl. A.
*

7. pr. jr.

e
seg ■K-

8. pr.
«•

*

»

Oklungen 2612:
Bj. Omdal

Det økonomiske håper vi på skal bli ganske 
godt før vi avslutter vart regnskap for denne 
sesong.

Vi vil til slutt henstille til medlemmene i 
gruppen å være med og gjøre banen klar igjen 
for is og sne, så den kan bli brukelig i rett 
tid til fotballen skal ta til for alvor.

Så en takk til sportsutvalg og spillere og 
ellers alle de andre som har vært oss behjel
pelige i denne sesong.

Mange takk alle sammen, og vel blåst til 
neste host.

H. Haukedal 
Johs. Realfsen 
Leif Melby 
Bj. Omdal 
O. Hårseth

Jan Skarnes
Kjell Sjøblom

Jacobsen 
Håvet

2.
2.
4

pr.
pr.
pr.

LO 
og

11—12 år.
15—16 år.

Stathelle 19/2:
Kjell Sjøblom
Svein
Hans

V asstølbakken 1213:
H. Haukedal
Leif Melby 
Johs. Realfsen 
Gunnulfsen

Versvik, aftenhopprenn 2SI2:
4. pr. kl. A.
4. pr. jr.
6. pr. jr.
6. pr. jr.
2. pr. kl. B.

etter krigen. Vi har jo hvert år måttet vente 
til sneen har lagt seg på Stadion, for at tep
pet skal bli bevart så meget som mulig, og 
av denne grunn kommer gruppen altfor sent 
igang, for den som først kommer til kvernen 
får først male. Dette har stor betydning både 
for de sportslige og økonomiske resultater, 
og håper at dette spørsmål fra neste host av 
vil være i orden.

Jeg vil derfor oppfordre alle, medlemmer til 
å* ta sin del av arbeidet som en æressak, når . 
dette melder seg, for vi må løfte i flokk skal 
skal dette gå.

SMÅNyTT.
Skigruppa.
12i3: Pors’ første kretsmesterskap i 4 X 
km stafett. Kl. B, med beste etappetid 
beste slutt-tid av 5 lag.

Pors-laget besto av:
Per Storrønning (beste etappetid)
Jac. C. Gjelten
Gerdmund Nordhagen
Kristian Høistad.

SKOLE-SKLRENNET som ble arrangert i 
Brønnbakkene 25/2, samlet også i år en masse 
unger. Deltagelsen ble derimot mindre enn 
i fjor på grunn av de mange forfall, da især 
fra Porsgr. folkeskole. Vandreskjoldet og de 
fleste premier gikk da også til Klosterskogen 
og Klyve skoler som møtte fulltallig opp med 
sine elever. Som dommere fungerte i år som 
i fjor A. Fjeld og A. Magnussen.

Interessen for langrenn ser ut til å ta 
opp igjen på Vestsia.

Skarphedins distriktsrenn 613:
H. Haukedal 11. pr.

Hauken og Eidangers kretsrenn 2612:
Jac. E. Gjelten

Kongsberg I. F.s renn i Hanniball: 
Bj. Omdal

1. pr. kl. A.
3. pr. jr.
4. pr. jr.
2. pr. kl. B.

Kretsgutterenn i Siljan 1213:
7. pr. kl.
4. pr. kl.

*

Landsrenn i Bjelland-bakken 1912:
H. Haukedal 10. pr., Johs. Realfsen 5

*
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EGIL SLUTTER

B. O.

*

O.

•X-

—d.

PORS’ BOKSEGRUPPE skal arrangere in
ternasjonalt stevne 20. og 21. mai. Vi er lovet 
god norsk deltagelse, likeså kommer en sterk 
svensk tropp. Der underhandles ogsa med en 
finsk klubb om en kamp i Finnland i høst og 
returkamp her senere.

B^Sssegruppao
Gunnar Brynjulf sen, Pors, var første lands- 

lagsmann i boksing, tapte sin kamp i mellom- 
vektklassen for danskenes bestemann Børge 
Jørgensen, i juniorlandskampen, søndag 19. 
mars. Han måtte gi opp i 1. runde for den 
rutinerte danske.

KLUBBMESTERSKAPET
i boksing skulle vært arrangert i Folkets 

Hus, fredag den 10. febr., men dette måtte 
avlyses, dels på grunn av sykdom, dels på 
grunn av kretsens propagandastevne i Lang
angen, lørdag den 1. febr.

5. Kkiktiasibarid
ved A. I. K. Lunds stevne, den 5. og 6. febr., 
deltok 3 boksere fra Pors. Kaare Gundersen 
var sekundant for våre, og Hj. Bjaaland-Jo- 
hannesen reiseleder.

I lettvekt A møtte Willy Sveum den kjente 
Refsnes, og tapte 3—0, etter en hård kamp. 
I mellomvekt, kl. A., fikk publikum nærmest 
en kald dusj i kampen mellom Tildor Ander
sen, Oslo-Odd, og vår Olaf Skilbred. Olaf fikk 
i 2. runde plasert sitt tjuvslag, venstre hook, 
og Tildor gikk pladask og ble tellet til 8. 
Allikevel klarte den drevne landslagskjemper 
å hale seiren i land.

Finalen gikk mellom Tildor A. og Gunnar 
Brynjulfsen. Det ble en typisk vippekamp, 
og kampen var hard, samtidig som Gunnar 
der slo igjennom, slik at han blir å regne 
med blant de store gutta i mellomvekt.

Bjarne Olsen gikk, tradisjonen tro, kamp- 
løs, men fikk til slutt gå en oppvisningskamp 
mot Horni, Kjelsaas.

Evert Johansen ønsket ikke å gå opp mot 
vår hardtslående klubbkamerat — som 
Sportsmanden sier vil bli en farlig «feier» i 
N.M. 11. og 12. mars. Pors’erne leverte en 
respektåbel innsats der borte — et resultat 
av god og riktig trening.

JOHS. BJØRNFLATEN
knocket out Harald Utfer i 1. runde ved Tøns- 
bergkameratenes stevne den 12. febr. Han 
deltok som eneste Porser!

* Den finske boksetrener Ahti Kiuki trener 
nu Pors-bokserne. Det er meningen å trene 
guttene 4 uker fremover. Det blir sikkert noe 
å lære.

BRYNJULFSEN 
Å BOKSE!

Den korte karriére Egil hadde i ringen var 
fin. Han var en av de beste emner som grup
pen har rådd over — en virkelig sportsmann 
som ble virkelig populær den tid han deltok.

Egil er tatt opp ved flyskolen og skal bli 
flyver — og vi ønsker ham hell og lykke i 
sitt nye vrke.

pr. Halvd.

VED URÆDD’S KRETSHOPPRENN
i Rugtvedtkollen søndag 19. mars, ble føl

gende av våre hoppere premiert:
Kl. A: 1. pr. Per Johansen. 6.

Haukedal. 8. pr. Einar Røed.
Kl. B: 3. pr. Olav Hårseth.
Kl. junior: 3. pr. Bj. Omdahl. 5. pr. Leif 

Melby. 6. pr. Johs. Realfsen.

ENDRINGENE
Norges Bokseforbunds konkurranseregle- 

ment, pkt. 4, anm. 2, der det heter at ingen 
kan bokse som junior eller nybegynner etter 
at han har fylt 25 år, førte til at vi fikk føl
gende nye senior-A-boksere: Henning Johan
sen, Arne Tollefsen og Aksel Arthursen.

PORS’ GUTTERENN, lørdag 18. ds., ble 
meget vellykket. Der var ca. 150 deltakere. 
Lengste hopp leverte 10-åringen Svein Brekke, 
Storm, med 26 og 27,5 m.

I kl. 11—12 år tok Per Jan Heidal, Pors, 
3. pr., og R. Bie Johansen, Pors, 9. pr.

I kl. 13—14 år tok Svein Jacobsen, Pors, 5. 
pr. og Hans Håvet, Pors, 7. pr.

I kl. 15—16 år tok Kjell Sjøblom, Pors, 1. pr.
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Kaare Gundersen
virket som kretsens trener i boksing i januar 
og februar. Her i byen var han fra 30. jan. 
til 11. februar, mens han var 1 uke på Kongs
berg og 1 uke på Rjukan. Det var et stort 
løft kretsen tok når han ble engasjert den 18. 
des., men ved sjelden imøtekommenhet fra et 
av Pors’ bokseinteresserte medlemmer ble sa
ken forholdsvis enkel.

Treningen er drevet med liv og lyst hver 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag, sa ingen 
skal komme og si at treneren eller guttene 
har ligget pa latsiden. Kaare Gundersen er 
kjent som en fremrakende tekniker, og selve 
treningen er lagt nærmest vitenskapelig an. 
Det kan ikke være tvil om at gruppen har 
hatt uvurderlig nytte av treneren. Hans lune 
opptreden og egne evne til å komme på fote 
med guttene, vil sikkert for Kaare Gundersens 
vedkommende resulterte i nye treneroppdrag, 
til gavn for hele det bokseinteresserte Norge. 
Vi kunne ikke tenke oss en bedre ambassadør 
her i provinsen!

Odds boksestevne
i turnhallen ble en middels forestilling. Pors- 
bokserne farvet opp arrangementet med god 
innsats, og vi erobret pokalen til beste fore
ning. Sveum fikk ikke kamp.

Kampene: Den lovende Pors-debutanten 
tapte klar 3—0 for klassens vinner Yngvar 
Eng. Vika, i welter C.

Odd Thoresen beseiret Aksel Arthursen i 
en dårlig kamp. Thoresen ble for god, og 
Porseren ga fornuftig opp i 2. runde. I samme 

.klasse vant Olaf Skilbred klart over Odd Lar
sen, Rjukan 3—0.

Gunnar møtte i mellomvekt B den gode 
Øyvind Soby, Lillestrøm, og seiret fortjent 
2—1. Trass alt må vi si at Gunnar i denne 
kampen ikke fullt ut innfridde de forvent
ninger som en hadde god grunn til å stille.

I en ekstrakamp i mellomvekt A mellom 
arets moralske norgesmester i jr., Odd Thore
sen, seiret Gunnar på t. k. o. i 2. runde etter 
perfekte slag. Populær seier!

Johs. Bjørnflaten viste seg igjen på arenaen 
i tungvekt A, og herjet stygt med den kjente 
Roy Thorsrud fra O. A. K. I 2. runde ble 
Oslo-gutten skadet, — etter øyensynlig å ha 
fått mer enn han helst ville ha! Lovende 
come back av den ikke så gamle mester!

—d.

<Sttvslutn ingsjesten
for Kaare Gundersen ble holdt i klubblokalet 
vårt, fredag den 10. februar. Kretsen var 
arrangør, men hele affæren var som vanlig 
Pors-betont. Ved bordet var det taler av bl. 
a. Olaf Hansen, Age Lassen, Ole Sigurdsen, 
Bjarne Olsen og Hans Rønning som ogsa 
omtalte Pors i rosende ord. Han sa bl. a. at 
er. alltid hadde betraktet Odd som storebror 
her i kretsen når det gjaldt boksing. Rollen 
var byttet, og Pors hadde overtatt.

Boksekretsen overrakte Gundersen en vak
ker porselensbolle i nordisk mønster, mens 
han av Pors’ boksegruppe ble overrakt en 
isbjørn i porselen samt et Pors-merke, som 
takk for lærdommen. Hedersgjesten Gunder
sen takket beveget for den store oppmerksom
het. — Festen fortsatte mod dans, og sang 
av Øyvind Thommesen og < Beiten . til Sigurd 
Melbys akkompagnement. En hyggelig og 
minnerik tilstelling!

N. M. i boksing.
' BJ. OLSEN 2 pr i tungvekt.

I tungvekt vant Johs. Bjørnflaten pa tekn.
k. o. i 2. runde over Roy Thorsrud. O. A. K.

1 mellomvekt tapte Olav Skilbred for John 
Tandrevold, Stavanger, på tekn. k. o. i 2. 
runde.

I tungvekt vant Ej. Olsen pa tekn, k: o. i
l. runde over landslagsmannen Knut Hvidsten. 
O. A. K. Senere mottes Bjarne Olsen og 
Johs. Bjørnflaten. Her seiret Bjarne etter vel 
1 minutt.

1 finalekampen mellom Bjarne og Kristen 
Bakkejord. Narvik, seiret Narvikgutten. Af
tenposten skriver: Ingen hadde trodd at
mesterskapet skulle ga til Narvik. Etter de 
to knock outer hadde de fleste ventet at 
Bjarne Olsen skulle ha blitt Norgesmester i 
tungvekt. Det så stygt ut for Bakkejord et 
par ganger, men med stort lovemot kastet 
han all respekt overbord og oppdaget at 
Pors-gutten hadde sin svakhet i kondisjonen. 
I en vill og stygg batalje fikk Bakkejord over
taket midt i 2. runde og seiret enstemmig. 
Bjarne Olsen var ikke til a kjenne igjen fra 
dagen forut og skaffet mange bokseskriben- 
ter store bekymringer.
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Idrettsminne.

vårsesongen er grundig 
nedsatt treningsnemnd

a. Dagfin Jensen, 
5/4.

heia Pors, og bak oss sto 7—8 stykker fra 
Vestsia. Dette blir en god heiagjeng, tenkte 
vi. — Ledelsen av kampen skiftet stadig og 
vi satt der med hjertet i halsen mange ganger, 
men Pors kom godt med og de satte respekt i 
de andre, og vi i heiagjengen fulgte godt med.

Når en i dåg sitter og tenker over denne 
kamp, er det særlig en skikkelse som dukker 
frem. Det var Goffen på backplassen. Der 
var det ikke godt å komme i nærheten den 
dag. Han fikk tak i det utroligste og ballen 
farte både hit og dit. Selbaks spillere ble 
faktisk redd for å komme i nærheten av ham. 
Stillingen etter ordinær tid ble 2—2 og vi 
var da meget spente da lagene stilte opp igjen. 
Men heldigvis, lykken var med oss, og da 
fløyten gikk for full tid og Pors fikk seiers- 
malet, var jubelen høy hos oss. Jeg ble fak
tisk lempet langt ut på banen av de andre, 
men sanne ting blir fort tilgitt i slike oye- 
blikke.

Turen hjem til Vestsia gikk godt, og alle i et 
strålende humør. Eneste aber: Heiagjengen 
kunne ikke få en lyd ifra seg. men det går 
nok over.

En gjør alt, og tar imot alt, når det gjelder 
Pors. Rolf Asdahl.

P. S. Utfordrer herved Halfdan Haukedal 
til a skrive neste Idrettsminne.

Foiballgruppa har planlagt 

vårsesongen.
Vi treffer fotballgruppens formann K. Bek- 

strøm, og spor selvfølgelig om nytt angående 
sesongen.

— Jo, sier han, 
planlagt, og der er 
bestående av 7 trenere, med Aksel Fjeld som 
formann og E Gundersen som sekretær. 
Nemndas oppgave er den rent tekniske side 
av treningen, og forøvrig intimt samarbeid 
med sportsutvalget. Det skulle være all grunn 

instruksjonen hertil å tro at treningen og 
med er i de beste hender.

Av nye spillere er bl.
Herre, spilleberettiget fra

Forøvrig, sier han. åpner vi sesongen alle
rede 10. april, med privatkamp mot Snøgg 
på Notodden. 6. april Urædd—Pors og 23. 
april får vi besøk av hovedserielaget Fram 
som bekjent leder sin avdeling.

Serien tar til 30. april mot Odd på Vest
siden. Videre skal vi mote Falk og Rjukan 
her i Porsgrunn, mens vi har Brevik og Stag

Ja, den som har drevet, og driver idrett, 
skulle da ikke mangle minner. Der hvor en 
kommer sammen med sa mange kjekke kame
rater, blir det alltid noe ut av det. Når en 
sitter og tenker over alt det en har fått lov 
til a være med på, har jeg kun ett ønske: 
å få alt om igjen. Tenk bare på alle de her
lige turer til Sørlandet, (Flekkefjord særlig). 
Hadde lyst til a skrive om en tur dit, men kom 
til a tenke på at jeg kanskje da kom til a 
røpe hemmeligheter. Den turen jeg bestemte ’ 
meg for, er da Pors fikk Selbak i 1. runde 
der borte. Dette hørte ikke lovende ut. De 
hadde da ikke tapt en kamp hjemme det året. 
Ja, folk sa at vi i det hele tatt ikke behøvde 
å reise dit bort. Dette var i 1929. Jeg var 
da*svært interessert, og gikk stadig i spenning 
hver gang de skulle sette opp et lag. Det var 
jo da en opplevelse a komme ut, og reise 
sammen med de store gutta. En har da ogsa 
fatt sett mye av Norges natur, og det har jeg 
kun fotballen a takke for, ellers hadde en vel 
ikke rukket stort lenger enn til Torvet. Turen 
til Selbak var jeg da sa heldig a bli med på 
som reserve. Vi startet fra Torvet i buss, 
glade og fornøyde, tross de sma sjanser.

Men herligheten varte ikke lenge. Da vi 
var i nærheten av Sandefjord stoppet bussen. 
Nu begynner moroa, tenkte vi. Helt umulig 
å få den igang. Ferjen i Horten ventet dess- 
vere ikke på oss. Måtte til slutt fa tak i 3 
drosjer. De 2 forste som kom så bra ut, men 
den 3? Her kan vi likeså godt gå, tenkte vi; 
men veien hadde da blitt litt lang. Vi reserver, 
ble da puttet inn i den dårligste. Jeg fikk 
plass foran, og der fikk jeg et stort bilhorn, 
og det satt jeg og blåste i ett til Horten. Men 
jeg skal si han fikk fart på den bilen. Det er 
den verste biltur vi hadde vært ute for. Smi
lende ansikter var det i den bilen da vi til 
slutt fikk glimt av ferjen i Horten. Ja, nu 
må det vel gå bra i kampen, tenkte vi, når 
vi allerede nu har hatt så mange uhell. Vi 
kom oss da ombord i ferjen, og alt gikk da 
noenlunde etter planen til Fredrikstad, der vi 
skulle overnatte. Kom til en meget kjekk 
vert; men dessverre hadde ikke han store for
håpninger å gi oss til morgendagen. Så opp
rant da dagen da slaget skulle stå. Vi kom i 
god’tid til banen, og guttene gikk rundt og 
kikket på banen.

Kampen ble meget spennende. Vi reserver 
lusket stille og rolig bort og satte oss der hvor 
det var minst folk. Plutselig fikk vi høre:
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Klubb-alten.
Torsdag 2. mars hadde hovedforeningen sin 

månedlige klubbaften. Det var meget godt 
fremmøte. Kapt. Stensholdt holdt foredrag 
om yrkesskolen for sjømenn som nettopp er 
satt igang her. Videre viste han frem et par 
filmer fra sjølivet.

Der ble så budt på kaffe og kaker.
En hyggelig aften.

ute. Som bekjent har vi 45 års jubileum og 
det er ordnet med jubileumskamp mot selve
ste «Ørn», Horten, i Porsgrunn. 24. mai.

Så går det slag i slag med de 5 gjenstående 
kamper i 1. div. og deretter cupmesterskapet 
som'laget allerede er anmeldt til.

— Ja, var det så noe mer, spør vi.
— La meg endelig ikke glemme, legger han 

til, at vi har avtalt pokalserie for 1. og 2. 
res.lag i dobbeltserie, hvor Odd, Larvik Turn, 
Sandefjord dg vi selv er deltakere. Vi har 
tenkt oss serien anlagt så at 1.- og 2.-laget 
kunne spille samme dag.

En halv time senere har vi foran oss opp
mannen Gustavsen, opptatt med treningen 
(pr. telefon).

— Nå, hvordan går det med innendørs
treningen, spør vi.

— Innendørstreningen? Vi har så smått 
begynt ute, sier han forbauset.

Men for å holde oss til innendørstreningen 
kan jeg opplyse at denne har vært utmerket 
ledet av E. Gundersen, etter et program opp
satt av treningsnamnda.

— Hva mener du om treningsnemnda?
— Absolutt det rette, svarer han uten å 

blunke. Det må jo bli noe av det med så 
mange erfarne og dyktige karer i aksjon.

Har treningsnemnda også satt opp noe 
treningsprogram for utetrening?

— Ja ,det arbeides med det. men det er 
ennnu ikke helt klart.

— Hvordan er du fornøyd med fremmøtet 
til treningen?

— Jo, stort sett er det bra, og det ser fak
tum ut som det blir bedre og bedre for hver 
gang.

— Noen ønsker, spør vi.
— Ja, jeg vil gjerne få lov å si at jeg håper 

spillerne virkelig vil gå inn for å lage noe. 
og med godt kameratskap og god vilje er jeg 
overbevist om at det skal lykkes, legger Gus
tavsen til.

■

L Q bS< H M
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anledning kan en jo komme tilbake til en- 
kelhetene siden.

KARTET er avgjort det viktigste hjelpe
middel vi har i orientering. Det forteller oss 
hvordan terrenget er, der kan vi velge veien 
vi vil gå og male avstander. På kanten av 
hvert kart kan vi finne målestokken, ekvi
distansen, kart-tegnene og kartets alder. 
Kartets alder forteller jo endel: vi regner at 
tii gamlere kartet er dessto dårligere er det. 
Det er ikke tegnet så nøyaktig som det bur
de, bebyggelser, veier og dyrket mark kan 
ha forandret seg meget. Sa det lønner seg 
å kikke på kartets alder.

La. oss ta for oss et kart over Porsgrunn 
og omegn. Det nyeste som er kommet ut er 
tegnet, i målestokk 1:25000. Det at kartet 
er tegnet i en bestemt målestokk vil si at 
terrenget, som det viser et utsnitt av, er 
forminsket et bestemt antall ganger. De 
vanlige målestokker som brukes er 1:25000. 
1:50000, 1:100000 og 1:200000. Måler vi en 
avstand på kartet vårt til 1 cm vil det si at 
ute i terrenget blir det 250 meter, (lem på 
kart - 25000 cm i terreng) 1 cm på kart 

osv. Disse av
stander vi måler er jo den rette luftlinje, 
vi må derfor beregne at veien vi får å gå 
blir endel lenger, ettersom terrenget er bratt 
eller flatt.

Ekvidistansen var det neste vi fant. På 
vårt kart er den 10 meter. (Det er mulig 
den ikke står angitt da kartet er et spesial- 
kart etter tyskerne.) For å forklare hva

Det er ikke det minste rart i at så mange 
spor hva na denne orienterings-sporten går 
ut på. Den rivende utvikling den har hatt 
de siste arene — fra å være en lite kjent 
sport til å bli — ved siden av skisporten 
da — nasjonalsporten vår, — gjør det nød
vendig at der gis opplysning og rettleiing 
slik at alle kan få ta del i denne herlige form 
for friluftsliv. Ja nettop alle, for det finnes 
vel ikke en idrettsgren som passer for alle, 

sa godtgammel og ung, kvinne og mann, 
som orientering.

Finnes det noe så herlig som den 
følelsen en har når en trasker i skauen, 
våte myrer og langs blanke vann eller løper 
i den myke mosen. Eller den trygghet en 
har når en kan ta seg fram hvor som helst 
uten å være redd for ikke å finne hjem 
igjen. Dette å herske over skauen og det 
å helt måtte stole på seg selv, tror jeg har 
en viss innflydelse i det daglige liv, en får 
mer pågangsmot og større selvtillit.

Men hva er nå orientering?
Ganske kort kan det sies at orientering 

er kunsten å kunne ta seg fram i ukjent 
terreng ved hjelp av kart og kompass. Men ' 1:50000 blir da 500 meter 
for å lære denne kunsten må man gå inn 
for tingen: hai' man først fått smaken på 
det vil man gjerne lære mer, og det er 
uendelig mange små finesser en etterhvert 
tilegner seg. Men det skal ikke så svært 
meget til for å kunne gi seg ut i det ukjente.

Og det var i første rekke dette grunn
laget jeg skulle fortelle litt om, blir det

s € < u l i- v s i- fl y
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EN HJERTELIG TAKK
til idrettsf. Pors’ medlemmer. Spesielt takk 
til skigruppa og fotballgruppa for oppmerk
somheten ved vårt bryllup.

Martha og Thorbjørn Hansen.

med 
vært 

og 
don

er tegnet inn dets Nord-Syd nål. Huset på 
Silva-kompasset er fylt med olje for at nå
len skal holde seg mer i ro.

Vi skal ta ut en kurs. Legg nå seluloid- 
platens kant eller linjal fra startstedet til 
første punkt du vil passere, pass alltid pa 
at pilen peker mot det punkt du skal til. 
og at kompasshuset blir liggende 
Nord-Syd meridian. Kompasshuset skal 
stilles inn i forhold til kartet slik at N peker 
mot kartets Nord, bruk hjelpelinjene på hu
set slik at de blir liggende parallelt 

Når du er sikker du har 
nøyaktig, kan du løfte opp kompasset 
legge til misvisningen dvs. eliminere 
forskjellen det er mellom den geografiske 
nordpol og den magnetiske nordpol. Her hos 
oss regner vi med 5,8 grader: på et ken- 
pass inndelt i 400 streker legger vi til 3 
streker. Hold kompasset opp, pilen pa pla
ten skal peke rett fram for deg, vri kroppen 
slik at nålen dekker den inntegnede nål i 
bund av huset, og marsjretningspilen peker 
mot målet.

Når du nå vet retningen, skal du sikte 
inn punkt i terrenget som ligger i samme 
kurs og gå dit å finn nytt peilepunkt.

Dette høres kanskje vanskelig ut. men det 
er såre enkelt, bare forsøk.

Når du legger ut på din første tur med 
kart og kompass tror jeg du skal velge et 
terreng som du har ferdet en del i, som du 
foler du er kjent i, slik at om det skulle ga 
galt med orientering den første gang, at du 
allikevel kan finne hjem. Jeg er sikker på 
du blir overrasket over at terrenget ser slik 
ut på kartet, at den gården ligger der i for
hold til veien osv. I det hele byr orientering 
på rike muligheter til å gjøre søndagsturen 
spennende, du vil komme bort i steder der 
du aldri før hadde ventet å komme eller som 
du ikke visste om i det hele tatt.

Lær orientering, du vil ha glede av det 
hele livet, enten du går småturer her hjem
me, er på bærtur eller ferdes i fjellet. Og 
vil du drive det som en idrett, søk kontakt 
med Orienteringslaget her i byen. I skau- 
travere finner du venner for livet.

ekvidistanse er, må vi titte på kartet. Der 
finner vi en mengde buete streker, rundt 
koller og fjell danner de sirkler. Disse linjer 
kalles h©57dekurver. Man kan tenke seg at 
høydekurver oppstår ved at havet stiger i 
etapper på 10, 20, 30 eller 50 meter. For 
hver etappe dannes der en ny strandlinje. 
Langs strandlinjen tegner man en linje.

Disse linjer er det man kaller høydekur
ver. Når så havet synker tilbake ligger det 
et nett av høydekurver igjen, og av disse kan 
man lese hvordan terrenget er. Ligger kur
vene tett er terrenget bratt, stor avstand 
mellem kurvene flatt terreng. Den loddrette 
avstand mellem disse kurver er det som kal
les ekvidistanse. På vårt kart er den 10 m. 
Vi kan nå regne ut hvor høyt en topp ligger 
ved å telle antall kurver fra normal vann
stand opp til toppen.-

Karttegnene forteller om veier, bekker, be
byggelse, myrer eller dyrket mark, 
tegnene lærer man seg etter hvert. De kan 
variere litt for på de forskjellige kart, så 
kommer man over et tegn som man ikke 
kjenner får man kikke i kartmargen igjen.

Holder du kartet foran deg vil alltid kar
tets NORD være øverste del av kartet. Det 
ser du også på den rette streken som går 
loddrett over kartet. Det er Nord-Syd meri
dian og den hjelper oss når vi skal ta ut rik
tig kurs på kompasset.

Nå kan du så mye om kartet at du kan 
sitte hjemme i stua å ta «småturer». Du 
velger deg et utgangspunkt og bestemmer 
deg til å «gå» til den og den fjelltoppen eller 
andre store detaljer. Nå skal du finne de 
ulike veier du kan bruke, tenker deg den som 
ser ut til å være den letteste og legger i vei. 
Etterhvert som du går framover skal du se 
etter hva du passerer om du krysser bekker 
eller stier, er det stigning der du går osv. 
Dette er ganske morsomt og en ypperlig måte 
å bli fortrolig med kartet på.

Når du skal ut i terrenget tar du med deg 
kompasset. Det beste kompass er Silva Type 
I og H, det er den som vi mest bruker her.

Silva kompasset består av en seluloid- 
plate, langs kantene er trykt inn centimeter- 
mål til å måle avstander med. Der er også 
trykt inn en pil, marsjretningspil, med en 
prikk av fosfor, slik at man kan se hvor 
pilen peker i mørke. Oppe på platen står 
kompasshuset. På det finner du rundt kan
ten gradinndelingen, hjelpelinjer for inn
stilling etter kartet og inne i huset beveger 
kompassnålen seg. Den enden som er rød 
peker alltid mot Nord. På bunden av huset
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Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 

Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

avgått ved døden 72 år gammel. Han kom 
ung alder og bosatte seg
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Hvor mange medlemmer har hittil be
talt sitt abonnement på Pors-bladet i 
år?

Har du lyst på jobben neste år?
Årsaken til jeg ber om svar gjennom bla

det er at jeg tror medlemmene bor kjenne 
til at Pors-bladet muligens sytager sin svane
sang i 1950.

Med medlidenhet tegner jeg som
« Forhcnv. redaktor av Pors-bladet.

Det er ikke lett å arbeide når en har 
økonomiske bekymringer, og det vitner 
heller ikke om så stor interesse for 
bladet, samtidig som det er lite lojalt 
overfor de som regelmessig betaler sitt 
abonnement. De eldre kontingentrestan- 
ser er temmelig tvilsomme fordringer 
som vel må avskrives.

2. Ca. 20 (,/u av abonnentene har betalt 
kontingenten for bladet.

P.s. Håper at ikke også du som de 3 for
henværende redaktører må flytte fra 
Vestsia på grunn av Pors-bladet.

D.

I anledning foranstående kan bemerkes:
Bortsett fra gruppesekretærer — eller 
formenn, som jo er forpliktet til å hol
de bladet underrettet om det som kan 
være av interesse for medlemmene, er 
der et par stykker som har sendt bla
det stoff.

Jobben i og for seg kan være ganske 
interessant — og det kan være mor
somt å ha prøvet dette også, men det 
skorter på tid. Å få tid til å arbeide 
med bladet for en som ellers har mange 
gjøremål, er vanskelig. — En yngre 
mann med litt journalistisk interesse 
og som har anledning til å delta litt 
mei' aktivt i foreningen, skal imidler
tid ikke la seg skremme, han kunne 
sikkert bringe mer ut av det — til gle
de for seg selv og andre enn

Herr redaktør!
Da undertegnede gjennom et par år hadde 

den tvilsomme fornøyelse av å være såkalt 
redaktør, annonsesamler, kontingentinnkas- 
sator, adressemaskin og forretningsfører i 
Pors-bladet, er jeg meget interessert i å høre 
eller rettere sagt lese din uttalelse om føl
gende :

Hvor mange medlemmer har sendt bla
det stoff i tiden for januar—februar - 
mars og aprilnummeret.

er 
til Porsgrunn i 
på Vestsiden.

I Pors nedla han i sine yngre år et stort 
arbeide, spesielt var han interessert i å holde 
den gamle sportsplassen i orden.

For sine fortjenester i Pors ble han ut
nevnt til Æresmedlem.

Vi ønsker fred over hans minne. *

interessante dager for 
bokse-publikummet i Porsgrunn 16. og 17. 
mai.

Åpent brev ti! Redaktøren av Pors-bladet!

Til Pors internasjonale boksestevne
16. og 17. mai på Urædds stadion regner 
en med en deltagelse av 25 mann, hvorav 
Pors stiller 7 mann. Forøvrig deltar 8 svenske 
boksere, derav er 4 Stocholms-mestere. Ellers 
har en fått tilsagn om en rekke av landets 
beste boksere.

Porserne fortsetter treningen under den 
finske trener Kurki, og han er meget for
nøyd med guttene.

Det blir sikkert
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Et idrettsminne.
Når jeg tenker tilbake på de utallige min

ner idretten har gitt, stopper jeg ofte opp 
ved treningsleiren på Kongsberg en varm 
sommeruke i 1939.

Norges Skiforbund hadde, i anledning den 
planlagte vinterolympiade i 1940, innbudt 
30-40 hopp- og langrennsløpere til trenings
leir på den såkalte «Ruud-hytta». Overras- 

, kelsen var stor, og gleden kan ikke beskrives 
da jeg fikk innbydelse til leiren. Per Johan
sen var også innbudt, og sammen dro vi av- 
sted med telt og ullteppe, gummisko og ba
debukse. — Hytta lå oppe i åsen ca 3/4 t. 
marsj fra Kongsberg, og her ble vi mottatt 
av Sverre Lislegård og Sigmund Ruud som 
skulle være kursets ledere. Teltene ble reist, 
og vår nye tumleplass i de kommende 12 
dager tatt nærmere i øyesyn. Og her hadde 
Kongsbergløperne en lekeplass som var mi- 
sunnelsesverdig.

Like ved hytta var det gravd ut og dem
met opp til et badebaseng, og et høyt stu- 
petårn var bygget opp. Litt ovenfor var 
det ryddet vekk de største stein, stubber og 
røtter til en plass på størrelse omlag som

Som vel de fleste kjenner til, er foreningen 
vår 45 år den 25. mai, og på stiftelsesdagen 
vil det bli holdt en jubileumsfest i Parkres- 
tauranten (2. etasje).

Det blir middag (3 retter), kaffe og ka
ker. Til underholdning og dans spiller Åhlins 
orkester, også denne siden av saken skulle 
være i de beste hender. Dessuten blir det 
muligens opptreden av «underholdningsgrup- 
pa» (damene). Talenes motto: «Kort og 
godt!»

De som ønsker å delta i festen, må tegne 
seg i «Ekko» snarest. Tegningen er selv
sagt bindende, og beløpet, kr. 25 pr. par og 
kr. 13 pr. enkeltperson, må betales samtidig.

Hovedstyret.

halvdelen av gamle Pors-banen. Parallelt med 
den, lå en fin tennisbane. Så var der selv
følgelig svingstang, ringer og høydestativ, 
kule, spyd og diskos, ja, bukk og trampoline 
manglet heller ikke.

Her ble det da også trenet iherdig 
systematisk i alle slags øvelser, 
virkelig morro å se på de karene som hadde 
trening fra før. De tok alle øvelser lekende 
og lett, mens vi andre var stive og keitete. 
Men vi drev på, og det var merkbar fram
gang å spore fra dag til dag. Den andre da
gen var jeg så stiv og sår i musklene som 
jeg vel aldri har vært hverken for oller 
siden. Det var blitt for hard kost, pa en 
gang for en utrenet kropp. Per var ogsa 
blitt lemster, og vi fikk snart se at vi ikke 
var de eneste, men litt masasje og mei’ gym
nastikk tok snart knekken på stivheten.

Etter hvert ble det satt i gang konkur
ranser, og de ble lagt an sa morsomt og 
varierende at det ble en munter lek fra mor
gen til kveld. Et slags hinderlop foregikk 
på den måten at 2 og 2 startet fra toppen 

åsen for å løpe ned til basenget ca. 300 
nede. Noen løp i en stor sving etter on 

opptråkket sti, men de fleste lop rett fram 
gjennom busker og småkratt og hoppet fra 
stein til stein. Den korteste vei er jo som 
regel den rette linje, men en måtte reagere 
hurtig i det ulendte terrenget, noe som en 
skiløper har godt av å trene seg opp til. 
Nede ved bassenget skulle det vise' seg hvem 
som kunne slappe av og konsentrere seg. 
Til en stolpe var festet et stykke gasbind 
som var 1 m langt og bare 1,5 cm bredt, og 
det skulle deles etter midten med en bro- 
derisaks! Uten å klippe galt, for da ble en 
disket. Slapp en heldig gjennom her, matte 
en løpe rundt basenget, svømme over dette, 
og opp på land og inn til mål. Det ble man
ge lattersalver når en kom «på 2-hjul rundt 
basenget og kastet seg mer eller mindre pa 
magen uti. Sjøl fikk jeg et vannrett mage- 
plask, for deretter å stange hode i den opp- 
murte demningen.

En dag kom et par karer med filmappa
rat som de trålte rundt omkring i leiren med. 
De tok opp noen meter film i alt vi foretok 
oss, og noen ekstra meter ble det når Bir
ger og Asbjørn Ruud slo «saltos» eller stup
te i basenget, eller når lille Arne Sletten 
lekte seg i svingstang og ringer. Filmen 
skulle være en reklamefilm for Oslo Meie
rier eller noe sånt, og en særlig interesse 
viste da kameramannen når vi satt benket 
rundt frokostbordet og skuffet inn med glu-
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Halfdan Haukedal.

)
Gundersen

Nå venter vi på takstfolk fra Solurri kom- 
«mune i anledning ekspropieringen der oppe.

Sekr.

blåsteBacken

EINAR GROTNES
takkes av Stadionstyret for sitt arbeid som 
styremedlem og formann. Vi håper han snart 
er i form til å komme igjen. Han er vanske
lig å erstatte.

Til å skrive neste idrettsminne utfordres 
Einar Røed.

angrepet!

De italienske fotballspillere er*kjent for å 
være gode teknikere som behersker alle spil
lets finesser, men under en kamp i Torino 
forleden, mellom byens store rivaler, F. C. 
Torino og Juventus, fikk tilskuerne se et helt 
nytt trick. Juventus-løperen Vivalo hadde 
nettopp driblet av motstanderens forsvar og 
sto skuddklar og alene foran mal. De 50,000 
tilskuere hylte av spenning. Nå måtte det bli 
mål. Men Vivalo skjøt ikke, han nølte og så 
spørrende på dommeren. Denne forsinkelsen 
var nok til at målmannen kunne kaste seg 
over ballen og redde situasjonen. Juventus- 
laget sto som lamslått og publikum var for
ferdet. Hva var i veien? En av Torinos 
backer hadde i den ytterste nød etterlignet 
dommerfløyten. Det lykkes ham så godt at 
Vivolo trodde det var blåst for offside. Selv 
om tricket var effektivt, anbefales det ikke 
til etterligning.

Litt fotball-historik.
I byen Chester i England finnes en inskrip

sjon som forteller at det ble spilt fotball i 
det 12. århundre. — Ja, et sagn forteller fra 
det 9. århundre om en grense-fotballkamp 
mellom Skotland og England. Kampen skal 
ha funnet sted nær Kildear Castle, hvor 20 
spillere fra Liddisdale på den skotske side 
motte tilsvarende på den engelske side. De 
siste vant med 3 spill mot 2, og spillerne skal 
i den grad ha gått opp i kampen at mange 
slett ikke kom hjem — og noen skal ha av
gått ved døden av overanstrengelse. —

Det gikk hårdt for seg i de dager, men det 
ville være a foretrekke om mellomfolkelige 
stridigheter i dag kunne avgjøres ved en 
fotballkamp.

5 år. Styremedl.
Kjellevold.

Reinhardt Sørensen og Sverre Fjeld er an
satt som banemestere for sesongen 1950. De 
har også salgsretten på banen.

En 300 liters varmtvannsbereder er inn- 
stallert i klubbhuset på stadion. Vi håper 
den dekker en lenge følt mangel for våre 
aktive.

Det ser ut til at bl.a. Urædd vil leie banen 
til kamper i vårsesongen. — Ja, vi får håpe 
banen blir grønn i år også, men noe ordent
lig grassteppe blir det ikke tid til før vi 
får treningsbane.

pende appetitt. På bordet var en diger haug 
med grovbrød og flere slags oster så store 
som slipcsteincr, og ved siden av stod en 
dunk søt melk og en med sur.

Etter middagsmåltidene, når vi alle var 
samlet nede ved hytta, var det en times 
teori. Her ble først og fremst alle hoppets 
faser gjennomgått, og diskusjonen ble satt 
igang om forskjellige ting. Og det ble mange 
gullkorn en uerfaren 20-åring kunne plukke, 
når lure rever» som Sigmund og Birger, 
Hilmar Myhra, Reidar Andersen, Lislegård 
og Hans Beck var frampå med et innlegg, 
og kom med små, men betydningsfulle tips. 
Som avslutning på hvert diskusjonsmote, dro 
Lislegård fram -Svartboka» si og leste et 
kapittel eller to. Det var en diger notisbok 
som var tettskrevet med vitser og skrøner. 
Ja, det var titt og ofte han måtte slå opp 
i den boka.

Den siste dagen var vi samlet til avskjeds- 
middag på Bondeheimen. Her ble det gitt 
uttrykk for hvor vellykket kurset hadde 
vært i alle deler, og hvor stor betydning 
slike sammenkomster har for idrettsungdom- 
men. Etter mange takketaler og leve-rop, 
brøt deltagerne opp, og dro hver til sitt. — 
Og på toget sørover satt to lykkelige Pors- 
gutter og var så hjertens enige i at en 
bedre måte å tilbringe ferien på, kunne de 
ikke tenke seg.

Fra stadionstyret.
Thor É. Nilssen er valgt til formann med 

Leif Nilssen som viseformann og sekretær. 
Arne Gundersen overtar altså kassererjob- 
ben etter Leif Nilssen som har hatt den i 

er H. Realfsen og Asbj.
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUND NETALIEH fi.S

Innstallasjonsavdeling

•»

I1— 7
2— 1
2—0
0—1
1—0

2/4 
10/4 
16/4 
20/4 
23/4

16/4
23/4

OG SÅ
var det bokseren som syntes at alt forandret 
seg så fort her i verden. Det ene øyeblikket 
er det O. K.,.og i det neste K. O.

VI GRATULERER
Affen og Mossa Magnussen med

1-0
4—1

B - laget.
Pors — Urædd
Pors — Eid. I. lag

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SKIGRUPPA MELDER:
Søknad om N.‘M. på ski for 1952 er inn

sendt.S/mAnytt.
FOTBALL-RESULTATER: 

A - laget.
Pors — Rapid
Pors — S. B.
Pors — Urædd
Pors — Herkules
Pors — Fram

GODE RÅD:
Skal du ha et arbeide utført — og utført 

godt, da oppsøk en mann som har meget 
å gjøre. De andre har ikke tid.

Still store fordringer til deg selv. — Da 
lærer du å stille små fordringer til andre./ *

en sønn.

• ØRNULFS» MEDLEMSBLAD:
«Vi i Ørnulf liker best idrettsmenn for 

hvem det å være best på arbeidsplassen er 
målet, og styrkelse av kroppen gjennom 
idrett er middel.»
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Forsere! » når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk inryom
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Vi anbefaler våre avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Den norske Creditbank 
Porsgrunn

g ________
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Herre- og Gutteklær

L L Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

— SP ORTSARTIKLER —

Kr, Knudsen å Co D

V. Porsgrunn.Telef. 571.

Jocobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask
og

Føhn
Massasje

ker Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

Kjøtt- og Pølseforretning 
Øst og vest 

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Wo IMo SVEE»
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og' malerverksted.
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DROGERI, FARVEHANDEL Og PARFYMERI

rara



Mai — Juni 1950 5. årgangNr 5-6

mai. 1950.✓
)* '*9

Torsdag 25. mai kan " idrettsforeningen 
«Pors» feire sitt 45 års jubileum.

Foreningen fikk først navnet «Lyn», men 
da klubben ble opptatt i forbundet i 1915 
fikk foreningen sitt nåværende navn. Klub
bens første styre var: Karl Tranberg, for
mann, Albert Zimmerman, nestformann, Karl 
Andersen^ kasserer, Karl Jensen, sek r., og 
styremedlem Kristian Andersen.

Det var fotball og litt fri-idrett foreningen 
drev med den første tiden. Medlemstallet var 
om lag 30. Skisporten ble tatt opp alt i 1906.

Alt det annet år i fotballforbundet ble 
Pors kretsmester i B-klassen og senere sam
me sesong nådde vi vårt første mål, nemlig 
å bli A-klubb, idet Sandefjord Ballklubb i 
kvalifikasjonskamp i Skien ble slått 4—1.

I 1919 ble foreningen oppdelt i 3 grupper 
for fotball, ski og fri-idrett. Fri-idretsgrup- 
pen ble imidlertid oppløst i 1920-årene. Grup- 
peformennene dannet sammen med 2 valgte 
medlemmer foreningens hovedstyre.

I 1910 fikk foreningen sin sportsplass på 
Grønland. Denne hadde vi inntil den ble be
slaglagt av tyskerne i 1940. I 1936 ble- Pors’ 
Stadion på Tollnes innviet. Med. dette fikk 
Pors et av de flotteste og. mest moderne 
idrettsanlegg i landet.

I krigsårene ble imidlertid alle våre idretts
anlegg totalt ødelagt, og foreningen sto helt

ribbet du krigen var slutt . Krigsskadetaksten 
beløp seg til kr. 117.000,—- for idrettsplas
sene. Medlemmene gikk straks igang med 
gjenreisningen, og det varte ikke lenge før 
såvel Stadion som skibakken var i orden. 
Den gamle sportsplass er imidlertid bebygd 
og vi har derfor vært uten treningsbane.

Som bekjent arbeider en med planer om 
utvidelse av Stadion, og likeså om samarbeid 
med skolemyndighetene i forbindelse med 
anlegg av idrettsplass for Vestsidens skole.

Foreningens formann i jubileumsåret er 
Halvdan Realfsen, han er forøvrig vårt eneste 
æresmedlem, liksom han er innehaver av 
foreningens fortjenstmedalje. De øvrige som 
har fått foreningens fortjenstmedalje er: 
Kristian Andersen, Thorleif Aasland, Halvdan 
Eltvedt, Thorleif Grottnes og C. H. Weber.

Foreningens styre i jubeleumsåret er: H. 
Realfsen, formann, Leif Halvorsen, varaform. 
og sekr., Erling Klingberg, kasserer, samt 
gruppeformennene Kåre Beckstrøm, fotball- 
gruppen, Aksel Fjeld, skigruppen, Bj. Olsen, 
boksegruppen, Henry Hegna, bandygruppen, 
frk. Dagmar Dahl, turngruppen, og fru Ingrid 
Asdal, damegruppen.

Dette var i korte trekk; men en fyldigere, 
beretning vil vel foreligge til 50 års jubileet.

Vi gratulerer «Pors» med jubileet, og håper 
at foreningens ledelse alltid må være seg sitt
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Aksel Fjeld.red.

ansvar bevisst overfor ungdommen på Vest
siden.

siden den gang, fra det første offisielle hopp
renn, 29. febr. 1920, til det internasjonale 
renn i vinter. Vi har sett verdens beste 
kombinerte løpere, olympisk mester og ver
densmester, og i vinter fikk vi ogsa se den 
første utlending.

Rugtvedtrennet er blitt kjent, og løpere og 
publikum storliker seg deroppe.

Vår gruppe har også hatt og har gode 
løpere som har hevdet seg både i internasjo
nale som i hjemlige stevner.

Helt fra skisporten tok til i var forening, 
har vi kunnet glede oss over våre løperes 
innsats, og likeledes over bredden av ski
sportens utøvere.

Vi har hatt folk i ledelsen som har forstått 
seg på skisport, og flere av våre administra
torer har også vært å finne i skikretsens 
ledelse, som skidommere og i komiteer.

Vi vil ikke nevne navn selv om det kunne 
være fristende, men bare forstå at vi har 
hatt, og har, mange gode medlemmer i fore
ningen, og med alt av betydning tatt med, 
så viser skisporten meget gode resultater.

Med de muligheter vi nu har, med tre ski
bakker, og de mange gutteløpere, skulle arven 
kunne føres videre med gode betingelser for 
fremtiden.

Det har vel alltid vært en glede å arbeide 
for skisporten, og gleden er også tilstede i 
dag, men oppgavene og kravene er kanskje 
større enn tidligere, og skaffer mer arbeid.

Skirennene samler aktive som aldri før, et 
bevis på at interessen er på topp, og løperne 
ei' i besiddelse av den sunne idrettsglede.

La oés håpe at denne vitalitet også må 
gjenspeile seg i det grå, hverdagslige virke. 
Kravene er store, ikke minst til idretts
menn. Måtte det samhold som, er skapt i 
vår skisport i alle disse år, også holde varig 
ved til gagn for skisporten og idretten på 
Vestsiden. Vi slutter denne beretning med 
en takk til de menn som i de første år av 
foreningen var med og bygget opp skisporten 
og for de som gav oss Rugtvedtkollen, og 
gav de aktive slike muligheter. La oss fort
satt virke for vår nasjonalsport.

Intet er som en norsk vintersøndag med 
frisk sport, kjekke gutter og jenter, med 
skirenn i bakkene, og fri utøvelse av alle i 
en sunn og helseskapende idrett, skisporten.

Skigruppen.
Den ungdom som i dag er medlem av fore

ningen og går til Rugtvedtkollen for å se 
årets Rugtvedtrenn, tenker vel ikke særlig på 
gruppens tilblivelse eller hvordan skisporten 
har vært drevet i foreningen fra den første 
tid.

De tenker vel heller ikke på at bakken vår, 
Rugtvedtkollen, er såpass gammel som den 
i virkeligheten er, helt fra det første skirenn, 
februar 1920.

Beslutningen om anlegg og kjøp av Rug
tvedtkollen ble vedtatt på medlemsmote hos
ten 1919, samme år som skisporten gikk over 
til å drives i egen gruppe i foreningen.

Etter å ha forsøkt seg i forskjellige bakker 
omkring i traktene om Klyve og Bjorntvedt, 
ble Vabakken vår første virkelige hoppbakke, 
og i Vabakken ble vel selve grunnlaget for 
skisporten på Vestsiden dannet.

Det ble holdt mange vellykkede renn i 
Vabakken, og hoppløpningen tok seg meget 
opp i den tid.

De som stelte med skisporten i denne tid 
fulgte med i utviklingen.

Det var oppgaver og problemer også den 
gang.

Men etterhvert meldte kravene seg om en 
større bakke, og i 1919 gikk man i gang med 
vår kjære Rugtvedtkolle.

I protokollen fra den tid heter det, at alle
rede tidlig på sommeren hadde hovedstyrets 
medlemmer satt seg i forbindelse med gård
bruker Harald Rugtvedt for å få kjøpt et 
stykke av hans eiendom i Rugtvedtbakken 
som de hadde utsett seg til skibakke.

Og på et medlemsmøte den 4 okt. 1919 ble 
etter en lang debatt besluttet å akseptere 
herr Rugtvedts betingelser. En kontrakt ble 
derpå satt opp og undertegnet, hvoretter 
man begynte-å arbeide i bakken.

Vi vil i denne beretning være forsiktige 
med å nevne navner, men skigruppens styre 
fra den gang skal tas med:

Form.: Chr. Andersen, v.f.: Aug. Dyren- 
dahl, kasserer: Trygve Kristensen, sekr.: Ei
nar Braarud, og femte styremedlem: An
dreas Nilsen.

Det er hoppet atskillig i Rugtvedtkollen



3 PORS-BLADET

1940 - 1945.

Beretning fra

FALNE IDRETTSKAMERATER :

Innskrenking i

II

Under redaksjon av en' komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

■
l

Borgar Abrahamsen, 
torpedert med panserskibct Eidsvold 

9/4—1940.

Harry Oldrup Jacobsen, 
torpedert med d/s Vespasian 1944.

Leif Thorstensen, 
omkom ved bombing av Herøya 

24/7—1943.

Karl Halvorsen, 
torpedert med d/s Norangberg 

26/9—1941

søndagsidretten.
Den 29. og 30. april var 10 prester og 40 

idrettsmenn og ledere samlet på Honefoss. 
En drøftet bl. a. sondags-idretten. Der ble 
nedsatt en komité bestående av prestene Hal
vor Dolva (tidl. medl, av Pors), og Asle En
ger, samt fra idrettsmennene Birger Ruud og 
Leif B. Johansen. Komitéen skal prøve å 
komme frem til en ordning slik at en kan 
unngå idrettsarangementer på søndager.

Slik som idretten har utviklet seg, blir jo ‘ 
søndagene veldig belastet såvel sommer som 
vinter, og de aktive idrettsmenn- og ledere 
har sjelden en søndag fri. Dette går jo i høy 
grad utover familielivet, og hviledagen blir 
jo heller ikke det den skulle være, liksom 
idrettsutøveren selv heller ikke får den hvile 
som etter en anstrengende uke er naturlig.

Foruten vårt 45 års jubileum, er der i år 
også andre begivenheter vi vil minnes. Det 
er 10 år siden vart land, uten varsel, ble over
falt og hærtatt, og det er 5 år siden frigjørin
gen 8. mai 1945. Vi vil ikke dvele ved hva 
som gikk for seg i disse år, men vi vil her i 
takknemlighet og ærbødighet minnes de av 
vare medlemmer som mistet livet som følge 
av krigshandlinger:

Slikt som avslappende turer i skog og mark 
eller ved sjøen sammen med familien eller 
kamerater, blir det liten anledning til.

Denne sak ble drøftet i Pors i 1945, og der 
ble vistnok også rettet henvendelse til krets- 
styret om i størst mulig grad å henlegge ob
ligatoriske kamper til hverdager. Denne linje 
har også i stor utstrekning vært fulgt i de 
senere år.

Men en må jo også ta hensyn til at arbeids
livet ikke lider, så skal en få helt søndagsfri, 
så må vel antallet av idrettsarangementer 
innskrenkes.

Pors Damegruppe.
Gruppen ble stiftet i møte den 30/11-48, 

idet den tidligere gruppe ble delt i 2, nemlig 
en gruppe for turn og en som fikk navnet 
Pors’ damegruppe.

Til formann valgtes Ingrid Asdahl og øv
rige styremedlemmer: Erna Kittilsen og 
Randi Olsen, med Edith Kristensen og Kas- 
para Larsen som suppleanter.

I 1949 er holdt 4 styremøter, 8 medlems
møter, 2 fester, 3 tombolakvelder og 1 tur. 
Dessuten holdtes en utlodning med basar, 
som innbrakte netto kr. 3800,—.

I medlemsmøte ble besluttet å utdele dette 
beløp således: Turngruppa: kr. 500,—, bokse- 
gruppa: kr. 400,—, og til bandygruppa: kr. 
400,—.

Resten kr. 2500,—, ble overrakt hovedstyret 
til disposisjon for innkjøp av inventar til 
klubbhuset.

Årsmøte ble holdt den 21/11—1949. (Års
beretning og regnskap ble enst, godkjent.)

Til formann gjenvalgtes Ingrid Asdahl.
Viseformann: Erna Kittilsen (gjenv.)
Kasserer: Torborg Eriksen (gjenv.)
Sekretær: Ingeborg Hegna (ny).
Øvrige styremedlemmer: Randi Olsen og 

Evy Beckstrom.
Festkomité: Nancy Steen, Åse Hegna og 

Anlaug Hahn.
Underholdningskomité: Borghild Borgersen, 

Grethe Nygaard-Larsen, Åse Thorstensen, 
Solveig Hansen, Jorån Weber og Ingrid Kris
tiansen.

Basarkomité: Fru Bie Johansen, Tutta 
Kjørholt, Ingrid Kristiansen og Lulla Hen
riksen.

I 1950 er hittil holdt 1 styremøte, 5 med-
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Erobret

I. H.. .

lemsmøter, 1 juletrefest og en fest for gamle.
Gruppas arbeide, som i det vesentlige går 

ut på å skaffe tilveie kontanter som kan 
komme den hele forening til gode, må vel 
sies å ha vært tilfredsstillende med de resul
tater vi hittil har nådd, (når en tar i betrakt
ning hvor nystartet gruppa er).

Medlemmene har vært interesserte og hjelp
somme og forholdet" det beste. ...

45 års beretning for fotballgruppen.
På ekstraordinær generalforsamling den 13. 

mars 1919 ble foreningen delt i grupper. Tid
ligere referater ang. fotball, finnes i hoved
foreningens protokoll. Gruppens første styre
møte 26/3 1919. Det første styret var: For
mann: William Olsen. Viseform.: H. Eltvedt. 
Sekretær: Birger Aasland. Leder for A-laget: 
Andr. Nilsen og O. Weber. Leder for B-laget: 
W. Olsen og O. Weber. Leder for C-laget: H. 
Eltvedt og B. Aasland. I første runde tapte 
vi for Ørn, Horten, 7—0. 108 medlemmer. 
Deltok i rundene første gang i 1918, hvor vi 
tapte 1—0 for Drammen B. K. 
..1920: Formann: H. Eltvedt. Svensk trener 
Møller. Overskudd 1200 kroner.

1921: Formann: Haakon Kristensen. Tapte 
i 2. runde for Moss 3—0.

1922: Formann: H. Eltvedt. Det første 
sportsutvalg: Kr. Andersen og H. Eltvedt 
og kapteinen på A-laget. O. Weber tilkjent 
diplom for 15 års aktivitet.

1923: Formann: Th. Aasland.
Freia pokal på Ulefoss.

1921/: Form.: C. Hugo Weber. Banen ut
bedret dette år. Norgesmesterskapet: Slo 
Agnes på Urædds bane 2—0. Seier over Lyn, 
Oslo, i 2. runde 1—0, i 3.: Urædd 0—0 og tap 
i omkamp 1—3.

1925: Formann: Kr. Barth, tap 5—3 i 1. 
runde for Holmestrand. Vant vår egen pokal 
i 20 års jubileum over Skotfoss og Drammens 
Ballklubb. Banen opparbeidet.

1926: Fonn.: Johs. Haffenbrådl. Tildelt 
pokal av Glott. Deltagere: Storm og Skot
foss. 1. runde: seier over Tønsberg Turn 9—2. 
2.: Seier over Grane, Arendal 3—2. 3.: Tap 
for Larvik Turn 3—1.

1927: Form.: Th. Aasland. Spilte da i den 
nyopprettede ligaserie. Vant Storms jubile- 
umspokal ved seire over Storm og Strøms
godset. 1. runde: Tap for Tønsbergkameratene 
5—2.

1928: Form.: Andr. Jacobsen. Erobret en 
pokal oppsatt av Tønsbergkameratene sam
men med Sandefj. Ballklubb. Erobret en po
kal i Kragerø i pinsen. Tap i 1. runde for 
Larvik Turn. 8. plass i ligaen med 9 pt. 
..1929: Formann: Andr. Jacobsen. Aksel 
Fjeld deltok i B-landskamp i Stockholm. Kom 
til 4. runde, etter seier over Rjukan 2—1. 
Seier over Selbak 4—3, etter forlenget tid. 
2 kamper mot Larvik Turn, med forlenget tid, 
seier 3—2. Tap for Falk i 4. runde, 3 0. 
Nr. 2 i kretsen samme som seierherren Storm. 
11 pt.; men Storm foran pa individuell seier 
over oss. Treneren Mitchel virket hos oss 
dette år.

1930: Form.: Andr. Jacobsen. Aksel Fjeld 
reserve i årets A-landskamper. Jubileums 
serie med Fredrikstad og Strong. Oslo ikke 
ferdigspilt. Pors 4 pt., Fredrikstad 4 pt. 
Strong 0. Til 2. runde, etter seier over Grane.
4— 1, og tap 2—1 for Moss. En minnepokal 
for deltakelse i Lislebys pinsekamper.

1931: Formann: Kr. Barth. Minnepokal i 
Flekkefjord og Mandal. Til 2. runde, etter 
seier over Ulefoss, 2—0. Tap for Dæhlen- 
engen, 3—2.

1932: Formann: Kr. Barth. Kretsmester i 
A-klassen. Erobret Urædds pinsepokal med 
seier over Larvik Turn, etter loddtrekning 
3—3, og seier over Urædd, 2—1. Erobret 
pokal i Mandal ved dennes åpning av banen 
der, med seire over Mandalskameraterne, 7—1', 
og Viking, 2—1. Til 2. runde med seier over 
Fagerborg, 5—1, og tap 5—2 for Lyn.

1933: Formann: Andr. Jacobsen. Til 3. 
runde etter 6 kamper. Pors—Boif 4—1. Moss 
1—1 og 2—0, Ørn, Horten, 3—3, 0—0, og tap 
1—4. I B-landskamp i Gefle deltok Aksel 
Fjeld og Frank Olsen. C-laget erobret en 
pokal ved seier over Borg C og Kampodd, 
Oslo.

1931/: Formann: Karl Malmgren. Pors spilte 
og arangerte den første kamp mot utenlandsk 
lag. Tap 4—1 for Libertas, Østerrike, etter en 
meget god kamp. Til. 4. runde etter 3—0 over 
Kongsberg, 2,—1 over Donn, Viking 2—1, og 
så 4 kamper mot Sarpsborg etter 7l/2 time. 
3—3, 3—3, 0—0, 0—1. Erobret pokal i 
Frams pinsekamper.

1935: Formann: Karl Malmgren. Jubileums- 
kamper. Pors—Lisleby—Borg. Borg vant. 
Spilte kvalifikasjonskamp mot Grane og vant
5— 0 til 3. runde. 4—0 over Tønsbergkamera-
terne, 3—0 over Snøgg og tap 4—-0 for Lyn, 
Oslo: ' • •
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Erling Olsen, Frank Olsen,

Kåre Beckstrøm.

Sekr.

i

I

Bandygruppen
er stiftet i 1936. Den første formann var Olaf 
Haffenbrådl. Gruppen har følgende mester
skap :

Kretsmesterskap kl. A: 1937 — 38 — 39 — 
46 — 47 — 48.

Ligamester 3. divisjon 1936.
. .Kretsmesterskap kl. B: 1936— 37 — 40 — 
46 — 49 — 50.

Kretsmester kl. C: 1947 — 48.
Kretsmester junior: 1940 — 47.
Som en ser har gruppen hevdet seg godt 

den tid den har bestått.
Gruppen har 3 mann som har tatt aktivi- 

tetsmedaljen for 10 år. Disse er: W. Richter, 
Erling Olsen og Kr. Young Halvorsen.

Vi gratulerer med jubileet, og ønsker et 
gjensidig godt samarbeid mellom gruppene 
til felles beste.

For Pors’ Bandygruppe
Henry Hegna, formann.

På årets bandyting i Brevig ble fremsatt 
forslag fra Pors om anledning til å stille 2 
lag i B-klassen, da det har vist seg umulig

utbedret til Hovedseriekampenes begynnelse. 
Kom til 4. runde, etter seier over Rjukan, 4— 
0. Over Start 2—1. Over Sandaker 3—1 og 
tap i 4. runde for Sparta, 2—1. Spilte oss 
opp i hovedserien og deltok der fra høsten 
1948. Vant en pokal ved seier over Odd ved 
innvielsen av Fossums bane, samt 11 små 
pokaler. Karl Skifjeld spilte B-landskamp i 
Karlstad.

191/9: Formann Thorleif Aasland. Gikk 
våren 1949 ut av hovedserien. Vant cup
kampene og den oppsatte pokal. Småguttlaget 
kretsmestre. Tapte i 1. runde 2—1 for Stagg. 
Spilte i Helsingørs 50 års jubileumskamper. 
Tapte 2—0 for Halmstad, Sverige, og vant 
9—2 over Kvikk, Halden. Dette var gruppens 
første utenlandstur. Karl Skifjeld spilte to 
landskamper og er foreningens første inter
nasjonale spiller.

1950: Formann: Kåre Beckstrøm. Vise
formann: Rolf Nygård. Sekr.: John Kjørholt. 
Kasserer: Thorbjørn Solstad. 1. suppl.: Otto 
Malmgren. Sportsutvalg: Form.: Gustav Gus
tavsen samt Rolf Næss og Rolf Asdal. Ledere 
for B og C-laget: Alf Jansen, Erling Halvor
sen. Ledere for Junioravdelingen: Leo Jo
hannesen, Ivar Kristiansen, Ragnar Johan
nesen.

B-landslagct: 
Leif Lindstad.

1936: Formann: Henry Hahn. Vårt nye 
Stadion innviet den 14/6 med kamper mot 
Mjøndalen. 2500 tilskuere. 1. runde: seier 
over Grane, Arendal, 3—1. 2.: seier over 
Kongsberg, 2—1. 3.: seier over Kvikk, Halden, 
etter 4 timer. 4. runde seier over Selbakk 
etter 2 timer. 5. runde tap for Lisleby 6—1. 
Leif Lindstad reserve til landskamp Norge— 
Finland i Oslo og B-laget mot Sverige.

1937: Formann: Henry Hahn. Trener Carl 
Hansen, Danmark. Han la om til 3-back sy
stemet og vi ble kretsmestre 1937. Kom til 
3. runde. I 1. seier over Donn, i 2. seier over 
Liv. I 3. tap for Tistedalen.

1938: Formann: Thorleif Aasland. Kom 
til 3. runde. Seier over Hafslund og Drafn, 
tap for Vålerengen, 1 0. Erobret pokal i 
pinsen i Flekkefjord.

1989: Formann: Eivind Rølland. Krets
mestre i A-klassen. Cupmestre og pokal. Er
obret Gjestebupokalen ved seire over Urædd. 
Tapte i 1. runde for Vikersund.

191/0: Formann: Eivind Rølland. Til 3. 
runde. Tapte i 3. runde for Lillestrøm. Hadde 
i kretslagsturneringen for kretslag hele 5 
spillere på kretslaget som nådde til finalen, 
men tapte for Østfold.

Pause fra hosten 1940 til våren 1945 på 
grunn av krigen. Der ble dog spilt endel ille
gale kamper. Erling Olsen og Olav Skilbred 
ble valgt til å skrive en beretning om den 
illegale tiden. Noe referat herfor er dog 
gruppen ubekjent.

191/5: Formann: Eivind Rølland. Etter den 
lange pause under krigen begynte fotballen 
å rulle igjen i juni 1945. Kom til 2. runde og 
tapte for Lisleby 5—1. Deltok i Snøggs jubi
leumskamper og erobret den oppsatte pokal. 
Alf Mikkelsen reserve til B-landskampen mot 
Danmark.

191/6: Formann: Kaare Beckstrøm. Arran
gerte kamp i Porsgrunn og turné til Vest
landet og Sørlandet for Boldklubben 1903, 
København. Trener Carl Hansen og Helge 
Ahlstrøm som virket en måned hver. Kom til 
3. runde. Tap for Moss. Vinner av 1. og 2. 
reservelagsserie i kretsen.

191/7: Formann: Kaare Beckstrøm. Tap 
i 1. runde for Lillestrøm. Spilte mot Helsingør 
I. F., Danmark. Tap 2—1. B-laget krets
mestre. Karl Skifjeld spilte B-landskamp i 
Oslo. Old Boys erobret en pokal i Borgs Old 
Boys turnering.

191/8: Formann: Thorleif Aasland. Stadion



PORS-BLADET 6

i

40 medlemmer.

ar-

Henny Waage, 
sekr.

f i »

Representantskapet.
Jeg er av redaktøren anmodet om å skrive 

litt om representantskapets oppgave, og jeg 
vil gjerne etterkomme dette ønske.

Representantskapet er først og fremst et 
rådgivende organ som ifølge vedtektene skal 
behandle saker som blir oversendt fra hoved
styret, dessuten fremsette forslag i saker av 
betydning for foreningen, og behandle med
lemmenes forhold til foreningen m. v. Valg-

Pors Turngruppe
ble stiftet i september 1946 og gikk da under 
navnet «Pors’ dame- og turngruppe». Den 
startet med 90 medlemmer, hvorav 30 stk. på 
pikepartiet. Gruppas første instruktrise var 
frk. Andersen, og styret besto dengang av 
Mosse Borgersen (form.), Randi Hahn (vise
formann), Hjørdis Pedersen (kasserer), Dag
mar Dahl (sekretær).

I 1947 deltok gruppa i sitt første stevne i 
Drammen, med 22 damer. Frøken Aany 
Knutsen var dengang instruktrise.

Pikepartiet hadde stevne i Skien, hvor ca. 
25 av «Pors» piker deltok.

I 1948 var gruppa på kretsturnstevne i 
Skien, med 22 deltakere. Tre forskjellige in- 
struktriser fungerte dette året, nemlig frk. 
Aany Knutsen, frk. Ingeborg Hansen og frk. 
Waage. I november 1948 ble gruppa delt i to, 
og den hette fra da av «Pors turngruppe».

I 1949 deltok gruppa på stevne i Langesund 
med 22 damer. Instruktrisen var frk Waage 
(fru Hjellum) og for pikepartiet frk. Feen. 
To representanter for «Pors» deltok i Lingia- 
den i Stockholm i 1949, Grethe Nygaard Lar
sen og Dagmar Dahl.

Pors’ turngruppe -teller nå
20 damer og 20 piker. Da gruppa startet var 
det altså over dobbelt så mange, så man må 
jo dessverre si at medlemstallet synker.

Årsaken til dette er ikke godt å si, men 
jeg tror gruppas dårlige økonomi må ta sin 
del av skylden. Det blir dyrt å turne, og når 
foreningen aldri kan støtte noe til, hverken 
til stevner eller drakter, så er det nok mange 
som rett og slett ikke har råd.

En annen årsak er vel også den, at vi 
skulle hatt turnlokale her på vestsiden, men 
vi får håpe på det beste en gang i framtia. 
I år skal gruppa delta i landsturnstevnet pa 
Lillehammer. Nuværende instruktrise er fru 
Hjellum for damepartiet, og frk. Feen for 
pikepartiet. Styret består av: form.: Dagmar 
Dahl, kasserer: Liv Nygaard, styremedlem: 
Eva Nordli.

å få spilt seriekamper i C-klassen. Saken ble 
overlatt det nye styre. Forslaget betinger 
lovendring.

Neste års ting ble overlatt til Pors å 
rangere.
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sammen

>4

H. E.

Pors' fremmøte i folketoget 17. mai var 
imponerende. Det var vel den storste korpo
rasjon i toget. Damegruppens stilige og prak
tiske antrekk vakte berettiget beundring.

utenfor selve spillebanen bekostes av kom
munen.

3) Som vederlag for sine ytelser ved opp
arbeidelse av spillebanen får idrettsforeningen 
Pors rett til fritt å disponere banen på 
helligdager og på yrkesdager etter skoletid, 
kl. 15. Kommunen forbeholder seg dog rett 
til å bruke banen ved skoleidrettsstevner o. 1. 
som måtte bli holdt om ettermiddagen eller 
på helligdager.

4) Idrettsforeningen Pors får også høve til 
å nytte omkledningsrom og dusjbad i skolens 
gymnastikksal etter trening, men foreningen 
må nøye overholde de renholds- og ordens
forskrifter som gjelder for skolens gymna- 
stikklokaler, og bære utgiftene til rengjøring 
av de rom som blir brukt.

Avtalen ble lagt fram for Porsgr. skolestyre 
den 5. mai og enst, vedtatt, og bystyret har 
nå det avgjørende ord for den ene. parts 
vedkommende.

Det vil også bli opparbeidet 60 meter løpe
bane og plass for høydehopp og lengdesprang 
m. v. for skolebarn.

Den nye idrettsplassen vil antagelig be
virke at en ikke kommer til å trenge så stor 
utvidelse av Pors’ Stadion som opprinnelig 
tenkt.

til idretten og dens ledelse har vår forening 
villet aktivisere positivt innstilte eldre med
lemmer, og mente deres erfaring og innsikt 
best kunne komme frem gjennom et repre
sentantskap eller råd.

Nå har hovedstyret utspillet, og det av
henger av det om representantskapet skal bli 
det organ vi håper.

bare er eldre medlemmer hvorav majoriteten 
må ha vært medlem av foreningen i et bestemt 
tidsrum eller ha fungert som styremedlem
mer.

En ungdommelig pressemann som refererte 
fra vårt årsmøte ironiserte litt over vedtaket 
om representantskapet. Det er muligens en
kelte som deler referentens oppfatning, men 
vi skal huske at idretten i dag er vår største 
ungdomsbevegelse, den er blitt en samfunns- 
sak som man ikke kommer utenom. Som 
helsesak er den i forgrunnen. Norges Idretts
forbunds formålsparagraf lyder derfor også 
slik: )«Dets formål er å lede og organisere 
landets idrett slik at den blir et ledd i arbei
det for bedring av folkehelsen og folkets 
åndelige og fysiske kultur».

I samsvar med de krav man i dag stiller

Det er nu bestemt at der skal bygges skole 
på Vestsiden. I forbindelse med skole må der 
være sportsplass og gymnastikklokale. Dette 
var ledelsen i Pors klar over og det varte 
ikke lenge før de fikk nedsatt en komité, be
stående av Halvor Teksten, Kåre Beckstrøm 
og Thor Nilsen, til å drøfte saken med de 
instanser som i første omgang far med saken 
å gjøre, nemlig skolestyreformannen, skole
inspektøren og byplansjefen. En kom fram 
til følgende forslag til avtale mellom Porsgr. 
kommune og idrettsforeningen Pors:

1) Det opparbeides skoleidrettsplass i for
bindelse med nytt skoleanlegg i Vestre Pors
grunn. Spillebanen blir maksimum 60 X 100 
meter. Den skal opparbeides som grus-bane 
og i samsvar med de retningslinjer Norges 
Idrettsforbund har satt opp for opparbeidelse 
av idrettsbaner.

2) Idrettsplassen blir opparbeidet av Pors
grunn kommune og idrettsforeningen Pors i 
fellesskap på følgende måte: Idrettsforenin
gen Pors påtar seg opparbeidelsen av spille
banen ved arbeidshjelp av medlemmene og 
yter dessuten inntil 6000 kroner i kontanter. 
Porsgrunn kommune yter det eventuelle re
sterende kontantbeløp og teknisk assistanse i 
anleggstida. Kommunen stiller videre alt nød
vendig maskinelt utstyr til disposisjon. Pla- 
neringsarbeid og parkmessig behandling

Pors og Porsgrunns kommune går 
om ny idrettsplass

i forbindelse med skolen på Vestsiden.
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45 åro
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Pors
Boksegruppe.

Wil-

l

Følgende har vært formenn i gruppen:
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939: 

heim Karlsen.
1940, 1941: Olaf Skilbred.
1945: Olaf Skilbred.
1946: Olaf Karlsen.
1947, 1948: Leo Wendelboe Larsen.
1949: Bjarne Olsen — fremdeles.

Den kjennsgjerning at foreningen vår ble 
stiftet den 25. mai for 45 år siden, skulle 
kanskje ikke gi grunn til noen større jubile* 
umsrcfleksjoner i vanlig forstand. Det er jo 
det runde tall (50) som i on slik forbindelse 
pleier å forårsake tilbakeblikk og status, og 
det er derfor muligens naturligere ved denne 
anledning å rette blikket fremover i mere 
generelle betraktninger.

Utviklingen går jo sin gang til enhver tid, 
selvom farten ikke alltid er den samme, og 
utvikling kan man med trygghet si at dcL 
også har vært*i Idrettsforeningen «Pors i 
disse 45 årene. Fra en beskjeden begynnelse 
har foreningen arbeidet seg frem til en posi
sjon som man ofte får inntrykk av vekker 
beundring hos utenforstående. Denne posisjo
nen er det vår oppgave å holde vedlike, og 
også fore videre i årene som kommer. Men 
dette oppnår vi ikke uten gjennom en for
nyelse av den innsatsviljen som i tidligere år 
var foreningens storste aktivum. Med de 
store oppgaver som ligger foran oss, er det 
en absolutt betingelse at hver enkelt gjør sitt 
til at det som nå bare er planer, kan bli 
virkelighet så snart <som mulig. Forholdene 
etter krigen har på mange måter gjort det 
vanskelig for oss,4 og utenforstående omsten
digheter har ofte vært uråd å mestre, men 
én ting må det aldri strande på: vårt eget 
initiativ ' og arbeid! Her ligger hemmelig
heten ved all fremgang: målbevisst arbeid og 
virkelig innsats når de store tak skal tas'. 
Det må bli en æressak for medlemmene i 
kameratslig samarbeid å bidra til at fore
ningen alltid er å finne i forreste rekke, til 
glede for dem selv og til heder for det navn 
de representerer.

Hittil har jeg bare berørt det administrative 
og de arbeidsoppgaver som følger med, og 
som krever ikke lite av de som står som 
ledere og medlemmer forøvrig. Men alt dette 
er dog bare det nødvendige forarbeid som 
må gjøres for å være i pakt med selve det 
formål som foreningen vår har: «å fremme 
og opprettholde interessen for idrett og fri
luftsliv i sunne former».

Her er det vel et spørsmål om man ikke 
kunne sette mer inn på å aktivisere langt fler 
enn tilfelle er i dag? En gren som fri
idretten f. eks. burde etter min mening tas 
opp. Baneforholdene har selvsagt vært et 
hinder her, men da disse forhåpentlig vil 
bedre seg betraktelig i tiden som kommer, 
er det mitt personlige håp at vi da vil få se

Boksegruppen ble stiftet i 1934, og har i 
alle år hittil hatt en kummerlig tilværelse — 
økonomisk. Sportslig har resultatene vært 
relativt gode, og gruppen har fostret mange 
gode boksere. Årlig har det blitt en rekke 
premier, og kronen på verket må en uten 
tvil si at Johannes Bjørnflaten satte i 1947, 
da han erobret norgesmesterskapet i tung
vekt for junior. Hakk i hel kommer Bjarne 
Olsens 2. plass i tungvekt ved mesterskapet 
i år, samt Thorbjørn Stokkes samme resultat 
i 1946.

Bjarne Olsen har videre vært reserve på 
bokselandslaget flere ganger, mens Gunnar 
Brynjulfsen deltok på junior-landslaget i mel
lomvekt mot Danmark, som den første lands- 
lagsbokser fra Pors.

Ellers har det blitt atskillige kretsmester
skap gjennom årene, og særlig i de siste 
sesonger har flere av våre beste boksere ikke 
fått motstandere ved kretsmesterskapene.

Bjarne Olsen er den første bokser fra Pors 
som har deltatt i utlandet. I mars måned 
beseiret han 3-eren i det svenske mesterskap 
i tungvektsklassen. Ser man navnene på de 
Pors’ere som har vært med i boksegruppens 
styre og stell gjennom årene, kan man nær
mest si det har vært en gjennomgangsgruppe 
for klubbledere — dessverre
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KARL SKIFJELD er uttatt til prøvelands- 
lagét mot Middlesbrough.

«
«
«

1— 2 
3—2 
0—2
3—1
2— 1 
1—0

Helligdagsloven. 
Orientering.

1 Helligdagslovgivningen hviler på forord
ning av 1735, som imidlertid ifolge høyeste
rettsdom av 1914 kun gjelder så langt som 
den med sikkerhet ]<an påvises å være prak
tisert. Derved kan det bli noen ujevnheter i 
bedømmelsen, og ethvert brudd på hellig- 
dagsfreden som tåles eller tillates gjennom 
noen tid, kan bli rettsstiftende.

På basis av nevnte forordning, dommen av 
1914 og senere alment hevdet praksis, kan 
nå gjeldende rettstilstand i korte trekk angis 
slik:

I anledning av «en forhenværende redak
tørens hjertesukk i forrige nr. av bladet, vil jeg 
gjerne be den «trette» svare på et par spørs
mål:

1. Hvor har du det fra at «Pors»-bladet 
kanskje er gått inn i sitt siste år?

2. Med hvor mange artikler har du selv 
bidradd, siden du sluttet som redaktør?

Interessert.

Hans Hansen, Sarpsborg, 
Brynjulfsen 3—0.

Lett tungvekt: E. Lustig over R.olf Olsen, 
Pors, Olsen ga opp i 2. runde.

Tungvekt: Johs. Bjørnflaten, Pors, over Len- 
nart Forsberg, k. o. i 1. runde.
Bjarne Olsen, Pors, over Arne Johansson, 
k. o. i 1. runde.

jenter og gutter fra «Pors delta aktivt i 
denne fine idrettsgrenen, og at ellers mange 
vil holde kroppen sin i orden ved hjelp av den. 
I det hele tatt bør vi vel la idretten få mer 
karakter av lek enn den kanskje har 'nå, og 
ogsa forsøke i høyere grad enn før å trekke 
dem som vanligvis sitter på tribunene inn 
under styrkende kroppsøving.

Et annet forhold som fortsatt bør vies opp
merksomhet, er den almen kulturelle virk
somhet som har vært drevet det siste året. 
En iøynefallende svakhet ved idretten er jo 
nettopp dette at den ofte utelukker andre 
verdier for utøveren. Dermed er idretten blitt 
hovedtingen i livet deres, et mål i seg selv og 
ikke midlet som har et livskraftig folk som 
sitt bidrag til kulturen. Som en nødvendig 
motvekt til denne utvikling ser jeg da opp
lysende foredrag, gode filmfrernvisninger, 
sang, musikk, litteratur og også, som en vik
tig faktor, selvaktivitet hos den enkelte. Dette 
siste kan best fremmes i studie-ringer, ved 
oppførelse av lettere skuespill osv. Dette 
høres kanskje omfattende ut, men etter min 
mening er det utvilsomt veien vi må gå. På 
denne måten gjør vi livet rikere for oss selv, 
og motarbeider samtidig den fare som en
sidigheten innebærer. Og den mulighet er 
ogsa tilstede at vi således kan være med på 
å bære frem en bedre verden enn den vi lever 
i idag.

Mitt ønske ved denne anledning må derfor 
være at det ved 50 års jubileet kan lyde 
kraftig: «de 5 siste årene var de beste!»

Leif Halvorsen.

Det internasjonale 
boksestevne 17. mai

hadde samlet ca. 1000 tilskuere. Visepresi
denten i det svenske bokseforbund, John Erik- 
son, og presidenten i det norske bokseforbund, 
Gustav Ajakson, var til stede.

Resultatene:
Fjærvekt: Svend Henriksen, Tønsberg, over 

Pv. Petterson, Stockholm, 2—1.
Anders Haga, Fagen 26, over B. Erikson, 
t. k. o. i 2. r.
Svend Henrikson over E. Eriksen 3—0

Lettvekt: Willy Sveum, Pors, over K.
Norén i 1. runde.

Welter: Åke Sandholm over Odd Alsaker, 
Sandefj. 3—0.

Mellomvekt: Hans Hansen, Sarpsborg, over 
Svein Jontvedt, t. k. o. i 2. r.

7/5
14/5
16/5 

B-laget:

De siste fotballresultater:
Å-laget: 30/4 Pors—Odd 

Brevik I.L. 2—2 
Rjukan 
Falk 

3/5 Pors—Odd 
11/5 « S. B.

Jr.-laget: Sl5 Pors—Odd 
15/5 « Herkules

Gutte-laget: 11/5 Pors—Urædd 13—0 
15/5 « Borg 1—0

over Gunnar
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PORSGRUNN. KOMM. ELEKTRISITETSVERK

Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

etter nevnte klokkeslett.
Den støy som i tilfelle foranlediges, ved 

rene lagøvelser i kirketiden, må — hvis den

høres inn i kirken — komme inn under reg
lene om forstyrrelse av kirkefreden.

Dette er regler som man for tiden har å 
holde seg til.

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Pors boksere til stockholm.
Pors har fått innbydelse til gjenvisitt i 

Stockholm i oktober, med en tropp på 4—5 
mann. Det er Stockholmklubben Linnea som 
står for arrangementet. Pors-bokserne vil nok 
sørge for å være i full trim. Det passer jo 
utmerket at en får den utmerkede finske 
boksetrener Kurki tilbake i august måned. 
Forbundet hadde først bestemt at han skulle 
ta fatt i Nord-Norge, men har nu gått med 
på at han skal virke i Porsgrunn først. For
bundets president var imponert over Pors’ 
boksegruppe og han karakteriserte den som 
en av landets beste.

Visepresidenten i det svenske bokseforbun- 
det som også var her ved stevnet 17. mai, 
var meget imponert, og uttalte at det nyttet 
nok ikke å komme hit uten å ha absolutt 
toppmenn med.

1) Offentlige forestillinger er forbudt på 
de store høytiders førstedager (juledag, på
skedag og pinsedag) og den foregående høy- 
tidsaften fra kl. 21. Det samme gjelder hele 
langfredag.

2) På søndager og andre helligdager, her
under annendager, skjærtorsdag og bededag, 
er offentlige forestillinger bare tillatt etter 
høymessegudstjenestens slutt (normalt kl. 
13).

3) Begrepet offentlig forestilling omfatter 
enhver form for tilstelning eller arrangement 
som har karakter av underholdning eller for
lystelse for publikum. Om der kreves inn
gangspenger eller ikke, er uten betydning. — 
Heller ikke har det noe å si at underhold
ningsprogrammet bare er en del av tilstel
ningen eller arrangementet forøvrig.

For sports- og idrettsstevner som er til- 
. gjengelig for publikum mot eller uten entre, 

gjelder samme regler. Etter en rundskrivelse 
av 16. april 1921 fra Justisdepartementet har 
imidlertid praksis utviklet seg derhen at 
sportsstevner kan tillates første pinsedag

o-g, u-e£4e£oM.
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når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

Brion kim. fienseri! 
Farveri

0 /
' 0

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

«Ekko»

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Forsere!

w

p , Si W».

i :1
l:.. ..........

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Velsmakende og næringsrik



Herre- og Gutteklær

L Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

*

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

—SPORTSARTIKLER—

Kr. Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

Jacobsent Boktrykkeri, Porsgrunn

l

Fagmessig arbeide
ALFRED .W1NJE

Vask
og 

Føhn
Massasje

U rmaker Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 571.

Hj» Hermansens eftf.
Tlf. 284.

PORSGRUNN
TELF. 188.

Dame 
og 

Herre 
klipp

14. h rvrmriv 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Audi. Aasland
JERNV AREFORRETNING

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

FROK NHSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Porsgrunn Sarowhhg
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

SOLID SKOTØY 
hos

£L J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

E ©P©lBr
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst! og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

L

AOHe uflF-reparasjoBieir utføres med garanti.
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og remmer
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lig godt spill og gode og spennende situasjo
ner preget kampen, og Pors’ første omgang 
lovet meget godt. Dessverre ble vi nok endel 
skuffet i annen omgang, da stygge forsvars- 
tabber dro helhetsinntrykket endel ned. Pors 
manglet dog ikke sjanser i denne omgang 
heller, et par scoringer burde der vært.

Kampen mot Brevik, pa den nye banen i 
Dalen, var heller ikke av noe klasse. Der ble 
ødelagt endel gode scoringssjanser og resul
tatet 2—2 var det ikke sa meget å si på.

Rjukan-kampen var en skuffelse, tross grus 
og reserver burde man kunnet knipe pointene 
her.

Kampen mot Falk på Vestsiden var nær
mest svak. Seiren 3—2 er iorden, men spillet 
lovet ikke særlig. Her spilte jo ikke kampen 
noen rolle for plaseringen. Skyteeksperimen- 
ter passet jo helt utmerket i slike kamper, 
men eksperimentene gav altså ikke noen løf
ter for sesongen videre. En ting kan vel slås 
fast etter kampen, nemlig at Reinholt kommer 
til å fortsette mellom stengene.

Den forestående kamp mot Stag kan ikke 
forandre stillingene for Pors’ vedkommende, 
selv med nederlag er 2.-plassen i behold.

Med eventuell seier over Stag er altså sum
men av vårsesongens seriekamper 5 point av 
10 oppnåelige. Resultatet er altså meget ma
gert. Vi burde jo ha kunnet gjore sluttspur
ten mere spennende. Odd ligger om de vinner 
sine gjenstående kamper, hele 7 point foran, 
og Pors kan altså oppnå 20 eventuelt 18.

Nei, der må mere energi, mere vilje til, om 
vi skal kunne hevde oss i sesongen. La oss 
se en ordentlig innsats i rundekampene.

Korte kommentarer:
Fotballsesongen ble i ar åpnet tidligere enn 

vanlig, og årsaken er jo ogsa ganske enkelt 
den at klubbene star foran avsluttende serier, 
hvor det gjelder være eller ikke være. Skal 
man således ha noen sjanse til å henge med, 
må man være tidlig ute som det heter. Vi 
hadde jo også gode sjanser til a toppe tabel
len og det var med det beste hap vi gav oss 
i kast med kampene.

Første kampen mot Rapid i Moss kom jo 
som litt av en kald dusj, hva resultatet angår, 
7 mot 1 er jo ikke akkurat noen vakre sifre. 
Nu var det jo i virkeligheten ikke så galt 
som resultatet viser. Endel lettkjøpte mal 
og dertil dårlige utnyttede virkelig gode mål
sjanser hos våre, hjelper straks. Det viser 
i allefall at vi ikke har vært så underlegne i 
spill som resultatet viser.

I kampen mot Urædd på vår egen bane var 
det heller ikke noe ordentlig kontakt i rek
kene, det hele virket tilfeldig, tross de mange 
målsjanser.

Tapet for Hercules, pa Klosterskogen, ma 
vel banen ta en stor del av skylden for. 
Kampen mot hovedserielaget Fram, gav deri
mot bedre løfter, selv om Fram vel var det 
mest velspillende av de to lag, viste vårt for
svar her at de kan når de vil. Rekken gav 
derimot ikke noe større av seg i denne kam
pen. Denne gangen sviktet det jo på indre- 
vings.

Så kommer storoppgjøret, seriekampen 
Odd—Pors, på vestsiden. Kampen i sin helhet 
må vel betraktes som det beste vi har sett i 
Grenland på lange tider. Perioder med virke-
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Ny omkamp måtte til og denne var henlagt 
til Horten, hvor kampen ble spilt onsdag den 
5. juli. Pors leverte her en meget god kamp 
og seiren 2—0 må sies å være fortjent, og i 
snaueste laget. Pors’ første omgang var me
get god. Det var litt av en fornøyelse, og 
løperrekken i denne kampen var godt støttet 
av sidehalfene. Vi tør trygt si at de behersket 
midtbanen meget godt d’herrer Mikkelsen og 
Kristiansen. Hele laget viste forresten viljen 
til å vinne, selv da det knep i andre omgan
gen, hvor Pors på et øyeblikk hadde 2—3 
skadede menn, klarte ikke Mjøndalen å til
rive seg overtaket.

Og så blir det Vålerenga i 3. runde, 30. juli, 
i Porsgrunn.

EINAR GUNDERSEN, Pors, deltok på Po- 
litilandslaget som ble nordiske mestere.

«Gud signe

30. JULI reiser Pors til Danmark for å 
delta i en pokalturnering som arrangeres av 
Helsingør Idrettsf.

PORSGR. KOMMUNE bevilget 
til istandsettelse av skibakken i anledning 
N.M. 1952.

Omkampen i Mjøndalen var vel ikke så god 
som på Vestsiden fra Pors’ side. Resultatet 
1—1 kan vel begge parter være fornøyd med 
tiltross for at Mjøndalen vel var et strå hvas- 
sere og hadde seiren i hånden, hvis ikke Skil- 
bred hadde reddet på streken.

Fofballreferater!
Den, som åpnet Sportsmanden etter den 

ordinære rundekampen mellom Mjøndalen 
Pors på Vestsiden, fikk seg vel ikke så lite 
av en kald-dusj. Det hører til sjeldenhetene 
å se en kamp behandlet så slett på papir. 
Man fikk nærmest et inntrykk av at referen
ten slett ikke hadde vært tilstede på banen, 
eller at han hadde sovnet og våknet i et Mjøn- 
dalen-angrep. Kan virkelig fotball sees med 
så mange øyne, og står oppfatningen av fot
ball så forskjellig hos folk som setter seg ned 
for å referere, og som man selvfølgelig burde 
forlange hadde kjennskap til sakene, da er 
det jo ikke rart at det blir så meget lapskaus 
av det.

Idrettens dag i Porsgrunn, 
ble en vakker mønstring tross dårlig værfor
hold. Det var oppholds under defileringen fra 
Grønlands Plass, men duskregn under hele 
tilstelningen på Urædds Stadion. Allikevel 
hadde over 1000 betalende voksne og en masse 
unger som gikk gratis, møtt fram.

Idrettskretsens formann, Kr. Barth, åpnet 
arrangementet og pekte på idrettens store 
vekst. Han nevnte samarbeidet med de store 
kulturorganisasjoner, og sa bl. a. at idretten 
ikke måtte bli et mål i seg selv. I lagsarbeidet 
skal ånd og fysikk gå side om side. Han 
siterte til slutt Bjørnsons dikt «En ungdom 
som er sterk og sunn er hele folkets æressak .

Prost Seip holdt så en kort andakt, og et
terpå sang man fedrelandssalmcn 
vårt dyre fedreland».

Så ble der gitt oppvisninger i 
idrettsgrener.-

Fra Pors^-deltok bl. a. 
boksere og fotballspillere.

- Privatkampen i Sandefjord, hvor Sande
fjord måtte bite i gresset, gav igrunnen bedre 
løfter, tiltross for at hjemmelaget manglet 3 
av sine beste folk. Pors’laget viste her litt 
av viljen til å vinne, men spillet var jo så 
som så, man må vel nesten si at den heldigste 
vant kampen.

Rundekampen mot Snøgg, på Pors’ Stadion, 
var igjen en stor skuffelse tross 3—0-seiren. 
Det fantes liksom ikke noe sammenheng mel
lom rekkene og kampen fra Pors’ side var 
mest preget av tilfeldigheter unntatt enkelte 
godt oppbygde angrep som også viste seg å 
gi meget farlige situasjoner foran motstan
dernes mål. Summen av det hele var nær
mest en dårlig kamp, hvor resultatet 
minst et par mål for stort.

2.-rundekampen igjen på Vestsiden 
Mjøndalen, var igjen noe av det bedre hva 
spill angår. Det er jo sørgelig at så mange 
og farlige målsjanser ikke skal kunne gi et 
eneste mål. Omkamp må altså til i Mjøn
dalen, og hvis laget gjør det minst like godt 
som på hjemmebane burde sjansene til en 
seier være tilstede. Laget virker igrunnen 
mer stabilt med Rcinholt mellom stengene, 
og jeg tror det er en viss styrke i det for 
laget forøvrig at mannen mellom stengene er 
pålitelig.
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Skigruppens

generalforsamling

Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

vi var tildelt N.M. 1952.
Møtet ble hurtig og greitt avviklet.

I og med at skigruppa skal arrangere N.M. 
på ski i 1952, så har vi også påtatt oss et 
stort ansvar for at alt skal gå så bra som 
mulig. Gruppen har jo stor erfaring i arran
gement av store renn, landsrenn og interna- 

v., og foreningen er kjent for

Av beretningen til Skigr. ser vi at siste 
sesong har vært jevnt god. Mye arbeid er 
nedlagt, ikke minst i Monradlia, vår nye tre- 
ningsbakke. I Rugtvedtkollen er også blitt 
foretatt en del foreløbige reparasjonsarbeider, 
bl. a. med brua i tilløpet, og lysanlegget, som 
er blitt en del forbedret. Beretningen viser 
videre at det er avholdt et distrikts-gutterenn 
i Lille-Rugtvedt, et militært langrenn sam
men med Porsgr. forsv.forening, Heimevernet 
og Porsgr. Skytterlag, vårt første internasjo
nale kveldsrenn 8. mars, som jo fikk et vold
somt publikumsinnrykk, et skoleskirenn, et 
medlemsrenn, et instruksjons- og trenings- 
renn i Monradlia, og to merkerenn.

Av premier har våre løpere erobrej tils. 
63 stk. i stort og smått, bl. a. et kretsmester
skap i 4 X 10 km. stafett, et kretsmesterskap 
i kl. B komb. og et kretsmesterskap i kl. B. 
sp. langrenn, begge ved Jac. E. Gjelten som 
også var med på stafetten sammen med Kr. 
Høistad, Per Storrøning og Gudmund Nord
hagen, alle tekn, og nye medl, av vår gruppe.

Rugtvedtkollen har forøvrig blitt leid bort 
til Idrettsforen. Urædd til kretsrenn.

Rekrutteringen har i sesongen vært meget 
god og mange nye medlemmmer er innmeldt 
i skigruppa. Og så kom altså 11. juni, den 
store dag for Pors Skigruppe, da en mottok 
melding fra Norges Skiforb. at gruppa var 
tildelt N.M. for 1952.

andre komiteer, og en drøftet sammensetnin
gen av disse som vi skal komme nærmere 
tilbake til senere.

Etter årsmøtet drøftet man forskjellige ting 
i forbindelse med N.M.

Det er meningen at bakken skal utbygges 
til hopplengder på 68—69 m. Liksom den ma 
gjøres bredere, samt må der bygges nye tri
buner, såvel permanente som provisoriske. 
Der vil bli nedsatt en komité til å ordne med 
dette. Likeså må der nedsettes en finans
komité, innkvarteringskomité og forskjellige

den 6. juli hadde ikke samlet mange medlem
mer. Formannen nevnte innledningsvis at det 
var en rar tid å holde årsmøtet på, men i be
traktning av at vi er tildelt N.M. i 1952, fant 
en å matte ta årsmøtet nå, så det nye styre 
kunne få tid på seg til de fornødne arbeider. 
A. Magnussen leste opp årsberetningen, og 
kassereren Torbj. Hansen, refererte regnska- 

Såvel beretning som regnskap ble god-pet.
kjent uten bemerkninger.

Valgene ble hurtig og smertefritt avviklet, 
og ble som følger:

Formann: Aksel Fjeld, gjenv.
Styremedl.:

Hansen, gjenv.
Halvd. Haukedal, ny.

Varamenn: Egil Kristiansen og Hans Han
sen.

Ledere for junioravdelingen: Gudm. Mad- 
sen, Trygve Hansen og Bjørn Jensen.

Til å ta seg av avisprotokollen valgtes Helge 
Madsen.

Til å ta seg av lysarrangementet i Monrad
lia fikk disse dette oppdrag:

Arne Wickmann og Reidar Thorstensen.
Utsendinger til ski-tinget ble overlatt til 

styret å oppnevne.
Formannen meddelte at kontrakten med 

grunneieren av Rugtvedtkollen var fornyet for 
10 åi' og at Pors også har fått Salgsretten i 
bakken.

Der referertes skriv fra Skiforbundet om at sjonale renn m. 
å kunne arrangere og yde god service til såvel 
løpere som publikum.

Men å arrangere hovedlandsrennet er noe 
annet. Det skal et voldsomt apparat til for å 
få alt til å gå så knirkefritt som mulig. Der 
må nedsettes en rekke komiteer og utvalg, 
og når skigruppas styre i tur og orden, gjør 
krav på din tjeneste så venter en at du villig 
stiller deg til disposisjon.

Arne Furumo, gjenv. Torbj.
Alfred Magnussen, gjenv.
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Tenk, vårt verdenskart så stort det er 
med tusener av rare navner — 
med store byer hist og her — 
med elver og med havner, 
og enda fattes nok de fleste.
Du finner saktens Våga, Lom og Lesja — 
men ei det kjære og det beste:
Du finner ikke Vesja.
Men Vesja er der, om du søker — 
en halve del av Porsgrunn by.
Villig om det spøker — 
til å svare for sitt ry. 
Og som Vesja er den halve part 
så er jo Pors det samme.
Grunnen hadde vi jo klart, 
men Pors ble bynavnets stamme.

Stadion ligger der bred og mektig 
og borger for hva Pors har evnet. 
Ungdom fyller den, sunn og prektig — 
bøtet ruiner som tyskerne levnet.
Titt har vi hørt den jord ligger øde — 
her kunde vært sådd og satt — 
har kunde vært åker og grøde 
i jorden de nu har tatt.
Stadion er sådd og satt — 
hver flekk er dyrket 
når de unge tar fatt 
i fritiden etter yrket.
Og helsen de høster i lunge og sinn 
gir vel så mange fold 
som hva en bonde kan kjøre inn 
av samme stykke mold.

I dag er det ungdom som høster 
styrke og helse i kropp og sjel 
fra spiren av 1905, da røster 
for første gang tok del. 
Ny sæd er siden sådd — 
høstet og sådd igjen. 
Mål etter mål er nåd 
med årene som svant hen.

Men merkepelene flyttes.
De flyttes etter ferdighet og rang. 
Nye mål med gamle byttes, 
og skal byttes gang på gang.

Men dog, ifølge historikken 
så var navnet Lyn 
på den vesle klikken 
som begynte borti vestre by’n. 
Men siden fant den voksende skare 
ut at navnet bare 
var et uværsfenomen — 
og var ikke sen — 
om å bytte det ved neste lynnedslag 
til det vi har i dag.
Og nu er navnet hundrer av gutter 
og menn som er gutter fremdeles, 
og deres gutter er alt rekrutter 
som helt av tanken besjeles.

I dag også kvinner 
i rekkene vi finner, 
og hilset skal de være 
som står der med ære 
og løfter med ynde vår hele moral 
opp mot et høyere ideal.

I dag skal Pors ha takk og ære 
for hva de har gjort — 
for hva de fortsatt vil være 
for idrett og sport.
Mangt et tak var drøyt
og mangen en krone mer enn ønsket. 
Men aldri siktet de for høyt 
på den plan som engang var pønsket.

Og det er det sølv vi må bygge 
hver idrettens tanke på. 
Kappestrid som lek og hygge — 
det er det største mål å nå.

Glad og stolt skal det være 
det hodet som stikkes i laurbærkrans, 
fylt med andakt og ære. 
Ikke sølv for slovets egen glans.
Man pusser pokaler ved fester som denne, 
så mange man bare kan finne — 
og dveler en stund kan hende 
ved det å kjempe og vinne. 
Man teller diplomer og mesterskap 
og måler sin framgang og ære, 
minnes og husker et enkelt tap, 
men helst skal man best dog være. 
Det er morsomt å se — 
mest morsomt for den 
som fikk være med 
og hente pokalen hjem, 
men sunnhet og helse og styrke — 
holdning og glede blant menn og kvinner 
av all slags yrke 
det er det sølv mor Norge vinner.

*J)ors*
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Grenland Fotballkrets

45

8/8

13/8

oar.

Pors star bak, og blir alltid stående, 
dc har stått der i 45 år.
De har kjempet og holdt det gående 
og stoere enn noensinne nu de står.

Kvil deg nu borger — 
det er din kveld i kveld - 
og matte da fremtidens sorger 
bli druknet i lykke og hell — 
i all vår idretts sak — 
der hvor Pors står bak.

ble
som

20/8
27/8

1/9

10/9
17/9

Boksing — 
legalisert mord.

Fra «Det bedste».

Sp.kl. 31—Pors, 
cobsen.
Pors—Larvik. Dommer Asbjorn Tollef- 
sen.
Flint—Pors. Dommer Kjell Bruun.
Pors—Brevik. Dommer Birger Jahnsen. 
Skiens B.K.—Pors. — Dommer Alf Go- 
berg.
Borg—Pors. Dommer Wiggo Olsen.
Pors—Eik. Dommer Gunnar Andersen. 

1/10 Brevik—Pors. Dommer Carl Lohne Rei- 
ersen.

8/10 Pors—Flint. Dommer P. Aas Gunders- 
rud.

«Pors»’ kamper i den 
nye 1. divisjonsserien.

Dommer Magnus Ja-

Og se hvor lyskjegler fenger 
Monradlia en vinterkveld. 
Her trener de alle som trenger — 
bare å skru på. selv.
Men ellers kan Rugtvcdtkollen gi 
den beste mulighet på ski.
Fikk ikke gutta det som de ville — 

' først den store og så den lille. —
Hvilken klubb har maken, la oss se — 
tre skibakker å slites med. 
Bokscrne fikk sine konkurrenter 
blant svenske og danske — 
og turngruppas ivrige jenter 
sprengte lokalene ganske. 
Skøytegruppa lar sine 5—6 lag 
på renmaket — speilblank is 
boltre seg hver vinterdag 
sasant der høve gis.
Skolene rives med 
i idrettens sunne sak — 
ut pa is — i sne 
og Pors — står bak.

I de siste fire år, er 42 boksere døde i rin
gen og flere tusen andre har fått livsvarig 
mén av de skader de har fått under kamp. 
Legene hevder nå at selv amatørboksere kan 
pådra seg varige hjerneskader og at det er 
grunn til å advare ungdommen mot denne 
«edle» sport.

Strengere 
internasjonale 
bokseregler.

På den internasjonale boksekongress 
framlagt en rapport fra legekomitéen, 
bl. a. ønsket vedtatt følgende regler:

Amatørboksere skal ha alminnelig og spe
siell legeundersøkelse når de går inn i en 
klubb for å drive aktiv boksing. Aldersgren
sen nedad for aktive boksere settes til 16 år. 
Når en bokser er blitt slått ut skal han un
dersøkes av lege før han går hjem og han 
skal følges hjem av en av sin klubbs ledere. 
Etter et knockoutslag til hodet, skal en bokser 
ha fire ukers hvile.

Grenland fotballkrets er stiftet 6/8 1905 
og er omtrent jevngammel med Pors. Kret
sen omfatter nedre Telemark. Den første 
formann var L. Forwald, Odd. Inntil 1920 
hørte også endel av Vestfold med til Gren
land krets. Fra 1920—22 benevnes kretsen 
Telemark Fotballkrets, men siden 1923 har 
den hatt sin nuværende form.

Den første Pors’er som var medlem av 
kretsstyret var W. Olsen (1916). Ellers har 
H. Eltvedt vært medlem i en årrekke (5 år) 
likeså C. H. Weber og Kr. Barth. Barth har 
også vært formann, og innehar kretsens gull- 
merke. H. Teksten, Pors, har vært kretssty- 
rets formann siden 1945.

Vi gratulerer med jubileet.
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PORSGRUHD METALUERK kl

RORSGRUNN KOMNI. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr pa lagerInnstallasjonsavdeling

20/5

i

Pors småguttelags 
Sørlandstur.

/ forbindelse med den nye skole på Vest
siden, er der bl. a. planlagt 2 gymnastikksaler 
med tilhørende avkledningsrom.

------- 1

29/4
3/5

6/5
13/5

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Avreisen fant sted mandag formiddag i 
rengvær, men ved framkomsten til Arendal 
var været pent og turneens første kamp ble 
spilt mot Granes smågutter som er et av de 
bedre på Sørlandet. Trass i grusbanen ble 
kampen velspilt. I annen omgang dominerte 
Pors stort og kampen ble vunnet med 4—1. 
Årets første goal på Pors var altså Grane, 
Arendal, mester for. Pors’ målscorere var 
Sven Hansen (2), Per Heidal og Svein Jakob
sen. ' Pors stilte med følgende lag fra mål til 
ytre venstre: Kj. Østensen, R. Reiersen, A. 
Ballestad, P. Tollefsen, A. Johannesen, G. 
Aasland, S. Jakobsen, F.. Johnsen, S. Hansen, 
Arild Johannesen, P. Heidal.

Torsdag spilte vi mot Lillesand junior- og 
guttelag og vant 2—0.

Lørdag spilles mot Start, Kr.sands guttelag, 
og på hjemveien skal spilles mot Jerv i Grim
stad.

MAGNE JOHANSEN gratuleres med sin 
innsats i Odds kretsmesterskap i orienterings- 
stafett, hvor han ble etappe-vinner og med i 
det lag som oppnådde best plasering.

IDRETTSFORENINGEN PORS’ 
medlemmer takkes hjerteligst for utvist del
tagelse ved L. J. Webers død og begravelse.

Barna.

Larvik Turn—Pors.
Mastø. .
Pors—Sp.kl. 31. Dommer Alf Goberg.

1951:
Eik—Pors. Dommer Kjell Brun.
Pors—Skiens B.K. Dommer Trygve 
Dahlgren.
Pors—Borg. Dommer Alf Goberg.

Dommer Thomas
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porsgrunn en
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PORSGRUNN KINO

Forsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

Orion kjem. M 8 
Famn

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

°// 0

elektrisk brent

norsk

Vi anbefaler vart avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Velsmakende og næringsrik

553®

ilte :ss-
4>-s-^ngE9H|

■ s

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN



Herre- og Gutteklær

I. L. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

HL 6OSK
GARN

e

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

Audi. Åaslaad
JERNVAREFORRETNING

— SPORTSARTIKLER-

©o famWKr, Knudsen få Co
V. Porsgrunn.Telef. 571.

I

Jacobtens Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 
og 

Herre 
klipp

DROGERI, FARVEHANDEL Og
PARFYMERT

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Avd. 1 — Telf. 2'29
Avd. 2 — Telf. 180.

Vask
og 

Føhn
Massasje

Urmaker Hj. Bjåland Johannesen

Storgt. 109

Hj, Hermansens eftf.
Tlf. 284.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

BMe nWTIUSTRJ
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. P o r s g r u n n. Tlf. 508.

Vsstsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

FRANH NflgEN 
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Frisk frukt for familien — hele aret.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Porsgrunn

SOLID SKOTØY 
h o s

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

SMo

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KÅPER 

Sengeutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

rfcslgg

Vestsidens Skoteyforratning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

ABBe ur-reparas joner Ut fores med garanti.
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og remmcr
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brakka. Turen skulle fortsette neste dag 
mod frokost J/28. Det så til å begynne med 
litt dårlig ut med maten, da det ikke var mer 
brod igjen fra dagen forut, da det hadde 
vært stevne med 400 deltagere. Det ble til å 
begynne med servert kjeks og kaffe. Men 
bakeren kom med brød og loff, og det ble 
mat nok, og til slutt fikk vi også egg og melk, 
så alt ble bare bra. Kl. y29 startet vi videre 
og var snart ved grensen, Holtet tollstasjon. 
Alt gikk raskt unna her, og snart var vi på 
svensk grunn og venstrekjøringen begynte. 
Litt regn fikk vi på turen nedover. Humøret 
var i orden og Ivar Wåge avslørte seg som 
en ganske god sanger i mikrofonen. Pedersen 
ga under turen i høyttaler forklaring på det 
som var av interesse. Første by var Ude- 
valla. En meget pen by med meget ny be
byggelse i store rekkebygg, men meget flotte 
parker og lekeplasser. Straks utenfor byen 
var det en meget flott badeplass og kamping 
over en lav sko. Ungguttene var meget inter
essert i teltleiren og badestranna. Vi ankom 
til Gøteborg ved 1-tiden og skulle ha 1 times 
pause til å spise og kikke litt på byen. Hver 
fikk utdelt 3 sv. kr. til et måltid, og noen sv. 
kr. var det vel endel som hadde. Det var 
rart å se alt i sydfrukter, som bananer, druer, 
ferskner og m. m. Da turen skulle gå videre 
var det bare bananlukt å kjenne i bussen. Nu 
gikk det raskt videre nedover Skåne. Ved 
Halmstad byport ble vi av Pedersen gjort 
oppmerksom på, at her gikk Norges grense i 
gamle dager, før svensken tok det fra oss. 
Vi ankom til Helsingborg i god tid før ferjen 
kl. 17,45 gikk, og ankom litt før 18,30 til

Det var samlet en ganske stor mengde 
publikum ved Metallverket søndag den 30. 
juli om ettermiddagen kl. 5, da fotballaget 
skulle tiltre sin reise til Helsingør. Og det 
var strålende ansikter å se. Pors hadde jo 
et par timer forut beseiret Vålerengen 4—1 
og var klar for 4. runde. En atskillig bedre 
start for årets reise i motsetning til i fjor 
hvor reisen ble foretatt dagen etter 2—1- 
nederlag for Stag i 1. runde. Guttene fikk 
sine hurrarop med på reisen med ønske om 
god tur. Arne Pedersens nye flotte turbuss 
var forinnen beundret, og alle fikk en flott 
tur i deilig vær og med en dyktig sjåfør ved 
rattet. Første etappe var Hortensferjen. Her 
måtte vi vente 1 time på neste ferje, da den 
som skulle gå, ved vår fremkomst var fullt 
belagt med biler. Da vi av den grunn ville 
komme nokså sent frem til overnattingsstedet 
Bakke utenfor Halden, ble det tid til å innta 
aftensmåltid i Horten.

Turen nedover Østfold gikk raskt unna. En 
liten pause ved Sarpsfossen hvor tipperesul- 
tatene ble notert. Det ble jubel i bussen, da 
det viste seg at Jeisen hadde 12 rett, Dagfin 
11 rett og Kaare Beckstrøm 10 rett. Arne Pe
dersen utropte under jubel, at Jeisen betaler 
turen. Jeg vet ikke hvem ble mest skuffet, 
Jeisen med sin lille premie som 1. pris, eller 
guttene som muligens håpet på en liten fest 
gratis.

Vi ankom til Bakke pensjonat ved y212- 
tiden, og der ble med en gang å krabbe til 
køys. Vi skulle overnatte i ungdomsherberget, 
og damene i 3. etasje. Alt var rent og pent 
og det varte ikke lenge før der var ro i

il-qruppasB L
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blitt.

i 
i

Kampen her 
Alle våre re

server ble satt inn i denne kamp, da flere av 
våre ordinære spillere skulle få stå over. 
Noen hadde små skader og et stort program

foran seg etter hjemkomsten.
Første omgang var ganske bra, og vi holdt 

1—1 til like for pause, da vertene fikk 2 
raske mål og ledet 3—1. I annen omgang 
ble det ren målfest med 6 scoringer. Holtan 
reduserte til 9—2 med en meget flott flukting 
i mål.

Vi avsto fra avslutningsfest i Slagelsc og 
la hjemturen om Tivoli i København. Her 
ble det kjørt i berg og dalbanen, spøkelses- 
toget osv. Det er et flott syn å se Tivoli i 
belysningen om aftenen.

Vi var hjemme i Helsingør kl. J/j2 om nat
ten.

Onsdag var fridag og ble benyttet på for
skjellig vis. Noen var en tur i Helsingborg 
og handlet og andre benyttet anledningen til 
å bese Kronborg slott. Om ettermiddagen 
var det omvisning på Vibro bryggeri, og det 
var meget interessant.

Vibros bryggeri er Danmarks mest mo
derne bryggeri, og har meget stor kapasitet. 
Det har salg over hele verden. Etterpå var 
det servering på takterrassen, og det var 
bare å svelge unna. Det ble nok konsumert 
diverse flasker da, og det danske ol er godt. 
Om aftenen var det å se på Frem, København, 
og Hif. som endte uavgjort 2—2. Vi fikk 
da anledning til å se den danske landslags- 
half Colberg. Han imponerte ikke til å be
gynne med, men glimtvis fikk vi se den store 
spiller. Bevares hvor den karen kunne slå 
om takten og få opp farten. Der var det mye 
å lære. Bare på et øyeblikk slo han om til 
hurtig takt og distanserte sine motspillere 
kolossalt, samtidig som han var uhyre kjapp 
i starten. Altså: korte steg og skifte takt, 
og vi er straks bedre enn mange andre!

Om aftenen skulle det være fest i Tennis- 
hallen. Men fest ble det ikke, det var en 
enkel bordsetting med smørbrød og øl. Stubb 
Nielsen sa i sin tale at de var glade for at 
Pors var kommet ned, men de hadde ikke 
ventet at de skulle vinne. Som et bevis på 
vår seier ble vi overrakt et solvskjold med 
innskrift: H. I. F. Vinner av pokalturnerin- 
gen 1950. Beckstrøm svarte i sin tale at vi 
var reist derned for å få revansj for vårt 
nederlag i 1946 og det var lykkes, og mente 
vi med enda bedre lag et annet år skulle ta 
vårt annet napp i pokalen. Vi hadde jo i år 
seiret med et litt redusert lag, og den så ut 
som satt.

Beckstrøm benyttet anledningen til å over
rekke vår reisefører Hansen en pen blomster
bukett.

Guttene forlot så tennishallen for å få en 
dans nede i byen.

Helsingør. Etter å ha budsendt Heifs for- 
~ mann, dyrlege Stubb Nielsen, ble vi av denne 

ønsket velkommen til Helsingør. Vi ble anvist 
mat på Scandia Hotel og en stekt svinekote- 
lett ble vederfaret all rettferdighet. Stubb 
Nilsen fortalte at både Kvikk og Halmstad 
F. K. hadde sendt avbud til turneringen. Pors 
og Heif skulle spille om pokalen tirsdag.

Onsdag skulle Pors spille i Slagelske mot 
stedets fotballag, en tur på 12 mil.

Guttene ble i år plasert i 2 brakker ved 
«Efterskolen», da Stauninggården var opp
tatt. Måltidene skulle vi innta på Den Inter
nasjonale Høyskole. Her fikk vi riktig bra 
servering og maten i år var langt bedre enn 
i fjor. Helsingør ble om tirsdag trålet av alle 
våre. Alle ville se seg om, hva byen hadde å 
by på av ønskede varer. I kampen om af
tenen spilte våre gutter en god kamp mot 
Hif. Hifs lag er ganske sterkt og har et 
meget godt forsvar, særlig er half-rekken 
meget god. Erling Olsen scoret et pent mål 
oppunder tverliggeren og ned og inn. Karl 
Skifjeld besørget det andre, et flott mål pas
serte flere motspillere og dundret av utenfor 
16-meteren et prektig skudd og ballen føk i 
maskene. Dette ble applaudert, men ellers 
var Helsingorene ikke gode tapere. De hadde 
selv regnet med å få sin 2. aksje i pokalen.

Neste dag ble vi hentet i turbuss, en meget 
flott sådan, og skulle til Slagelske. Først gikk 
turen til Kobenhavn med en rundtur i byen, 
og så besøk i Dyrehaven. Dessverre ble be
søket i denne ikke så bra som det kunne ha 

Vi fikk en meget hard regnbyge, og 
turen ble av den grunn noe kortere enn be
regnet. Før avreisen fra Dyreparken fikk 
guttene hilse på vår gamle kjenning Carl 
Skomaker. Kjørholt hadde hentet ham, og 
Carl ville ben}rtte anledningen til å hilse på 
guttene og ønsket dem alle god tur og lykke 
til. Carl hilser forøvrig alle venner i Pors. 
Turen gikk så til Roskilde domkirke, og vi 
fikk anledning til å se dette flotte kirkebygg. 
Det var imponerende å se dette historiske 
sted, hvor alle Danmarks kongelige er be
gravet i store marmorhuggede kister. Kong 
Kristians kiste var ennu dekket av det danske 
flagg. Hif hadde til denne turen sendt med 
reisefører, Eilif Hansen, som ble meget po
pulær, og underholdt også med trekkspill. 
Mat og øl var med i bussen og ble fortært 
underveis. Ved fremkomsten til Slagelse ble 
der servert kaffe og kaker, 
skal helst forbigåes i taushet.
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Sek ret æren.

Med Turngruppa 
til Lillehammer.

Turen
Men ute er

I år var det landsturnstevne på Lilleham
mer fra 1.—5. juli, hvor ca. 6000 turnere 
deltok. Fra Pors 15 stk.

Vi reiste herfra fredag kl. 18 med buss, 
sammen med Herøya. Helt fra vi satte bena 
i bussen var det liv, og humøret var på topp 
hele tiden. Var det noen på veien som ikke 
vinket, var de straks trette, (så husk, hvis 
du møter turister, så vink igjen — hvis de 
vinker). Ved Holmestrand hadde vi en bil 
foran oss et stykke, men i en bakke stoppet 
den. Da det så ut som om den ikke kunne 
komme avgårde igjen ved egen hjelp, — og 
det var så smalt at vi ikke kunne komme 
forbi — hoppet et par av oss ut og skjøv 
den igang, — og da ble det heiing. Kommet 
så langt som til Lierhøgda, tok vi en rast. 
Var inne på en kafé og «surra» litt. I Oslo 
var vi ved 22,30-tiden, så der ble det ikke 
noen rast. Etter som vi kom lengre og lengre 
utenfor Oslo var visst ikke sjåføren så sikker 
på veien lenger, så vi kom litt på avveie en 
stund. Omtrent 1 mil for Hamar var vi inne 
på et pensjonat for å hore om det var mulig 
å få overnatte — men dessverre fullt. Et 
stykke lengre borte var det også pensjonat, 
og der ringte vi på. Kl. var da 24, så de 
hadde lagt seg. Da verten hørte hvor mange 
vi var, stussa han litt, men vi sa det var ikke 
så nøye med liggingen — kunne ligge på 
gulvet, og da han dessuten hørte at bremsene 
på bussen var gått (det var tilfelle det — 
altså) kom vi da inn, men måtte gå «stille 
som mus», da det var andre gjester der. Fikk 
forresten rom på et pensjonat tvers over 
gaten også. Kl. 9 neste morgen var vi igjen

kunne vi ikke være med på denne, men måtte 
marsjere rett ut av banen igjen. Været var 
da noenlunde bra — det regnte i hvert fall 
ikke, men det var kaldt, og vi frøs godt da 
vi marsjerte inn på banen, så formen var for 
manges vedkommende der etter. Oppvisnin 
gen gikk visst bra. Helt prikkfritt er vanske
lig, når det kommer så mange fremmede 
sammen uten samtrening. Etter oss var det 
herrenes tur. 10 veteraner var også frampå 
og deretter enkeltmanns-turn.

Om kvelden var det middag i Restauranten 
for de som hadde meldt seg på, og siden dans 
med medaljeutdeling.

Krets-turnstevnet
ble i år arrangert av Urædd, den 25/5, 
1. pinsedag. Der deltok ca. 200 damer og 150 
herrer. Derav 18 damer fra Pors (svært få).

Om morgenen regnet det, og da været har 
meget å si på et turnstevne, var dette et 
«aber •. Vi trenet om formiddagen, og denne 
var ikke meget oppløftende. Ved middags
tider lysnet det heldigvis, men kaldt var det. 
Kl. 14,30 var det defilering fra Rådhusplas
sen, hvor det først ble holdt tale av vara
ordføreren Kjølseth.

Da fellesoppvisningen for damene skulle 
foregå umiddelbart etter åpningen av stevnet,

Neste morgen var det å ta fatt på hjem
reisen og etter frokost bar det over til Hel
singør for å kjøre til Gøteborg hvor vi skulle 
overnatte. Vi ankom dit kl. 3, og ettermid
dagen ble fullt ut benyttet til handel i de 
overfylte forretninger. Men det ble nok for 
de fleste mer å se enn å handle, for valutaen 
var nok ikke så stork som ønskelig kunne 
være. Om aftenen var nok de fleste en tur

Elisbcrg Tivoli. Anlegget her er nok 
mindre enn tivoli i København, men det er 
meget vakkert. Arne Hansen tror jeg benyt
tet anledningen sammen med Gustavsen til å 
kjøre i alt som gikk rundt, og det er den 
største fornøyelse jeg har overværet. I sin 
bekjente alpelue og sitt grav alvorlige ansikt 
var han et syn. Jeg vet ikke om det var angst 
eller hva? Han får selv svare herpå.

Lørdag morgen gikk siste etappe: 
borg—Porsgrunn via Svinesund bro, og fikk 
her anledning til å se dette flotte byggverk. 
Kommet over til norske-siden fikk vi stifte 
bekjentskap med «Tollen . Alt som het ves
ker og mapper, kapper og frakker måtte for
tolles. Ja, Jeisen var så uheldig å la sin 
jakke til den nye dressen henge igjen i 
bussen, og så gikk den og. Det ble atskillige 
kroner som ble utbetalt til den norske stat 
den dag av Porsere, og stemningen var litt 
dempet når turen oppover Østfold startet. 
Nu var all utenlandsk valutta oppbrukt og 
nu tror jeg ikke det var mange norske kroner 
tilbake.

Vi var hjemme kl. 18 lørdag em. 
hadde i alle dele forløpet bra. 
bra, men hjemme er best.

Så vil jeg til slutt takke alle deltagere for 
hyggelig samvær, og takke vår sjåfør Arne 
Pedersen for prikkfri kjøring og hyggelig 
reisefører.
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forresten ikke inngjerdet), og inn på teppet. 
Det var ogsa en tropp fra Færøyene, Island, 
Danmark og Finnland, og disse ble hilst vel
kommen med flaggheising og nasjonalsangene. 
Straks etter utmarsjen gikk det slag i slag 
med oppvisninger så det var en lyst å se. En 
finsk juniortropp gjorde seg særlig populær. 
Masseopp visningen av damer var delt i 2 avdl 
Vi var i 2. avd. og skulle ikke frempå for 
tirsdag, og fikk da for første gang på et 
stevne selv se denne oppvisningen, og det var 
virkelig pent å se.

Kommet ned på skolen igjen ble det 1 times 
«kosing» på madrassen igjen med skravling 
og planlegging for kvelden. For de fleste ble 
Maihaugen stedet. Det var kaldt om kvelden, 
så vi var glad vi hadde lange bukser.

Mandagen kjorte vi en tur med bussen — 
vår. Da det ikke kunne bli så lang turen på 
grunn av at vi kl. 15,30 skulle trene, kjorte 
vi til Sjusjøen, omtrent 12 km. fra Lilleham
mer. Der var vi inne på høyfjellshotellet hvor 
det var basseng som vi da fikk vårt fors te og 
eneste bad i. Selvsagt ble det kaffe og kaker 
etterpå. På denne turen hadde vi med oss en 
finsk dametropp.

Kl. 15,30 var vi så nede på sportsplassen 
og trenet. Grusbane var det også, så vi så 
ikke ut i det hele tatt da vi gikk heimover 
igjen. På skolen var det ko i gangen for å få 
vasket seg.

Om kvelden var det et par av oss som var 
på en kafé, hvor vi så en grammofon, vi ikke 
hadde sett maken til før (antagelig ameri
kansk). Den var elektrisk og sto på gulvet. 
En kunne se platene og hvordan den skiftet. 
Rundt pa forsiden gikk det et glassrør som 
det så ut som det randt vann i. Navnene på 
platene som kunne spilles sto oppskrevet og 
for hver tilhørte en knapp som en da måtte 
trykke på for å få spille — etter først å ha 
sloppet på en 25-oring.

Tirsdag (siste dagen) gikk vi alle sammen 
ut og spiste frokost. Det smakte, og det var 
ikke lite som ble fortært da. Da vi likte oss 
svært godt der bestilte vi middag til kl. 20. 
Etterpå ble vi gående i byen. Det var for
resten den eneste formiddagen vi var der. Da 
vi skulle ha oppvisning kl. 16, gikk vi såpass 
tidlig heim at vi fikk oss en hvil på madras
sen. Så bar det opp til Stampesletta igjen, og 
overalt kunne en se blåkledte turnere. Til
skuere manglet heller ikke. Herrene var 
«frampå» før oss, så disse fikk vi ikke se, da 
jo vi måtte stå klar til innmarsj umiddelbart 
etter. Selvfølgelig kunne været ikke holde seg, 
da heller, men heldigvis kom det bare «en 
liten bøy». Da jeg etterpå snakket med en, og

vant til. 
dans.

Maihaugen var stedet, hvor det var opp
treden og dans hver kveld. I seg selv var 
den en severdighet, med gamle hus og små 
tjern rundt omkring. Midt i disse tjernene 
var det arrangert et slags bål som flammet 
hele kvelden. .1 husene var det bitte små 
vinduer med glass som lignet bunnen på en 
vinflaske, nærmest. Inne var det alle slags 
rariteter fra gammel tid.

Bortsett fra de to politimenn, var alle svært 
hyggelige. På stevnekontoret kunne en kom
me med alle slags spørsmål, og alle som var 
der var ualminnelig hyggelige og hjelpsomme.

Søndag var det åpning av stevnet. Noen 
defilering var det ikke (antagelig på grunn 
av bakkene). Oppstillingen foregikk utenfor 
sportsplassen. Den var ordnet alfabetisk. 
Foran hvert fylke gikk fanebærerne for hver 
forening. Marsjerte rundt banen, (den var

på farta. Da var det å kjøre til nærmeste 
bilverksted. Der ble bussen stående i 3 timer, 
og vi begynte å bli nervøse for ikke å rekke 
frem, da vi skulle være på Lillehammer kl. 5 
for å være med på et avslutningstablå. Men 
endelig kom vi da videre. Etter å ha kjørt 
et lite stykke,, fikk vi se en flokk kuer på 
veien, og da vi kom nære ville de selvfølgelig 
ikke flytte seg. Dette gikk «sånn smått» en 
stund, men vi måtte frem og det litt kvikkere. 
Da var det et par som tok mot til seg og gikk 
ut og fikk de som var foran bussen, av veien; 
men de ble forskrekket da de snudde seg og 
fikk se en hel flokk komme mot seg — da 
var det trygt å komme inn i bussen igjen.

Kl. 16,50 var vi på Stampesletta på Lille
hammer. Det var med megen besvær vi kom 
opp med bussen, da det var bakkete og trangt 
og vi ukjente. I et veikryss hadde det akku
rat vært bilkollisjon, og der ble vi stanset. 
Skulle prove å svinge opp litt nedenfor, men 
det var for smalt og bratt, så vi måtte frem
over igjen, og vi slapp da forbi. Fikk ikke noe 
særlig godt inntrykk av politiet, da han ikke 
virket særlig sympatisk, (var siden ute for 
en av samme type).

På Stampesletta var det liv. Vi traff hel
digvis Randi (som hadde reist et par dager 
før for å være med på tinget), med det sam
me vi kom opp. Hun fortalte da at denne 
tablåen var blitt avlyst til fordel for herrenes 
trening. Dette var jo heldig for oss, så vi 
reiste da ned til skolen, hvor vi skulle bo. 
Denne lå omtrendt midt i byen, og var riktig 
pen. Etter å ha vasket oss, tok vi en strekk 
på madrassen. Så var det ut å se hva byen 
hadde å by pa. Det var jo litt mer enn vi er 

Kaféer var det, og på flere var det
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Pors»Storm
Pors åpnet etter ferien med en privatkamp 

mot Storm på Kleiva. Pors manglet Jeisen, 
og laget var endel endret idet vVage stilte 
som høyre back mens E. Olsen var flyttet 
opp i loperrekken og spilte indreving, sammen 
med Lindstad, mens H. Holtan stilte i center.

Kampen var tildels velspilt fra «Pors» side, 
og seiren 3—0 var helt i orden. H. Holtan 
scoret alle mål og alle var gode scoringer, 
godt utnyttede sjanser. Kampen ga lofter 
for høstsesongen.

3. runde mot Vålerengen på vestsiden, ble 
et rivende oppgjør, hvor begge lag kjørte 
med et voldsomt tempo i 1. omg. Pors spilte 
en av sine absolutt beste kamper, og Våler
engen ble fullstendig utspilt etter en omgang. 
Allerede etter 25 min. spill leder Pors med 3 
mål mot 0. Vålerengen reduserer før omgan
gen til 3—1.

2. omgang ble ikke så velspilt, men det 
manglet dog ike på sjanser. Allerede etter 
få min. er stillingen 4—1, og Vålerengen gjør 
forgjeves anstrengelser for å sette seg i 
respekt, men det lykkes ikke; mot slutten av

omgangen klarer de dog å redusere til 4—2 
og dermed ble det.

La det med en gang være sagt at ypperlig 
spill av sidehalfer og indrevings knekket 
Vålerengen fullstendig; de øvrige kom også 
godt fra kampen. Der ble vist enestående vilje 
og glød, og dette var nok en vesentlig årsak 
til seiren. Vi mener dog at de to mål Våler
engen oppnådde, kunne vært avverget.

Umiddelbart etter kampen reiste Pors til 
Danmark for å delta i Helsingørs pokalkam- 
per. Det meddeles om strålende, tur og god 
og velspilt kamp mot Helsingør som ble be
seiret 2—1. Serieåpningen på Notodden mot 
Sportsklubben 31 ble også en ny triumf. 
Sportsklubben måtte bite i gresset og se seg 
slått med 4—0. Etter spill og sjanser, kunne 
resultatet vært større.

Seriekampen mot Larvik Turn på vestsiden, 
var imøtesett med stor interesse, og ca. 2500 
tilskuere hadde infunnet seg for å se opp
gjøret. Første omgang ble ikke serlig velspilt, 
nærmest ordinær, og en L. T.-ledelse med 1— 
0 var det kanskje ikke så meget å si på. 
Pors spilte denne omgangen med 4 mann i 
rekken og 4 halfer. I annen omgang stilte 
laget opp ordinært, og allerede etter få min. 
var man klar over at nu kommer det store 
spillet, og ganske riktig. Omgangen var ikke 
så gammel for scoringer etter gamle gode 
Lindstadoppskrifter hadde snudd resultatet 
til 2—1 for Pors. En stund senere setter E. 
Olsen den tredje ball i nettet, og dermed er 
seiren et faktum. Flere gode sjanser kunne 
lett øket forspranget. L. T. falt ganske be
traktelig av etter at Pors’ tredje scoring var 
et faktum. Det virket som om laget ga opp. 
Enkelte farlige blaff kunne lett gitt resulta
ter, men Pors’-forsvaret red stormene av på 
grunn av sin langt storre hurtighet. Loper
rekken leverte igjen en god kamp, og det er 
vel ingen tvil om at rekken med E. Olsen på 
indreving, er meget farlig. Han har det som 
skal til i en vanskelig situasjon, nemlig over
blikk, og han formelig lukter hvor ballen 
vil komme.

Seriekampen mot Flint på Vallo endte med 
ny Pors-seier 4—2. Kampen ble ikke særlig 
god, dog var der perioder i forste omgang, 
hvor Pors fikk det til å gli. Nå må vel banen 
også ta en del av skylden, da denne var svært 
ujevn og liten. I andre omgangen falt Pors 
atskillig av, mens derimot Flint kom sterkere 
igjen og viste energi og innsats, og resultatet 
ble også 2 mål. Seiren 4—2 til Pors, var helt 
i orden.

spurte hvordan det gik, svarte han at for en 
gang skyld var herrene bedre enn dere. Dette 
var siste program for stevnet, og all ære skal 
de ha som sto for et sånt kjempe-arrangement.

Det vi så gledet oss til var middagen, vi 
hadde bestilt, og den besto av svinefilé og is, 
og øl, nei jamen ble det ikke et glass vin 
også. Vi holdt det gående der til kl. 2, da 
rusla vi heimover, vel fornøyd.

Onsdag morgen reiste vi da fra Lilleham
mer med de beste minner.

I Oslo var vi inne cg spiste middag, men 
da vi hadde hort at Pors skulle spille mot 
Mjøndalen i Sandefjord kl. 19, hadde vi jo 
ikke tid til å være der lenger. Hele veien sang 
vi Pors’er-sangen som Herøya skulle lære, og 
som vi skulle synge når vi kom inn på banen. 
Men uff, for en skuffelse, da vi kom til San
defjord var det ingen kamp der. Skuffelsen 
var tydelig å merke en lang stund, men dette 
nyttet jo ikke, så humøret kom igjen straks.

Først da vi kom til Bensinstasjonen her, 
motte vi en pors’er som syklet forbi og rakte 
2 fingrer i været, og det betydde (fikk vi greie 
på) at Pors vant 2—0 over Mjøndalen i Hor
ten. — Da ble det jubel.

Så var vi altså vel heime igjen etter en 
opplevelses- og minnerik tur.
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E.

Leif Halvorsen.

og håper på like god oppslutning fra medlem
menes side som tidligere. Hovedstyret.

KULTUR-KVELDER
Da hovedstyret er av den mening at den 

opplæring som ble drevet i fjor høst absolutt 
bør fortsettes, er det anledning for interes
serte til å melde seg til sin gruppe-formann 
eller til undertegnede. Det vil senere bli gitt 
melding om når sirkelen tar til, og vi ser 
gjerne at flest mulig deltar slik at vi kan få 
en solid stamme av nye administratorer. Ikke 
minst ville det glede oss om damene også ville 
mote frem. Fristen for innmelding er 1. okto
ber.

Hvis det er stemning for det, vil det mulig
ens senere bli satt i gang studie-ringer i andre 
emner også. Vel møtt!

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

HEIA DE BLÅ, HEIA DE BLÅ,
VI SKAL VINNE, HEIA DE BLÅ!

Ja, det ble altså 4. runde som ble finalen 
for Pors i N.M. i år.

En manglet nok Frank med heia-gjengen 
der borte, og Pors var vel også temmelig 
handikappet på den oversvømte bane i Bergen. 
Men, «det nytter ikke å gråte over spilt 
melk», så derfor ingen sure miner. Vel kunne 
det vært morsomt å gått videre i rundene, 
men en får heller gå desto mer inn for serie
kampene. Foreløbig ligger vi jo bra an, og 
går en bare inn for oppgaven så skulle det 
være sjanser til å beholde forspranget. — 
Men, husk aldri å undervurdere en motstan
der. — Der kreves vilje til å vinne.

STUDIE-RING
Hovedstyret har bestemt å begynne med 

medlemsmøtene igjen, og første kveld er be
rammet til torsdag den 28. sept. Hvem som 
blir foredragsholder er ikke avgjort enda, 
men man vil bestrebe seg på å få lærerike og 
tankevekkende emner. Så ønsker vi vel møtt,

oS

Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.



PORS-BLADET

porsgrunn

90

K

WOUffl KIM

når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

0 / 
/ 0

■jriop Hjem, fasm i 
farveri

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt. — Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porselen
elektrisk brent

norsk

ere!

f— CTLrTSJ’

Velsmakende

«Ekko»

3 b

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

;• ■ 0» M 

ItlMir : tit!!.. ■■ 
r ” ;

/■liSIréiiiså
iSi:. i■■

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN



Herre- og Gutteklær

I, L. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke —- Kaker gjør fest

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

Asidr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

— SPORTSARTIKLER-

$!(f. JCnudssn D

Telef. 571. V. Porsgrunn.

U

Jacobtons Boktrykkeri, Portgrunn

Dame 
og

Herre 
klipp

DROGERI. FARVEHANDEL Og 
PARFYMERT

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Vask
og

Føhn
Massasje

Kjøtt- og Pølseforretning 
Øst og vest 

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

fw

Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

i4e wrmsEW
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

RANK NHjSEN 
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen ,
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker.

Tlf. 399, Porsgrunn.

SOLID SKOTOY 
h o s

H- J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

eftf.

rmaker

Hj. Hermansens

HL ©l/EM
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Scngeutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

&

,<

Vestsidøns SkotsyfaiiatoiHg A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

A8Ge nur-reparasjmiee’ utfon-s mrd garanti. 
Hurtig levt ring.

Qodt utvalg i lenker og remmer



September 1950Nr. 9 5. argang

I

Skigruppen 
forbereder seg på M,

På skigruppens årsmøte ble følgende ko- 
mitéer nedsatt:

Bakkekomité : Halvd. Realfsen, formann, 
John Abrahamsen, Johs. Borchsenius, Alf r. 
Magnussen, A. Furumo, Per Johansen, Skra- 
beklev og Johs Hansen.

Finanskomité: Halvd. Eltvedt, Eiv. Thiis- 
Evensen, Halvor Teksten, Kr. Y. Halvorsen, 
Kåre Beckstrøm, formann.

Den 11. sept, ble etter forslag av skigrup
pens styre nedsatt en Langrennkomité, som 
fikk følgende sammensetting:

Kr. Barth, formann, løypesjefer: Rolf 
Knudsen og Rolf Nilsen, tidtagersjef Berner 
Andersen, øvrige medlemmer: G. Gjertsen, 
Andr. Skilbred, Magne Johansen, H. Dyraas, 
dr. Agner, Trygve Hansen, Hans Hansen, 
Leif Akselsen, Einar Halvorsen (komiteens 
sekr.), Thor Nilsen, Frank Nilsen, Olaf Skil
bred.

Ny idrettsplass 
på vestsiden,

siste bystyremøte ble avtalen mellom 
Porsgrunn kommune og idrettsforeningen 
Pors om i fellesskap å opparbeide en idretts
plass på skoletomten ved Grønstensgate ved
tatt enst.

Vi har tidligere referert avtalen. Sports
plassen er beregnet til å koste ca. kr. 36,000, 
men da Pors medlemmer skal utføre arbeidet 
vil det nok bli adskillig billigere. Kommunen 
skal holde alt tekn, utstyr og yte tekn, assi
stanse. I vinterhalvåret skal kommunen be
koste førstegangs islegging og brøyte banen 
etter snøfall. Banen skal stå til Pors’ dis
posisjon etter arbeidstid og på helligdager.

En får håpe det ikke tar alt for lang tid 
før planen kan settes ut i livet.

rundekampen 
j Bergen,

Kampen i Bergen ble spilt under trostesløse 
forhold. Vann, vann og atter vann og dertil 
utsettelse ca. ]/2 time, om forholdene skulle 
bedre seg noe. Det er jo klart at en slik 
kamp ikke har noe med fotball å gjøre. Der 
er vel nærmest økonomien som er den av
gjørende faktor, og kampen måtte spilles.

Første omgang var noenlunde jevnspilt, og 
ledelsen 1—0 til Brann kunne like gjerne vært 
den andre veien. I annen omgang klarte 
Brann banen best, og dermed klarte de også 
kampen, og med 3 scoringer i denne omgang 
ledet de en stund 4—0. Pors kvitterte imidler
tid for ett av målene (straffespark ved D. 
Jensen). La det også være sagt at Brann- 
guttene var ypperlige verter.

Det vil i nærmeste framtid bli nedsatt en 
hovedkomite og forskjellige andre under- 
komiteer.
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når du sover.

nær premie. Åpen stilbedømmelsc tillates ikke 
i renn med over 100 deltakere uten spesielt 
samtykke fra Skiforbundet. Når åpen bedøm
melse benyttes skal dette bare skje ved an
givelse av samlet stilkarakter for samtlige 
dommere. Det ble vedtatt ny områdeindeling 
for landsrenn, slik at det heretter blir 11 
områder i hele landet mot før 8. Antall lands
renn i kommende sesong ble satt til 23.

Arsenals målmann
G. H. SWINDIN

gang du går på banen til kamp, så 
om du kan yte alt det som kreves

J)ors småguttlag
har gjort det fint. De har vunnet alle sine 

seriekamper og står som avdelingsmester 
med 12 points, og 33—0 i målaveransje.

Den annen avdelingsmester er Herkules og 
disse lag kommer nå til å møtes i finalen 
om kretsmesterskapet. — Pors var krets
mester ifjor, og vi håper de gjentar presta
sjonen i år.

Tillitsmannsmøte.
Den 25. ds. var det innkalt til tillitsmanns

møte. Formannen i representantskapet, H. 
Eltvedt, ønsket vel møtt og ledet motet. Kåre 
Beckstrøm orienterte om treningsbane spørs
målet og pekte på de store oppgaver som 
en måtte løse. Han mente at arbeidet i for
bindelse med arrangementet av N. M. på ski 
måtte få første prioritet.

Aksel Fjeld orienterte om hva som måtte 
gjøres med skibakken. Tilløpet og hoppet 
måtte utvides, dette arbeidet måtte gjøres i 
høst. Neste år blir det da å utvide den øv
rige del av bakken (3 m i bredden). Tribuner 
vil bli gjort permanente med jernkonstruk- 
sjon i 3 etasjer. Det blir et stort arbeide, 
men en venter å få det utfort ved medlem
menes hjelp.

H. Hegna med flere mente en fikk gjøre 
så meget som mulig med treningsbanen på 
skoletomten i høst så en kunne bruke den 
som skøytebane i vinter.

Der vil med det første bli innkalt til ekstra 
ordinært årsmøte for å få avgjort kontrakten 
med Porsgr. kommune om samarbeide i tre- 
ningsbanespørsmålet, samt om innkjøp av 
grunn for utvidelse av skibakken.

Ski-nytt.
Nye rennprogram — 
og ny områdeinndeling.

Norges Skiforbund har vedtatt å konsen
trere instruksjonskursene i langrenn på sen
trale steder. Nye rennprogram for lands- 
og distriktsrenn er utarbeidet. I framtida 
kan en kombinert løper i tillegg anmeldes 
både i spesielt langrenn og spesielt hopp i 
samme stevne. Det må derfor foretas lodd
trekning under ett med spesialhoppeme. Da
menes premie skal heretter utdeles som ordi-

ga for noen år siden endel fotballtips i Tele
mark Arbeiderblad.

Vi tillater oss her å gjengi hva han skrev 
om tobakk og alkohol:

SE OPP FOR ALKOHOL 
OG TOBAKK !

For mye bruk av tobakk og alkohol er 
uklokt . Når du røyker, kommer ikke pusten 
igang som den skal, og dersom du benytter 
alkohol, vil en fotballspiller som er avholds
mann, lett kunne bli det skjebnesvangre tien
dedels sekund hurtigere enn du.

Jeg vil imidlertid ikke forkaste en mann 
som røyker og drikker. Jeg vil bare peke på 
at det er til ditt eget beste at du reduserer 
bruken av tobakk og alkohol til et minimum.

Du må ikke røyke de siste 4 timer foran 
en kamp, for på den måten å gi lungene dine 
en sjanse til å kunne være totalt rene når du 
går i kamp.

Alkohol må du ikke smake i de siste 24 
timer før kampen, og en god nattesøvn vil så 
gjøre sitt til at du kan stille opp frisk og 
opplagt til en dyst.

Søvnen er meget viktig når det gjelder å 
gjøre kroppen din skikket til fotballspill. 
Kroppen må nemlig få en sjanse til å opp
arbeide energi som blir brukt opp under 
arbeid om dagen, og dette kan bare gjøres 

Mangel på søvn vil redusere 
hjernens evne til å tenke hurtig, og dette vil 
igjen bevirke at kroppen ikke reagerer så 
hurtig som den skal under kamp.

Du blir fort trett, og lenge før kampen er 
slutt, vil du være ute av stand til å spurte 
fordi du ikke har fått oppspart nok energi 
under søvnen. (Søvn er med andre ord nesten 
like viktig som kondisjonstrening.) Tenk 
over dette, og jeg tror du vil være enig med 
meg.

Neste 
tenk over
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Fotballoversikt
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Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

1—0
4—1
4—0

Innbydelse til konkurranse om 

klubb-sang.

0—2
3— 1
4— 1 
2—1 
1—5

2—2
0—4
2—1
1—2
6—3

1—5
0—2
3—2

0—3
0—2
0—2

av deg som en av de 11 på laget gjennom 90 
minutter.

Kan du ikke det, setter du lagets slagkraft 
ned, dine kamerater på laget må yte noe 
ekstra fordi du ikke makter å fylle din opp
gave. Men mest av alt svekker du deg selv 
og din posisjon på laget.

C-LAGET 
Seriekamper:

Pors—Skiens B.
—Storm
—Grane
—Storm
—Herkules

B-lag:
Odd 5 pt., mål 11—5, Sandefjord Ballkl. 

4 pt., mål 8—7, Larvik Turn 3 pt., mål 5—4 
og Pors 0 pt., mål 0—8.

B-LAGET 
Privatkamper:

Pors—Urædd
—Eidanger I. L.
—Herre I. F.
—Herkules

Seriekamper:
Pors—Odd

—Skiens B
—Borg
—Grane
—Brevik I. L.

Med 
delta i 
foreningen.

Betingelser:
1. Sangen må passe ved enhver anledning.
2. Den må ikke være på mer enn 5—fem 

vers.

dette innbyr vi medlemmejie til å 
en konkurranse om en sang for

— I pokaltumeringen for B- og C-lag mel
lom Sandefjord, Odd, Larvik Turn og Pors 
er stillingen etter halvspilt serie følgende:

Pors' pokalserie: 
Pors—Sandefjord B.

« —Odd
—Larvik T.

C-lag:
Sandefjord Ballkl. 5 pt., mål 10—5, Odd 

4 pt., mål 5—3, Pors 2 pt., mål 4—9, og 
Larvik Turn 1 pt., mål 5—7.

*

3. Den må ikke skrives til en «kjent» me
lodi (egen melodi vil nemlig bli kom
ponert senere).
DET ER SATT OPP 3 PREMIER
PÅ HENHOLDSVIS KR. 100,—, KR.
50,— OG KR. 25,—.

Til å bedømme de innkomne bidrag har 
hovedstyret nedsatt følgende jury: Halvdan 
Realfsen, Halvdan Eltvedt og Thorleif Aas- 
land.

Man forbeholder seg retten til å godta 
eller vrake et hvilket som helst bidrag.

Innleveringsfristen er satt til 1. des. 1950. 
Navnseddel må følge i hikket konvolutt som 
påføres samme motto som på selve sangen.

Bidrag sendes H. Realfsen, Ørebanken, her.
Hovedstyret.

Pors’ pokalserie:
Pors—Sandefjord

« —Odd
« —Larvik T.
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A-LAGET.
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*

Veto.

Boksegruppen
er tildelt nasjonalt stevne den 13. og 14. 

januar 1951.
1

Johs. Bjørnflaten
skal delta i et internasjonalt boksestevne 

i Gøteborg 6. oktober.

Der underhandles
med Stockholmklubben Linnea om gjen- 

visitt i løpet av hosten. Som bekjent hadde 
vi besøk av Stockholmbokserne i vår.

Pors—Skiens Ballklubb 3— 2.
Kampen i Skien 1/9 mellom Skiens Balk. 

og Pors endte med Pors-seier 3—2. Kampen 
var frisk men ikke særlig god. Skiens Ballkl. 
var et strå hvassere en Pors i første om
gang og stillingen ved pause var 2—2.

Ca. 8—10 min. ut i annen omgang scorer 
Lindstad seiersmålet for Pors og dermed ble 
det. I forste omgang spilte forsvaret til Pors 
meget åpent og dette kunne lett blitt skjeb
nesvangert. Etter pause ble E. Olsen truk
ket ned på backplassen og I. Kristiansen 
flyttet på ytre høyre, og med dette var det 
straks sikrere i forsvaret.

Seiren var fortjent.

■fck
v;UP 'v

TIDENS TEGN.
Fra en nærliggende by hadde stedets fot

ballag vært på et søndagsbesøk i en nabo
kommune og hentet seg et kraftig 5—C

Privatkamp Pors—Fram 2—!♦
Prviatkampen i Larvik mellom Pors—Fram 

ble en middels god forestilling. Første om
gang ble forresten meget god. Pors var bedre 
enn sine motstandere denne omgangen og 
ledelsen 2—1 ved pause var fullt fortjent og 
burde etter sjangsene kanskje vært større. 
Annen omgang derimot var Frams, men de 
maktet ikke å score og resultatet 2—1 til 
Pors var fortjent. Fram hadde reserve for 
målmannen, indre høyre og centerløper, og 
prøvde ved denne anledning juniorspillere. 
Pors lag var endel ommøblert, med reserve 
for Skifjeld, Dagfinn Jensen, Alf Mikkelsen 
og O. Skilbred.

Pors—Eik L—()♦
Kampen på Pors stadion mellom overnevn- 

te lag var ikke god. Eik domminerte bane
spillet gjennom begge omganger, men var 
svært ineffektive foran mål og hadde igrunn 
ingen farlige sjangser. Porslaget skuffet stort 
denne gang. De tapte alle spurter og om
trent alle dueller om ballen, allikevell kunne 
seiren lett vært større, idet 2—3 klare mål- 
sjangser kunne resultert i scoringer. Målet 
kom allerede etter ca. 10 min. spill i forste 
omgang. Lindstad ble felt ulovlig, og straf
fesparket setter Dagfinn Jensen kontant i 
nettet uten noen som helst sjangse for mål
mann.

Idrettsbladet dnsats»
lanserer Pors som det 4. beste Iste divi

sjonslag i host.

T.
Siste «APPA»: (etter siste Urædd-nederlag, 
ergelig)

«Urædd kan stille 75 mann i smoking, 
men neimen om de kan stille 11 i fot
balldrakt!»

Klubblokalet,
med kjøkken og styrerom m. v. og alt in

ventar er malt og lakket og presenterer seg 
på en verdig måte når klubbkveldene nå tar 
til igjen. Det er Asbj. Kjellevold og Frank 
Olsen som har vært primus motor for arbei
det. Ære være dem for det.

Bjarne Olsen og Johs. Bjørnflaten 
holdt forleden en oppvisningskamp ved 

en Røde Kors tilstelning pa Notodden.
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C.

Helge Løvland:

Leif Halvorsen.

Ttmøløarkonkuvranse.
I likhet med i fjor, blir det torsdag mel

lom jul og nyttår arrangert et mote i klubb
lokalet for medlemmene. Sist stod organist 
Kåsin for underholdningen, men nå skal vi 
sørge for denne selv i form av en amatør
konkurranse. Ved flere anledninger har vi 
sett (og hørt) at vi har mange medlemmer 
som har noe å fare med, og vi håper derfor 
at flest mulig melder seg til konkurransen.

Fristen er satt til 15. dcs. Gi beskjed til 
undertegnede og opplys samtidig om hva du 
kommer til å framføre.

innehar idrettsmer- 
vi en idrettsmerke- 
være en tanke på 

årsmøtet å slå til lyd for idrettsmerkesaken ? 
Men det bor ikke bli bare med tanken.

Qngen vei går utenom.
«At du ikke kan, det visst forlates 

- men aldri at du ikke vil!»
Arbeid og hvil, lev nøkternt og sundt, 

styrk kropp og sinn med idrett og frilufts
liv — slik lyder den gamle leveregel.

Aldri har disse sannhetsordene passet bed
re enn i vår tid da det stilles så sterke krav 
til helse og arbeidsevne, til hele vår vital- 
kapasitet.

Men dessverre — så lenge alt går bra, er 
de fleste giddeløse, mange fremskynder en
dog elendigheten istedenfor å forebygge den.

Daglig allsidig kroppsøving og mosjon i 
frisk luft - - avpasset etter den enkeltes 
krav og begrensning — er og blir det vik
tigste universalmidlet for å opparbeide god 
kroppsharmoni og solid kondisjon.

Når vi holder kroppen sterk og spenstig 
og bevarer helsa, vinner vi ikke bare fysisk 
velvære, men også krefter til kroppslig ar
beid og overskudd til intellektuellt yrke og 
åndelig liv. Det skaper rytme og harmoni 
i det spill vi kaller livet.

Dette gir oss 
idrettsmerket, og 
ment som

nederlag. Dette inspirerte en av byens inn
vånere (antagelig en skuffet klubbpatriot), 
til i byens avis a innrykke on annonse med 
følgende ordlyd:

Franskmenn, se her!
Et helt fotballag fra målmann til ytre 

venstre skal realiseres til rimelig priser.
Vennligst send bud til dette blads ekspe

disjon enten pr. stk. eller pr. dusin under 
mrk. ' Norske fotballspillere».

i et nøtteskall idéen med 
merket med statuett, er 

vekker og magnet for å få alt 
folket til jevnt å drive sunn og styrkende 
mosjonsidrett.

La det derfor bli en vanesak å drive høve
lig kroppsøving og mosjon hver dag. La 
det bli en årviss handling å ta idrettsmerket.

*
Hvor mange Porsere 

ket? For krigen hadde 
komité. Ville det ikke

Kirken og idretten
var emne for sokneprest Nilsens tale på 

Pors’ forste medlemsmote denne sesong. Det 
var godt frammøte.

Soknepresten talte friskt, på sin lune må
te. og hadde en lydhør forsamling. Han pekte 
på at det innen en så stor organisasjon som 
idretten, selvfølgelig kunne forekomme ting 
som ikke var av det gode. Videre sa han 
bl.a. at søndagen burde brukes til annet en 
bare fotball. Den ungdom som ikke hadde 
andre interesser, måtte etter hans mening 
være fattige.

Han konkluderte med at kirken trengte 
idrettsungdommen, men idrettsungdommen 
trengte også til kirken. Etter talen var det 
anledning til å stille spørsmål.

Et av medlemmene uttalte at så snart en 
ble omvendt så forlot han klubben. Han 
mente at det burde han ikke gjøre, klubben 
hadde bruk for ham, og han måtte kunne 
gjøre storre nytte for sitt syn som kristen 
i klubben enn utenfor.

Så ble det servert utmerket kaffe med 
boller og wienerbrød. Etter kaffen ble det et 
par konkurranser. Endel av medl, ble kalt 
fram og fikk seg tildelt et emne som de 
skulle «holde foredrag» om i 2 minutter. 
Dette vakte veldig jubel. Kåre Kittilsen gikk 
av med prisen for sitt emne «Reklame for 
et vaskemiddel». Videre var det gjettekon- 
kurranser: 20 spørsmål.

Varaformannen ledet det hele på en grei 
måte. En ser med forventning fram til neste 
medlemsmøte, det er hyggelige sammen
komster.
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUND METflLVERK fl.S

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

og tiI

kan

andre med, hva du kan

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

I idrettsbladet «Insats» har bokselederen 
G. Ajaxon en artikkel der han bl.a. skriver 
at Bjarne Olsen vil bli suveren som lands- 
lagsanker. Han går helt inn for tingene og 
har sogar ofret røyken, sier han.

Han sier videre at Pors har flere lovende 
emner, og mener at disse kommer til å 
skape en kvalitetsmessig tilvekst til norsk 
eliteboksing.

4. Kjøp deg aldri noe billig, bare fordi det 
er billig.

5. Vær aldri hovmodig, det kan komme deg 
dyrt å stå.

G. Tro aldri at du har spist for lite. Det er 
færre som sulter ihjel enn det motsatte.

7. Gjør aldri et arbeide motvillig. Det du 
utfører med glede, hverken tretter eller 
kjeder.

8. Gjør deg ingen bekymring pa forhånd 
over hva der eventuelt vil skje. I 9 av 10 
tilfelle skjer det ikke, og du har pint 
deg selv med det til ingen nytte.

9. Tving deg selv til å se alt fra den gode 
side. Det vinner både du og motparten 
ved.

10. Tell til 10 hvis du er opphisset
100 hvis du er r asende, innen du svarer.

11. Skriv gjerne uforskammede brev hvis 
du behøver det. Men send dem ikke straks 
avsted. Sov på dem til neste dag og 
— brenn dem så.

11 leveregler.
Den amerikanske president Thomas Jeffer 

son formet 11 leveregler som lyder:
1. Oppsett aldri til i morgen, hva du 

gøre i dag.
2. Besvær aldri

gjøre selv.

3. Anvend aldri penger, før du har dem.

Zlidzfe. ixg. uu>£4e£oM.
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Forsere! når Dere ska! ha tobakksvarer.Stikk innom

Orion hin tam 8 
fairai
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Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

nuRfijiRm,

elektrisk brent

norsk

Velsma

porselen

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN



Herre- og Gutteklær

L. Dpas5

Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT 1 KOLONIAL —

Les sportssiden i

Andf. Åaslaad
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

Kr. Knudsen & Co
Telef. 571. V. Porsgrunn.

Jacobrem Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 

og 
Herre 
klipp

DROGERI, FARVEHANDEL Og 
PARFYMER!

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. 180.

TRICOTASJE
KAPER

Vask 

og
Føhn 

Massasje

Urmaker Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

It IC IVEIMN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

FONK FU
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Skotfljionetiiiiig
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Porsgrunn Samvirkelag

Vostsidous A.s

ABDe UP-regSarasj^neir Utføres med garanti. 
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og remmer

r? IMF PORSGRUNNIrio OBa# fe R TELF-188-
MANUFAKTUR — GARN

KJOLER
Sengeutstyr — Herreckvipering — Arbeidsklær.
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seg fram, men som foreløbig må stilles i 
bero. Dei* må jo hugges endel i skibakken, 
så det er godt å ha egne materialer på lager.

Forruten alle disse oppgaver, så har en jo 
de idrettslige arrangementer. I forbindelse 
med N. M. 1952 er der nedsatt en rekke 
komiteer og utvalg, og disse er i full sving 
med forberedelsene. Der vil i kommende vin
ter antagelig bli arrangert både 30 km lang
renn og internasjonalt hopprenn.

De sportslige resultater er heller ikke å 
forakte. Fotball-sesongen er over, og A-laget 
«overvintrer» på toppen i sin avdeling med 
18 point etter 9 vundne kamper i serien. 
Guttelaget er kretsmestere, og smågutt-laget 
har også hatt en flott sesong.

Bandy-sesongen står for døren, og grup
pen stiller antagelig 4 lag i år som i fjor.

Vår boksegruppe er kjent som en av lan
dets beste, — den skal også arrangere et 
nasjonalt stevne i januar.

Turngruppen arbeider godt, og driver også 
med en stor pikeavdeling og et husmorparti.

Som en ser utøves der stor aktivitet både 
idrettslig og administrativt og dette vil nød
vendigvis medføre resultater. Men det ma
nuelle arbeide er hovedsaken nå.

I Pors står en nå foran mange og store 
oppgaver.

I første rekke kommer utvidelsen av ski
bakken og opparbeidelsen av idrettsplassen 
i forbindelse med folkeskolen på Vestsiden. 
Det kreves ikke lite av tid og penger. Hva 
sportsplassen angår så skal det ydes kr. 
6000.— i kontanter og frivillig arbeidshjelp 
i henhold til kontrakt. Dette arbeide må be
gynne straks så en ihvertfall kan få bruke 
plassen som bandybane i vinter, og med en 
bulldoser i sving skulle dette la seg gjøre. 
Kommunen for sin del vil nok gjøre mest 
mulig fortgang med arbeidet.

For utvidelse av skibakken skal der inn
kjøpes 5 mål (bare dette blir et pent beløp), 
videre skal der bygges tribuner, planeres og 
utgraves, et stort arbeide som stiller store 
krav til medlemmene. Men så vil en også få 
en av de beste og flotteste skibakker i lan
det. Det blir vel bare Holmenkollen som går 
forbi. Slår bare vær- og føreforholdet godt 
til ved N.M., så håper en jo å få valutta for 
strevet.

Videre står en foran utvidelse av stadion. 
Her vil ny grunn bli innkjøpt, og planen for 
utvidelsen forelagt medlemmene senere.

En sportshytte (i Rugtvedt-traktene) er 
også et mål som før eller senere vil tvinge

i i «n
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Fotballoversikt.

Veto.

Kretsmestere.

I

■ i

<

Porsere!

—-p

i

Pors—Brevik. 1^-0.
Kampen på Tangen mellom ovennevnte lag 

ble ikke særlig god. Pors behersket den tunge 
og glatte banen bedre enn Brevik, og hadde 
da også gjennom hele kampen de beste mål
sjansene. Pors ledet 1-0 ved pause, og i an- 
nen omgang ble det altså hele 3 scoringer 
til Pors.

-

ning, at man virkelig har gått inn for å 
levere noe. Guttene har gått på banen med 
det for oye at vi skal levere noe, og det har 
virkelig lykkes. Når dere nå er ferdig med 
sesongen og overvintrer trygt på toppen i 
puljen, er vi fornøyd og takker dere alle, 
utøvere, sportsutvalg og styre for en god 
sesong.

Pors—Flint, 6-1.
Kampen ble spilt på Pors’ stadion. Banen 

var tung og glatt. Ledelsen 2-1 til Pors ved 
pause var fullt fortjent, og burde vært større. 
Annen omgang ble noe bedre enn første, og 
hele 4 ganger måtte Flint-målmannen kapi
tulere for gode skudd. Resultatet 6-1 til Pors 
burde vært adskillig større, også etter annen 
omgang da mange gode sjangser ble øde
lagt. Flints målmann var forøvrig både god 
og heldig.

Pors—Brevik, 3-0.
Årets siste seriekamp i Porsgrunn mellom 

Pors og Brevik ble en middels affære. Pors 
ledet fortjent 1-0 ved pause. Annen omgang 
resulterte i 2 nye scoringer til Pors, og selv 
om Brevik periodevis hadde tak pa spillet, 
ble det aldri levnet noen sjangse foran mål. 
Seiren 3-0 til Pors var fortjent.

Høstsesongen.
A-laget har altså i sesongen ikke tap og 

leder serien med 18 points etter 9 kamper 
med 35 mot 6 mål. Det er jo som tidligere 
nevnt i dagspressen norgesrekord, og vi har 
all grunn til å være fornøyd med dette. Se
songen forøvrig er vel en av de beste, ja 
kanskje den beste i Pors’ historie. Vi har 
mange gode skalper i beltet og det er ikke 
bare tilfeldigheter at lag som Mjøndalen, 
Sandefjord, Vålerengen og Larvik Turn har 
måttet kapitulere. Resultatene er oppnådd et
ter godt effektivt spill. Av det som er levert 
i år kan man ikke si at Pors har spilt en 
direkte svak kamp. Det har alltid vært pe
rioder med godt spill. Dette er jo et godt 
skritt på veien, at man ikke den ene gangen 
spiller over evne for neste gang å levere 
absolutt bunn. Sesongen viser, etter min me-

I

Som kjent ble gutte-lagct kretsmestere iar. 
Vi bringer her navnene på guttene, og gra
tulerer med innsatsen. Torfinn Webcr, Jan 
Dolva, Egil Benjaminsen, Hans Realfsen, Ar
nold Johansen, Tor Fossum, Enok Solstad, 
Einar Knutsen, Svein Hansen, Tor Abraham
sen og Gunnar Hansen.

tø
'. v

Det faktum at vår forening fikk overdratt 
arrangementet av N. M. 1952, gjør at ski
gruppa herved tør henstille til skiløpere, med
lemmer av skigruppa og forøvrig alle med
lemmer av vår forening, og andre interesserte 
å slutte opp om det arbeide som er fore
stående.

I arrangementet av N. M. ligger det et 
arbeide som det i dag ikke er mulig å lodde 
dybden av. Skigruppa alene kan dessverre 
ikke overkomme dette arbeid — og har 
derfor nedsatt forskjellige komiteer eller de
partementer til de forskjellige oppgaver.

Hvert departement har fått sin sjef som 
står ansvarlig for at oppgaven blir løst på 
best mulig måte.
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Pors-bladet.
A.

poleringsar-

Under redaksjon av cn komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

Gjør Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

ars-
i

Det er ennå endel 
kontingent-restanser. Av hensyn til 

oppgjøret ber vi om at du vil undersøke 
v Ekko - om du står til rest.

Takk or hjelpen.
Vi finner det på sin plass her i vårt med

lemsblad å rette en takk til de som har 
hjulpet oss med oppussingen av klubblo
kalet. De er ikke så mange, men til gjen
gjeld så skal det ikke noen stor overtalelse 
til før de star til tjeneste. Håndverkere som 
har hjulpet oss, har ved siden av sin ar
beidskraft, benyttelse av egne redskaper, også 
i stor utstrekning forært oss kostbare ma
terialer.

Følgende damer har hjulpet oss med årets 
stor-rengjøring: Ingrid Asdahl, Evy Beck- 
strøm, Dagmar Dahl, Randi Olsen, Ragna 
Johannesen, Grete Nygaard - Larsen, Eva 
Nordli, Erna Kittelsen, Torborg Eriksen og 
Tutta Kjørholt.

Alle vinduene (ca. 120) er kittet av H. 
Holtan. Dette arbeide er utfort på lørdagene, 
da han er opptatt med skole de andre kvel
dene i uken. Det er så meget gledelig at en 
av de yngre i foreningen vil ofre så meget 
av sin fritid, for det er litt av en sjeldenhet 
blant ungdommen nå til dags.

Snekkerarbeidet og diverse 
beide er utført av Alf Larsen, og det sani
tære anlegg er levert av Alf Jacobsen og 
brødrene Karlsen. Andreassen har tatt seg 
av det elektriske arbeidet som vanlig. Isole
ringen av vannrør blir gjort av Karl Jo
hansen.

Med det øvrige arbeidet har følgende hjul
pet oss: Andreas Skilbred, Arne Reinholt, 
Peppen Johansen, Kåre Kittilsen, John Kjør
holt Otto Malmgren, Olaf Holtan og Rolf 
Knudsen.

Til slutt skal nevnes mannen som foruten 
å være foreningens mest opptatte admini
strator, så er han den vi kan takke for til- 
lagningen av de nydelige kokekar og den 
flotte garderoben. For tiden har han bestil-

Folgende departementer er nå nedsatt, om 
ikke alle er helt supplert:

Bakke-komité,
Finans-komité,
Innkvarterings-komité,
Arrangements-komité, 
Langrenns-komité, 
Løype-komité, 
Hoppnemnd,
Presse-, Propaganda-komité,
Billett-komitéer,
Fest-komité, 
Hoved-komité.

Det er vel unødvendig å forklare hva disse 
komitéers arbeide består i, da det ligger i 
navnet for de enkelte.

Vi skal siden komme tilbake til hvem som 
er med i de forskjellige komitéer og hvem 
som er sjefer.

En har tatt mest mulig hensyn til at de

Pa årsmøtet kommer der antagelig forslag 
om en forandring på Pors-bladet. Om for
slaget går ut på at bladkontingentcn ned
settes eller om bladet skal sendes gratis til 
samtlige medlemmer, er ikke avgjort. Utgif
tene hertil skal søkes dekket ved ytterligere 
annonse-inntekter.

Forsendelsen av avisen blir etter medlems- 
kartoteket, så det gjelder at kontingenten 
ei betalt tidligst mulig. Meld av eventuelle 
adresseforandringer.

enkelte medlemmer ikke går igjen i de for
skjellige komitéer — så det skal mange 
folk til å fylle disse.

En tør derfor henstille til alle med
lemmer og kanskje mest til departementsje- 
fene at deres oppdrag blir å utføre på aller 
bestee mate. Vis interesse og arbeidsvilje 
alle — menn som kvinner, og styret i ski- 
gruppa vil garantere for et vellykket N. M., 
som vil komme til å kaste glans over vår 
forening.
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Nye komiteer for

N. M. nedsatt:

■:v

Festkomité:

Sanitet:På det ekstraordinære årsmøtet
Dr. Einar Mo, formann.

Premiekomité:

€ <

det blir i år den

om

li

O. W. Braarud, formann, Gerhard Elling
sen og apoteker Larsen.

Hopprennskomité:
Alfred Magnussen, formann. Henry Holm, 

Andreas Nilsen, Arne Furumo, Halfdan Hau- 
kedal. Per Johansen, Haakon Heidal, Reidar 
Thorstensen, Egil Kristensen, Arne Abraham
sen, Elling Helgetveil.

/ nn k va ri er i ngsko m ité:
Thomas Olsen, formann, Thorleif Aasland, 

W. Nygård-Larsen.

Arrangementets hovedkomité:
Aksel Fjeld, formann, Kristen Barth, vise

formann, Einar Wierud, sekretær, Alfred 
Magnussen, Arne Furulund, Thorbjørn Han
sen, Halfdan Haukedal, Kaare Beckstrøm, 
John Abrahamsen, Johs. Borchsenius, O. W. 
Braarud, Halfdan Eltvedt, Thomas Olsen, 
Eyvind Thiis-Evensen, Einar Mo og repre
sentanten for orden- og trafikk-komitéen, 
hovedstyrets formann og repr.skapets for
mann.

Enkelte komitéer vil bli endel supplert.

Presse, program, billett og reklame:
Halvor Teksten, formann, Eyvind Thiis- 

Evensen, Jonas Bjaaland. Thorbjørn Hansen, 
Kurt Realfsen, Erling Klingberg, Andreas 
Jacobsen, Leif Halvorsen, John Fjeldvik, Rolf 
Tangen, Karl Malmgren, Rolf Nygaard, John 
Kjorholt, Einar Funnemark, Harald Thors
tensen, Asbjørn Kjellevold.

ling på atskillige ting til klubbhuset, som 
vil koste ham mange fristunder. Foruten 
disse arbeider har han hele året i gjennom 
vært oss behjelpelig med alle nyanskaffelser. 
Mannen heter Kåre Beckstrom. og gid vi 
hadde flere slike arbeidsjern.

Huskomitéen.

Dessuten vil det bli nedsatt orden- og tra- 
fikk-komité med en underavdeling, samt en 
utsmykningskomité.

den 12. ds. ble det vedtatt å gå til innkjøp 
av 5 mål for utvidelse av Rugtvedtkollen. 
Den komité som har hatt forarbeidet, fikk 
fullmakt til å ordne det hele på beste og 
billigste måte.

Videre ble kontrakten om samarbeide med 
kommunen om idrettsplass, i forbindelse med 
skolen på Vestsiden, enstemmig vedtatt. Det 
ble nedsatt en arbeidskomité i denne for
bindelse bestående av: Henry Hegna, Alf 
Larsen og Einar Skrabeklev. Varamenn Arne 
Gundersen og Jeisen Gundersen.

Skigruppen
har søkt om internasjonalt renn også til 

vinteren. Det er også i år søkt om onsdag 
etter Holmenkollrennet, 
28. februar.

Det er ennå ikke tatt noen beslutning 
dagsrenn eller kveldsrenn.

Ekspropria sjonsskjønn e t
for utvidelsen av Pors’ stadion er nå av

hjemlet. De saksøkte ble tilkjent følgende 
erstatning for det dyrkede areal de må av
stå, i alt 13 mål: Karl Seland kr. 28000,— 
og Halvor Seland kr. 8500,—. 1 alt kr. 
36500,—.

P. S.
Vi vil med det samme bo de respektive 

gruppestyrer a lese igjenom reglementet for 
benyttelse av klubblokalet. Reglementet blir 
praktisk talt ikke overholdt av noen av fore
ningens grupper eller komitéer fra det høye 
råd og nedover.

Vennligst ta dette til etterretning.
D. s.

Nils Olsen, formann, Øivind Rølland og 
Harald Thorstensen.
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til J)ors-bladeis User

God Tur!noe

kvinnfolk og fyll innenfor fire vegger. Nei, 
pa en real tur, helst til fjells, hvor dere 
kanskje kan oppleve en herjende snøstorm 
så det river i deg. Skal si det smaker, og så 
komme hjem til hytta, fyre godt i ovnen, 
brase og stelle mat etter en deilig kald av
riving. Du har ikke ork til annet etterpå 
enn å gå på hode i køya, og våkne uthvilt 
og i form tidlig med sola dagen etter. For 
at det da blir sol, det er skråsikkert. Det er 
ogsa det aller beste føre til fjells sånn i jule- 
og nyttårshelgen, og dere har virkelig valutta 
igjen for de kronene det koster dere. Sam
tidig får en den rette avkobling ved at en 
får 'konkurranse og spenning på avstand, 
og kan slappe helt av i herlige omgivelser.

Det er akkurat hva en trenger etter en 
lang og slitsom sommersesong.

Har dere ikke noe sted å reise til, så hjel
per sikkert Telemark Turistforening dere med 
plass på en av sine mange hytter. Der får 
dere det aller beste stell, og kan kose dere 
glugg ihjel.

e!

'' »
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Vi er na midt oppe i den tristeste årstid 
vi har. Dagene er korte og det or ytterst 
lite a fordrive tiden med — især da for 
idrettsungdommen — som jo er vant til sta
dig å være på farten med trening, kamper 
osv. osv. Det er jo noen som driver na ogsa, 
foreks. boksere bandyspillere og skiløpere. 
Deres sesong står jo for doren, så å si, bare 
venter på kulda for å ta fatt for alvor.

For dere andre passer det best med a ta 
skauturer for å få den rette avkobling i 
kropp og sinn. Og finnes det noe mor herlig, 
befriende og ikke å forglemme, for sunn
hetens skyld, å komme en tur i skauen en 
søndag nå utover hosten. Især om solen er 
oppe og når det begynner å fryse på litt — 
pa vannputtene, så en hører det knaker under 
beina. Jo, det er en herlig følelse å gå der 
alene en stille blank søndagsmorgen og la 
tankene fare og helst bare gå og nyte alt 
det vakre i naturen, som er gitt oss med så 
rikelig hånd. Ja, vi som er friske og kan 
få lov a se alt som er skapt, har virkelig 

å takke for. Julen nærmer seg, og dere 
som kan, burde benytte anledningen til å dra 
på en virkelig tur. Ikke på hyttetur mod
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Til skogens pris. Kulturkveld.

♦ <

i

Bo ks eg nipp en s
generalforsamling

har dekket myr og vidde, 
piidret granen, så den glitrer, 
og det blir rent helligbrøde, 

' skjære spor i dette rene.

Elgen kjenner blodet banke, 
søker rastløs etter make.
Røien mister ungeflokken, 
den kan greie seg alene.

Fuglemor har fullt av unger 
strever trutt og jevnt for føden. 
Men i vann og kulp står Auren 
vaker etter fly om kvelden.

Se deg om, og du vil kjenne 
hvilken hvithet, fred, der følger 
sneen, se hvor den kan skape 
trollfigur av busk og stubber.

Ja, — slik er det, vår og sommer, 
høst og vinter — den som kjenner 
skog og mark, han vil nok sanne 
herligt — herligt er ditt rike.

Det er sommer over skogen, 
harpikslukt fra furustammer.
Granen står der, varm og sveller — 
mosen knaser under foten.

Meisen pistrer — Kjelken fløiter 
trosten slår sin kjente trille — 
Og så kommer Orrens bulder, 
elskovsfyldt og livshengivent.

Over gråblå, blanke himmel, 
drar de første tegn til demring 
og en enkel liten strofe 
oker fort til vår-orkester.

Og i ydmyghet vi alle 
takker for de skjønne minner, 
som et litet tegn vi tolker 
ferdelandets pris i sang.

Det er stille — vårblank morgen 
skogen ligger, som den lytter 
etter forstc tegn til våkning 
av den dag, som snart skal komme.

Ta imot hva våren skjenker 
kjenn deg ett med fuglesangen, 
føl de sterke livsens krefter, 
som går gjennom all natur.

Den 24. okt. holdt gruppen sitt årsmote 
under ledelse av formannen, Bjarne Olsen.

Av årsberetningen fremgikk det at Bjarne 
Olsen ble nr. 2 i tungvektklassen i Norges
mesterskapet, og at han, bortsett fra tapet 
i finalen, har vunnet sine kamper i år.

Talt deltok 3 Pors-boksere i Norgesmester
skapet. 12 av gruppens boksere har deltatt 
i stevner rundt om i landet og ogsa tildels 
i Sverige. Gunnar Brynjulfsen deltok på ju- 
niorlandslaget i Danmark.

I mai arrangerte gruppen et stevne i Pors
grunn, hvor Stockholmsklubben Linnea’s bok
sere deltok.

Regnskapet viser at gruppen arbeider tungt 
økonomisk. Dette har for en stor del sin 
grunn i de fortvilte lokalforhold i Porsgrunn.

Valget førte til at Bjarne Olsen ble gjen
valgt til formann. Da Brynjulfsen nektet 
gjenvalg, ble Erling Halvorsen innvalgt i 
styret i hans sted. De øvrige medlemmer av 
styret: Bjaaland Johansen, Rolf Nygård og 
Leo Wendelboe-Larsen ble gjenvalgt. Vara
mann ble Finn Karlsen og Jørgen Kleven. 
Tor Skarnes ble materialforvalter.

Kretsformannen Rolf Hansen var tilstede. 
Han takket gruppen for dens gode innsats 
i kretsen.

Det var en fryd å hore lærer Alf Myhra, 
som kåserte om «Ulabrand», på det siste 
medlemsmote. Han forstår å holde tilhører
nes interesse fanget, og vi hører ham gjerne 
igjen.

Møtet var meget godt besøkt, og som vanlig 
var det bevertning og litt utlodning og til- 
slutt en svingom.

Og så kommer høstens dage, 
farveprakt — helt uten like. 
Dypblå himmel, som gir utsyn 
over mange, kjente blåner.
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«PORSERE» eller dere

dem der

En av bakkekomitéen.

Våre kulturkvelden
Hovedstyret

til.

sa

men

Da det er svært mange som onsker å hore 
mer om byen var av o.r.sakf. Abrahamsen, 
sender vi tanken videre til hovedstyret.

Vi klipper.
Det var under en kretskamp i Vestfold 

noen år før krigsutbruddet i 1940. Kampen 
var hektisk, det var bare sekunder igjen av 
første omgang, da får Grukkedal corner. 
Ytre venstre somler litt med å få lagt ballen 
på cornermerket, dommeren titter på klokka, 
og innen corneren blir tatt må han blåse 
for omgang. Og så begynner krangelen! — 
Grukkedalens spillere mener det er dårlig 
gjort å blåse av første omgang akkurat når 
de hadde corner. Motstanderne syntes det var 
helt fint og begynte å gå av banen. — 
Grukkedalens spillere anført av kapteinen

skibakken.
se flest mulig av

som kader dere Porsere!

til det en kan naturligvis. Tror en da ville 
få arbeidet mer fra hånden og at en da ble 
før ferdig med det hele.

En ting er hvertfall sikkert, alle som en må 
gå inn for å gjøre noe, selv om de regner 
seg for aldri så store. Andre medlemmer er 
ikke «Pors» tjent med i dag!

Nå som fotballen jo er ferdig for i år, 
bør alle aktive fortsette treningen med opp
myking i — —

Håper å få 
oppe!

Vår forening står i dag utad så sterk som 
noen forening vel kan gjøre.

Vi har flinke folk, sogar meget flinke til 
a administrere og lede — ihvertfall på mø
ter — og det er det en velsignelse av i dag. 
Man star jo foran veldige oppgaver som må 
og skal loses, sies det da pa møtene. — 
Men det ser ut til at det blir med møtene. 
Tror dere at arbeidet gjør seg selv — på 
klubblokalet? Har inntrykk av det!

Nei, jeg tror det slett ikke. Der ma ikke 
bare prates i det lange og brede om alt mu
lig tull og tøys. Kontrakter og paragraffer 
skal diskuteres lenge etter at kontraktene 
er underskrevet.

Nei, «Porsere nå må det bli slutt med 
å prate, vi star foran en tid som vil kreve 
all den fritid dere kan undvære for å få 
det som skal gjøres ferdig — og helst litt 

Det første en må arbeide med er å fa 
alt klart til N. M. Det kan jo ikke utsettes, 
om det kommer sne da, og kommer det ikke 
her, så kommer den vel andre steder — og 
sa far en hente den. Men det er masser av 
arbeid for den tid med bakken og arrangem. 
forøvrig. Og alle som kan ma være med, skal 
det hele ga knirkefritt. Kan dere ikke gjøre 
noe — vel så ligg unna, los deres billett da 
den blir å få og ferdig med det!

Kom i bakken hver lørdag ettermiddag 
og dere skal slippe a spørre om å få noe å 
gjøre. Det skal ganske snart legges opp 
lys — sa om det passer bedre en kveld i 
uka, er det ikke noe iveien for det.

Treningsbanen (bandybanen) skal jo også 
straks begynnes på, sa det blir en viss van
skelighet a dele seg opp, men det blir vel 
ikke så svært mye å gjøre med den i år, da 
den jo bare skal planeres, og det blir vel 
vesentlig bulldoser-arbeide, men endel blir 
det jo, og mer til neste ar. Det har jo fore
ningen påtatt seg og det må nødvendigvis 
holdes. Så har en stadion som skal utvides 
og forbedres. Den dag og den sorg sies det. 
men det må da regnes med det også — al
lerede i dag.

Om hele foreningen i samlet tropp, ikke 
minst de aktive, går inn for oppgaven tror 
jeg det ville være lurt å stykke opp arbeidet 
i mindre oppgaver, og at hver gruppe far 
sin oppgave å løse etter hvert som arbeide 
skrider fram, samtidig som alle hjelper

har vært heldige med sine 
kulturkvelder hittil.

Vi stunder faktisk fram til neste kveld.
Riktignok er det enkelte som synes at de 

ligger på et for høyt nivå, de yngste har 
vanskeligheter med å følge med, og de bør 
ha lettere kost, heter det.

Vi synes imidlertid at de foredrag og de 
kåserier som hittil har vært framført, har 
ligget på et passe høyt nivå, både for eldre 
og yngre medlemmer, og vi har hittil vært 
meget heldige både med foredragsholdere 
og de saker og ting som har vært omtalt, 
og det har vært en passe blanding.

Vi håper på at hovedstyret vil holde dette 
nivå, da vil kveldene fortsatt bli til glede for 
medlemmene, og de vil virke etter hensikten.

Flere.
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PORSGRUNN MW. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

En historie hentet fra NFF’s 
organ «Fotball»:

Vi gratulerer Bjarne Olsen
med seieren i tungvektklassen over Bror 

Sandgren, Hissingen i Borås, søndag 22. ds.

I

fl >• iLu H u

Magnus Høyendal, Herøya 
er innmeldt i Pors’ skigruppe.

For å få en stasjonær vinsj i bakken, tren
ger skigruppa ca. kr. 2000,—.

Det vil spare en for mye slit, og er helt 
nødvendig for det forestående arbeid.

Er det noen som kan hjelpe?

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

osowo

ag, u-efc4e£cM.

kjefter og smeller i munnen på hverandre, 
beskylder dommeren for å være partisk og 
urettferdig. Til slutt blir dommeren forarget 
og trøtt av det hele. Han skjærer av dis
kusjonen med følgende: «Ja, ja. Jeg har 
blåst, det vil jeg ikke gjøre om, men all 
right, vi begynner annen omgang med cor
ner!»

på en eller annen måte, og når de forskjel
lige komitéer henvender seg til medlemmene, 
så må ingen stå utenom. Alle må være med 
skal vi gjennomføre dette arrangement helt 
tilfredsstillende.

Bakkekomitéen og løypekomitéen er i full 
sving.

Bli med du dgså!

ffijPSH fl «J Ål Hiå IcÅ Q Å

N. M.
Når de forskjellige komitéer nå er ned

satt til norgesmesterskapet, så er det ikke 
ensbetydende med at disse komitéer skal 
greie brasene alene. De skal i første rekke 
forberede sakene.

Vi har mange medlemmer som er inte
ressert, og som kan gjøre fyldest for seg i 
hvilken som helst komité.

De nedsatte komitéer vil supplere seg etter 
hyert, og det må da ikke være nei hos noen. 
Alle klubbens medlemmer vil bli engasjert
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Alle kjenner englesangcn som første gang 
lød over Betlehems marker. En skjønnere 
sang har ikke lydt på denne jord. Den hører 
julen til. Og den hører all sann gudstjeneste 
til. Den synges også hver søndag i vare 
kirker — —.

De færreste tenker dog over at den inne
holder en fundamental sannhet: Vår avhen
gighet av den levende Gud —. Han som ska
per, oppholder og frelser oss mennesker — 
og holder det hele univers i sin hule hånd. 
Gir vi Gud den ære som tilkommer ham?

Det slo meg en gang jeg var tilstede i 
en kjent manns 70-års dag. Da der var holdt 
en rekke taler for ham, sa han omtrent slik: 
«Det er farlig å få for mye ros». Mor min 
sa alltid: «Me må’kje gløyma å gje Gud æra». 
Det ble stille et øyeblikk, men gjestene var 
straks på bølgelengde med dette anslag — 
og Gud fikk æren.

Det slo meg også da jeg for 5 år siden en 
sen novemberkveld satt ved radioen og hørte 
på den strålende festen for grev Folke Berna
dotte i Oslo — til takk og ære for det lyk
kelige utfall av fange-aksjonen i Tyskland. 
Til slutt fikk han selv ordet og sa bl. 
«Jeg skammer meg ikke ved å si at jeg 
bøyde mine kne og bad til min Gud før jeg 
gikk til forhandling med de mektige —. 
Derfor skal Han ha æren i dag —

VSqiogeø ,.JH

Julen er kommet med salhverv for 
hjertene bange,

Jul med Gudsbarnet i svøp under 
englenes sange.

Kommer fra Gud,
Bringer oss glederikt bud,
Æren er G u ds i det høye !

J. S.

det hyde.
Det var befriende og oppløftende!
Gir sa vi Gud æren for det som er noe 

verd i vårt liv? Eller søker vi bare menne
skers ære? Får han æren for en sunn kropp 
og gode anlegg? For framgang i arbeidet? 
For hjelp i motgangens dager?

Dette er et godt kjennemerke på sann 
kristendom: Det å gi Gud æren, og dermed 
også makten i vårt liv. Vi ser omsider ty
delig at for Han har vi intet å rose oss av. 
Vi er syndere som trenger en Frelser, vill
styringer som har en Herre-behov. Men når 
det skjer at vi får gripe disse frelsende sann
heter, da blir vi fylt av takk og glede og 
lyst til å ære Guds navn for alvor. Gjerne i 
«en stor forsamling» (menigheten) som det 
heter så ofte i Salmenes bok.

Når Gud blir æret som Skaper og Frelser 
kan han få lede menneskene dit han vil, for
nye kjærligheten og gjøre alt godt blant 
folkene på jord.
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1756.

invielsen

18

Vestsidens kirke.

klokkensm ed

hver

E.

Du kjære gamle Vestre kirke, omkranst 
av høye trær,

hvor gamle venner hviler — deg kirke
— ganske nær. ■
Med sinnet stemt til høytid — en sommer 

soldag blid,
vi vandrer kirke til deg ved hoymesse lid.

Hl 3 fei

av
Guds ord.

På østsiden av kirken lå før i tiden et tjern 
(tjenna) og her samlet ungdommen seg om 
vinteren og gikk på skøyter, men nå er ‘«tjen
na» igjenfyldt. Det er ikke noe videre vakkert 
der akkurat, men med tiden blir vel omgivel
sene penere.

gelse testamenterte en Peter Høyman 500 
Rdlr. — Begge siders Porsgrunn utgjør et 
sognekall fra 1762.

Tillatelse til å bygge den nåværende kirke 
ble gitt på Fredensborg slott den 24. sept.

- Det gamle kapell ble solgt for 150 
Rdlr. og den nye bygning reist ved’ frivillige 
gaver.

Den kostet 2221 rdlr., 1 mark og 12 ski. 
for den var skjulkledt. Ved invielsen fikk 
kirken navnet • Imanuel .

Monsieur Joen Jacobsen var kirkens bygg
mester.

Porsgrunns utvikling i det 18. århundre, 
var etter den tids forhold meget respektabel. 
Stedets oppkomst gjorde imidlertid Skien 
engstelig, og det ble derfor ofte fra denne 
bys side gjort forsøk på å hindre don truende 
konkurranse. Betegnende for den tids opp
fatning i Skien er følgende ytring fra byens 
borgermester, da Porsgrunn i 1755 ville bygge 
en kirke: «Jeg fatter ikke, at en kirkes op- 
forelse i forstaden Porsgrund kan være for
nøden, for dessnarere at rcducere Skien som 
en af de ældste byer i landet til en grushob .

Vel, denne spådom gikk ikke i oppfyldelse. 
Begge byer har hatt en rivende utvikling 
siden den gang.

Kirken ble restaurert i 1930-årene. Den 
innvendige paneling, som var påsatt i 1890, 
ble fjernet så de kraftige bjelkevegger igjen 
kom til sin verdighet. Den kunstneriske ut
smykking ble utført av maleren Finn Kraft.

Sist sommer ble kirken malt utvendig.
Kirken var lenge det eneste forsamlings- 

sted på vestsiden, og her har generasjoner 
vestside-beboere samlet seg for å hore

Har du noen gang vært i Vestsidens kirke? 
Ikke? Da bør du benytte en av juledagene 
til et besøk, og har du vært der før så ta 
en tur allikevel. Det er en vakker gammel 
kirke, koselig og intim.

Enten du kommer der en sommerdag eller 
en vinterdag vil du erfare noe av den fred 
og høytid som hersker her, hvor våre fedre 
og mødre og henfarne slekter har hatt sin 
gang.

Kirken ble inviet den 16. mars 1758 og er 
altså snart 200 år gammel. Før denne kirke 
ble bygget stod her tidligere et kapell som 
på grunn av elde ble revet ned i 1756, «hvilket 
som Anex, tilligemed Solum Kirke hørte un
der Scheens Sognekald>. Til kirkens oppbyg-

Halvor Teksten //-
/ s )

ble gjenvalgt som formann i Grenland Fot
ballkrets. Han ble av Fotballforbundets pre- 
sidens, H. Evensen, overrakt kretsens gull- 
merke for fortjentsfullt arbeid, under stor 
begeistring.

Vi gratulerer både med gullmerket og med 
rekorden.

Ditt slanke spir det peker mot høye 
himmel opp,

og vindens sus den leker med fløyen på 
din topp,

og dine klokker kaller
malm så tung

hver søndag morgen på deg 
gammel og hver ung.
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få kjøpt i løssalg i

Pors Damegruppe»

er

som

red.

Flere lovende bidrag til julenummeret 
uteblitt.

Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

DIKTER ORD:
Vi har en lengsel og en vei 
mot lyset du og jeg.
Si rettens ja mot maktens nei!
Kjemp kampen selv i nederlag, 
Det gjelder — deg.

Gunnar Reis Andersen.

Pa 
randen av konkurs i det laget har pådratt 
seg en gjeld på kr. 51.000.--, hvorav på opp
arbeidelse av bakken kr. 40.000,—.

Hos oss skulle vel ikke opparbeidelsen av 
bakken komme opp i slike belop pa langt nær.

En god jul og et godt nytt år onskes alle 
Pors-bladets lesere!

Pors Turngruppe
holdt årsmøte 10. november, "fil ny for

mann ble valgt Eva Norli. Damepartiet har 
bortimot 50 aktive, dertil har men et parti 
for småpiker, for husmødre og et mellom
parti.

De øvrige valg ga følgende resultat: Styre- 
medl. Dagmar Dahl, Solveig Hansen, Ellen 
Realfsen og Grethe Nygaard-Larsen med Vi- 
viann Gundersen og Aase Thorstensen som 
varamenn. Turnutvalg Randi Hahn, Viviann 
Gundersen og Dagmar Dahl.

//-/z/57>
Ved årsmøtet i Pors damegruppe ble Nancy 

Steen valgt til ny formann. Øvrige medlem
mer av styret ble Erna Kittilsen, Ingeborg 
Hegna, Tutta Kjorholt og Ingrid Kristiansen. 
Supleanter Anne Lise Olsen og Astrid Hal
vorsen. Underholdningskomité: Berit Hahn, 
Henny Waage og Ragnhild Halvorsen. Fest- 
komité: Lulla Henriksen, Else Kaasa og Edith 
Johansen.

Gruppen har også i siste sesong skjenket 
atskillige midler til turngruppa, boksegrup- 
pa og bandygruppa.

Vi takker alle
som har levert bidrag til såvel dette 

tidligere nr. av Pors bladet.

Da årsmøtet ikke var avviklet da bladet 
gikk i pressen, kommer referatet først i neste 
nummer.

Vellykket skikveld i Pors.
Omlag 200 skolebarn var møtt fram til 

Pors’ vellykkede skikveld 9. november. Dr. 
Agner talte om helsen og hvorledes en best 
kunne ta vare på den ved tannpleie, bad, 
vask og maten. Han advarte mot bruken av 
tyggegummien. Agner la dem også på hjer
tet at de ikke måtte glemme pliktene sine 
hjemme og på skolen, og pekte ellers på 
lekens betydning ute i frisk luft. Kåseriet 
var lagt meget godt an. Videre ble det fram
vist et par naturfilmer.

Senere på kvelden var det medlemsmøte. 
Dr. Agner kåserte også her. Han la det hele 
an med henblikk på å bygge opp formen hos 
de aktive skiløperne.

og ønsker den 
ikke er valgt)

ors-bladef. fr"itfø
På årsmøtet 8. desember ble det besluttet 

a sende bladet gratis til medlemmene. Dette 
vil medføre at dette nr. muligens blir det 
siste for enkelte abonnenters vedkommende, 
idet det jo er endel som ikke står som klubb- 
medlemmer. Hvis du ikke er medlem, så tegn 
deg hurtigst mulig, sa går du ikke glipp av 
bladet, og medlemskontingenten er lavere 
enn bladkontingenten var, sa det lønner seg 
også.

Bladet blir fortsatt a 
Ekko;-.

Hermed takker vi for oss 
nye bladkomité (som ennå 
velkommen.

Arrangeren av N. id. på ski 191/9,
Steinkjær Skiklubb, hadde en inntekt pa 

kr. 82.000. - og en utgift pa kr. 53.000,— 
arrangementet. Likevel står klubben på
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Skole- og idrettstomta på Vestsida.

Forklaring til tegningen:
ll

X

fortsettelse av

Vi bringer her et kart som viser hvor den 
nye sportsplass på Vestsiden blir plasert, og 
hvorledes skolen og reguleringen er tenkt.

Som kjent har bystyret nå bestemt at der 
skal bygges skole på vestsiden først. Hva 
selve byggeplanene angår så er de ennå ikke 
vedtatt, og det blir vel forandring fra det 
som framgår av kartet. Der er jo snakk om 
paviljong-skoler, og det er jo uvisst om når 
en kan vente byggeløyve. Men det er jo gle
delig at bystyret går inn for å løse et lenge 
følt savn som det heter, og innfri løftene fra 
partiene om skole på vestsiden.

Det er også gledelig det samarbeide mel
lom skole- og idrett som gjør seg gjeldene 
ved opparbeidelsen av idrettsplassen. Fra før 
har vi jo samarbeide mellom skolene og ski- 
gruppen ved de årlige vinterstevner, som 
gruppen arrangerer for barn fra Klyve- og 
Porsgrunn folkeskoler.

1. Klasseromsfløy.
2. Spesialromavdeling.
3. Gymnastikk, hustell og sløyd.
4. Sportsplass, 100 X 60 meter.
5. Løpebane, 60 meter.
6. Leikeplass for storskolcbarn.
7. Leikeplass for småskolebarn.
8. Sykkelstall og benkerader.
9. Grønstens gate.

10. Solums gate forbi ridehallen.
11. Kirkegata.
12. Tørmogata (før Nordre gate).
13. Vemernvegen.
14. Ny hovedveg til Skien, 

Linaaes gate.
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Telene som fyresongsmenn i ski-ldrotten.
Av bonde Ragnvald Kleiv.

vorte nytta i 
og framkost-

med. Å stå ei 
eit karstak; men

eit stort tåband og so eit band attyver til 
midt under ilken. Sondre Norheim som tøygde 
hoppi lenger enn andre laga seg band som 
rakk attum hælen. Desse bandi vart i Tele
mark kalla for «hærka . dvs. hælkeband. Tru- 
leg er det uppfinningi av «hærka» som hev 
gjeve støyten til største framgongen i ski- 
idrotten.

Sondre laga dg hoppet midt i bakken so 
ein kunde fa lengre hopp og lettare nedslag. 
Fyre hans tid laga dei hoppet på sletta under 
bakken. Tok so eit kraftig tilrenne og hoppa 
på flat mark. Tidleg tok dei i Telemark til 
med premitevlingar på ski. Ein høyrer soleis 
um ei premitevling på ofte i Høydalsmo i 
1866. Her vart Sondre Norheim bestemann.

I 1868 skipa «Centralforeningen» til ei ski- 
tevling i Oslo. Til denne tevlingi kom nokre 
bondegutar frå Telemark og millom dei var 
Sondre Norheim. Telene tok hovudstaden med 
storm. Byfolki vart reint elleville av undring 
yver desse bøndene som kunde fjuke i lufti 
som fuglar. Oslopressa var og full av lovord 
og Sondre Norheim vart umtala som ein 
liten gud. Dette var fyrste gongen telene 
vitja Oslo og synte bygutane korleis ski kun
de og skulde brukas. Seinare kom dei att, år 
etter år og alltid låg kongestaupet og dei 
beste premiane i «skreppa» hjå telene når 
dei drog på heimveg.

Den 5. februar 1883 vart det halde ski- 
tevling i Husebybakken. I dette rennet 
40 tevlarar med og av desse var 20 frå Te
lemark. Mikkel og Torjus Hemmestveit frå 
Morgedal fekk kvar sin kongepremic og 100 
krunor i gull. Halvor Aadalen frå Seljord fekk 
1. pr., Kristoffer Dalen, Seljord fekk 2. pr. 
og Torkjell Dalen. Seljord fekk 3. pr.

Dei telene som kanskje sette djupaste mer
ke etter seg ved desse tevlingane i og rundt 
Oslo i den fyrste tidi var nok Mikkel og Tor
jus Hemmestveit. Båe fekk kongestaupet flei- 
re gonger i Husebybakken og med sine ski- 
skular i Oslo og Drammen gav dei støyten 
til ei veldig interesse for skiidrotten millom 
byungdomen.

Vinteren 1892 kom atter ein tropp teler til 
Oslo. Dei skulde vera med i det fyrste Hol- 
menkollrennet. Bygutane var no vortne reine 
karar på ski. Dei trudde seg so godt at Aften
posten skreiv fyre rennet at telemarkingane 
lite hadde å gjera der inne no. Trass i Aften-

Alt frå gamalt av hev ski 
Telemark. Fyrst som nytte- 
middel i skog og mark, på fjell og vidder, — 
pa vegar ut frå bygdene og på vegar heimat.

Seinare i leik og lag og kappestrid der 
krefter og dugleik, mot og mannskap fekk si 
utløysing.

Ski voks seg soleis saman med folket i deira 
daglege slit og strev og sma hugnadstunder.

Slalåm er den eldste form for skiløyping. 
Folkevisa Heming Unge tyder på det. I 
samband med slalåm vart Telcmark-svingen 
skapa. Dyre Vaa frå Rauland laga tri Tele- 
marksvingar i slutten på slalåmi og dette 
skal vera rekord. Flekstveitguten fra Lårdal 
løypte Flekstveitskotet og gjorde Telemark
svingen på Bandak. My kje tyder på at sla
låmi hev vorte framelska i Vest-Telemark. 
Serleg då i bygdene Vinje, Rauland, Lårdal 
og Morgedal. Av slalåm var det i grunnen 
tvo slag. Den vanlege slalåmi og so uvyrd- 
slåmene. Uvyrdslamene var slike låmer 
berre ein og annan våghals gav seg i lag 

uvyrdslålem vart rekna for 
so var låmi lagt ut yver 

fjell og ufsar, gjenom skog og kneikar, i 
sving og stryk. Rennaren laut snart hoppe, 
snart huke seg ned og snart sprette i veret. 
Det var um å gjera å ha nervonc i orden og 
kvar sen og sege spent. Det var slike låmer 
Olav Storlid og Sondre Norheim frå Mor
gedal var so glupe til å stå i. Olav Storlid 
sine meistarlåmer på Huvestad og Storlid er 
velkjcnde. 30 meter den gong på fylor. furu- 
ski og «ilkeband», yver holt og askestuvar 
og med nedslag i laus snø stend det ein 
kaldgufs av. Sondre Nordheim sine uvyrds- 
låmer i Kvævenuteen, Kastedalcn og på Haug- 
lid vitnar um ei uvyrd som hadde herredome 
yver kvar sen og sege i kroppen.

Sondre Nordheim var husmannsgut, fødd 
i Morgedal i 1825.

Morgedal hev frå gamalt av vore ei skibygd. 
Ski vart nytta av unge og eldre. Kvar vinter- 
sundag samlas bygdefolket på ski. Dei løypte 
frå bakke til bakke, frå ufs til ufs bygdi 
rundt. Skiløypingi då var som ho skulde vera: 
Ei folkeeige som alle kunde vera med på.

I dette miljøet voks so Sondre Nordheim 
upp — han som vert rekna som skaparen 
av den moderne skiidrott.

Skibandi som vart nytta i den fyrste tidi 
var «ilkeband •. Av vridne vidjer laga dei
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Ved det nasjonale boksestevne il " /2At>
i Kristiansand 26. november fikk Oddvar 

Skilbred, Pors første premie i mellomvekt C, 
mens Olaf Halvorsen fikk poengnederlag.

(51
Aksel Fjeld og Harald Westby

er autorisert som nye kretsdommere for ski.

God junior-hopper til Pors.
Pors skigruppe har fått flere nye med

lemmer i høst. Blant disse er Odds gode 
juniorhopper, Leif Isaksen.

Ved et boksestevne i Aalborg //
søndag 3. desember seiret Johs. Bjørnfla- 

ten, Pors over E. Hjort Hansen, Aalborg pa 
tekn, knockout i 2. runde.

løsningen, og alle opplysninger som er gitt.
er nødvendig for å svare riktig på spørsmålet.

Hvis De virkelig er smart og klok, kan
De greie oppgaven på 5—10 minutter.

Løsning på siste side.

skiløpere var Telemarkinger.» Og vida re skriv 
han: «Det ble Hemmestveitgutane som brøt 
veien for skiidretten der. Det stod glans av 
dem da de kom over i 1886 og 1888. De hadde 
tatt kongepokalane i Husbybakken flere gan
ger og var kjente både ute og hjemme. De 
kom, så og vant der de for, og rev folk med 
seg.

Men ikkje berre i Amerika var telene dei 
fyrste på ski. I alle land som hev vinter med 
sno finn cin merke etter teler som var med 
og lagde på ein fyrste lami. Ja til og med pa 
Sudpolen var telene dei fyrste pa ski. Olav 
Bjåland og Hjalmar Johannesen som var med 
Roald Amundsen på Sudpolturen er namu 
som vil lyse i skisoga til alle tider.

Låmi som tok til i fjellbygdene i Telemark 
spenner no rundt heile jordi. Bondeidrotten 
frå Telemark hev vorte verdsidrott og ski 
hev gjort Telemarknamnet kjent og kjært 
på alle målføre heile verdi yver.

Telemarksving — Telemarkstil - Telc- 
markski er ikkje dikt og draum og frasor. 
Det er atterljom av den store susen som 
skiløypingi i Telemark skapa i 80-åri.

Fra Jonsok l 9 // 9.

posten fekk likevel Svein Sollid frå Morgedal 
kongestaupet.

Det er likevel rett nok at det gjekk attende 
med telene på ski etter 1890-åri. Telene nytta 
krefter og dugleik. Bygutane tok i bruk træ- 
ning og ymse tekniske hjelperåder. Dette 
hadde ikkje bondegutane råd til.

Frå 1860 til 1890 reiste 35 av dei beste 
skiløyparane i Telemark til Amerika. Millom 
dei var Sondre Norheim og Mikkel og Torjus 
Hemmestveit. Dei tok alle ski med seg og 
nytta dei so tidt det var høve til det.

Ein av dei fyrste telene som tok ski i bruk 
i Amerika var likevel Jon Rui frå Tinn i 
Telemark. I 1855 vart han tilsett som post
mann og i 20 år bar han posten på ski yver 
dei ville Sierra Nevada fjelli.

Då Mikkel og Torjus Hemmestveit kom til 
Amerika tok dei straks til med skiframsy- 
ningar og premitevlingar. Dei reiste frå stat 
til stat, frå by til by og gjorde skiidrotten 
kjend. Mikkele og Torjus Hemmestveit vert 
i dag rekna som skaparane av den Ameri
kanske skiidrott.
1909: «Et merke kommer iallfall nordmen
nene til å sette etter seg i Amerika, og det • 
er skispor og løyper. De første banebrytende

Intelligensprøve.
Et tog førtes av 3 menn, Robertson. Smith 

og Jones, i egenskap av togfører, bremse- 
mann og fyrbøter, men ikke i navnenes rek
kefølge.

Med toget reiser som passasjerer 3 for
retningsmenn, som også har de samme navn, 
nemlig Mr. Smith, Mr. Robertson og Mr. 
Jones.

1. Mr. Robertson bor i Detroit.
2. Bremsemannen bor midtveis mellom Chi

cago og Detroit.
3. Mr. Jones tjener 2000 dollars om året.
4. Smith slo fyrbøteren i biljard.
5. Bremsemannens nærmeste nabo er en 

av forretningsmennene, han tjener 3 gan
ger så meget som bremsemannen, hvis 
lønn er 1000 dollars om året.

6. Den av forretningsmennene hvis navn 
ér det samme som bremsemannens, bor 
i Chicago.

Spørsmålet er, hva heter togføreren?
Ovenstående oppgave ble gitt til alle som 

søkte stilling i det amerikanske Bethlehem 
Steel Company.

Fristen for løsningen av oppgaven er satt 
til 2 timer og 45 min. Det er intet trick ved

H. Angel skriv soleis i
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Hvordan

kulturkveldene våre

HalmstadI

VEST ØST møtes.

Hilsen
Reidar Klingberg.

Bjarne Olsen
har hatt en meget god sesong hittil.
Fredag 17. november seiret han ved det 

internasjonale stevne i Coloseum, over den 
danske tungvekteren John Larsen, som bl.a. 
har vunnet landskamper mot Irland og Sve
rige, med poengseier 3-0 i finalen, og fikk 
god kritikk i Oslo-aviser for kampen.

Han ble uttatt av Bokseforbundet til å 
representere Norge i tungvcktklassen i lands
kampen mot Sverige 1. desember. Og han har 
deltatt i forbundets treningsleir før kampen.

Ved landskampen i Gøteborg tapte han 
imidlertid 3-0 for den gode svenske tung
vekter Ingemar Johanson. Bjarne fikk god 
kritikk i pressen for sin kamp.

Ved et internasjonalt stevne i 
søndag 3. desember vant han (den kjempe- 
sterke normannen, som Aftenposten skriver) 
over Gjert Schyllert fra Trålleborg i 2. runde 
etter at svensken hadde vært nede for telling 
to ganger.

/.. “t 6

A nei da tenk ikke pa amerikanere og 
russere — det var ganske enkelt 2 pors- 
grunnsgutter som traff hverandre på utflyt- 
tingskurs (nytt norsk ord for evakuering) i 
Oslo: Einar Halvorsen fra vest og jeg fra 
øst. Stilt overfor den samlede masse fra det 
øvrige Norge, falt det helt naturlig at vi slo 
oss sammen, og i den vante formasjon, vest- 
ost, tok vi våre plasser ved bordet. (Tenk om 
det var like lett å bygge bru mellom vest og 
øst i Porsgrunn.)

Under en av «utflyttingsoperasjonene > len
te Einar seg over til meg og hvisket: «Jeg 
strever så med julenummeret til medlems
bladet vårt. Har du noe på hjertet?*--------
Å hå, tenkte jeg, — hjemlengsel? — eller 
var det bare utslag av det gamle: «Hjem til 
deg går våre tanker — osv..-

Du vet, sang og musikk er min store hobby 
nå. (Og har vært det helt siden jeg sluttet 
som aktiv idrettsmann.)

Ja, men musikk har vel ikke noe med idrett 
å gjøre? —

Jeg er ikke så sikker på det. Feilen er nok 
bare at idretten ikke har tatt musikken i sin 
tjeneste. —

Hva mener du? —
Jo, du har merket hvor opplagt du blir, 

når du hører god musikk?— Og du har vel

Kunne idrettens og musikkens idé for alvor 
gripe menneskene, ville vi samle — ikke bare 
folket vårt, men alle folk. Vi ville få en 
sjanse til å gå mot en bedre verden — en 
verden som ville overflødiggjøre F. N. — —

Gledelig Jul!

lest at til og med kuene melker bedre når 
de hører musikk?

Ja, men det må vel være tøys og tull?
Jeg har aldri sett det, men det er virkelig 

vitenskapelig bevist at musikken påvirker or
ganismen — marsjmelodier f.eks. stimulerer 
blodomløpet. Jo, det er nok riktig — og nå 
kom jeg på en fantastisk tanke: 
ville det være a samle fotballspillerne f.eks. 
foran en kamp og preparere dem med mu
sikk? men jeg legger til — riktig musikk 
må det være, ellers kunne det virke omvendt.

Dette hørtes interessant ut. Kunne du tenke 
deg å komme på en av 
og snakke om det? —

Ja, falt det seg slik når jeg tilfeldigvis var 
i Porsgrunn, skulle jeg gjerne det. —

->:■

I sangen vi livsgleden henter, 
det trenges så mangen en gang. 
Ja, livet som vinker og venter, 
det skal vi nok vinne med sang.

Klubb-kveld. //-/zL,
Den 23. november hadde vi igjen en vel

lykket og hyggelig sammenkomst.
Skoleinspektør Bleness kåsserte om Olav 

Duun, og fikk sterkt bifall.
Det var også sang- og musikkunderhold- 

ning ved Ruth Lerstang Linge og Tormod 
Linge, som også ble lønnet med kraftig bifali.

Og som vanlig var det bevertning.
Det var godt frammote. Neste medlemsaf- 

ten blir altså mellom jul og nyttår, og det 
var da meningen a prove egne krefter til 
underholdningen.
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Skiløper krysser vårt snehvite rike, 
spinner sitt filigransnett 
sammen om folket, hvor alle er like, 
runnen av skiløper-ætt.
Ei helt folk på ski i de snetunge lier, 
på vidda, langs skogenes buktende stier, 
hvor alle har selsamme rett.

Trysil-Knut, Hemmestveit, Amundsen, Hansen 
— helter fra skibakkeløpenes land, 
selv om de ikke fikk mesterskapskransen 
tente de normannahjerter i brann.
Trysil og Morgedal, Husebybakken!
Bare ved tanken så retter vi nakken 
hver fribåren kvinne og mann!

Formannen, Gustav Gustavsen og Otto Malm- 
gren med Leo Johansen som varamann.

Årsmotet ble greitt og kvikt avviklet.

Ut fra vår sagas isgråe morgen 
vokser en skikkelse frem.
Glidende lett, som av fugleflukt båren 
stevner mot Valhall han hjem.
— Ullr, den første som skiene nytter, 
hurtig, som vinden, i jakten på byttet 
broyter han sneskavlers brem.

Skiene bar ham. Som båten på bolge 
seilte han frem gjennom skog.
Odin med Sleipner kunne ei folge 
der han i ledingen drog,
— Ullr, den første som skiene kjente 
skisportens gud for hver gutt, for hver jente.
— forrest i tuseners tog

BANDYGRUPPENS 
generalforsamling " ,2/^>

ble holdt i klubblokalet den 28. november 
under ledelse av formannen, Henry Hegna. 
Beretning og regnskap ble godkjent.

Av beretningen framgikk det bl.a. at A- 
laget ikke hadde noen tapte kamper i siste 
sesong, men Eidanger gikk forbi p.g.a. bedre 
målaverasje, og ble dermed med i Eliteserien. 
B-laget ble kretsmester.

Valget førte til at formannen H. Hegna 
ble gjenvalgt. Styremedlemmer ble: Erling 
Olsen, Karl Richter, Isak Svarstad og Odd 
Christiansen. Supleanter: Frank Sørensen og 
Leif Larsen. Sportsutvalg for A-laget: Bæ- 
rulf Fjeldvik (oppmann). Erling Olsen og 
Ivar Waage. For B- og C-laget: Frank Olsen 
og Finn Steen. Junior: Frank Sørensen og 
Leif Larsen. Materialforvalter: Frank Søren
sen. Til å ta seg av avisprotokollen: Finn 
Steen.

Dessverre viser det seg at det ikke kan bli 
skøytebane på den nye idrettsplassen ved 
Vests. skole denne vinter, og en må derfor 
ergne med å legge iss pa Stadion i år også.

Valgene : 
re Beckstrøm

Han gikk opp loypa. I sporene etter 
fulgte så mangen en kar,
— Trygves sønn Olav, vår saga beretter, 
selv drabelig skikonge var.
Skisporet bukter seg i vår historie, 
over det lyse berømmelsens glorie 
frem gjennom slektenes får.

Som en vil se gikk John Kjørholt.ut av 
styret nå etter mangeårig utmerket arbeid, 
utfort med stor plikt troskap. John er en av 
de som ikke har nei i sin munn når det gjel
ler å fa noe utfort.

Formannen takket ham for insatsen og 
han ble hedret med en gave i det han under 
stor begeistring ble overrakt et eksemplar 
av Finn Amundsens bok: Idrett .

FOTBALLGRUPPENS 
generalforsamling z/-/z/f7> 

fant sted i klubblokalet 1. desember under 
ledelse av formannen Kåre Beckstrøm.

Frammøtet var upåklagelig. De forskjellige 
beretninger ble opplest og godkjent, likeså 
regnskapet.

Det framgikk at gruppen har hatt sin beste 
sesong i år, i det een nådde 4. runde i N. M., 
og har 9 seire på rad i første-divisjonskam- 
pene og leder i sin avdeling.

Til formann gjenvalgtes Kå- 
enst. Styremedlemmer ble : 

Thorbjørn Solstad, Asbj. Kjellevold, Odvin 
og Otto Malmgren.Kristiansen og Otto Malmgren. Varamenn 

Trygve Thorstensen og Alf Johnsen.
Sportsutvalg: Gustav Gustavsen, formann, 

Rolf Næss og Alf Jacobsen. B og C utvalg: 
Olav Holtan, Frank Olsen og Erling Halvor
sen. Varamenn: Johs. Pedersen og Karsten 
Andreassen. Juniorutvalg : Leo Johansen, 
Ragnar Johansen og Finn Moen med Alf 
Johansen som varamann.

Avisprotokollfører: Henry Hahn.
Representanter til fotballkretsens ting ble:
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X.

— v a r d .
(Fra Aftenposten.)

X

Skisportens sønner, guder i tiden.
Idrettens mål har de nådd.
Krefter og nerver er styrket i striden, 
viljen har stålherdet odd!
Frihetens ungdom, snelandets sønner, 
fedrenes drømme, mødrenes bonner, 

frukten av det som er sådd.

til varamann til styret. Leif Axelsen ble med
lem av slalåm utvalget og Aksel Fjeld ble 
medlem av styret for hjelpekassa.

Aksel Fjeld ble også valgt som representant 
til forbundstinget.

Skisporet slynger sitt skinnende belte 
rundt om vårt elskede land', 
knytter oss sammen, fra fortidens helte 
til fremtidens kvinne og mann.
Solen skal drysse sitt gull over sporet, 
det vi skal folge som fedrene gjorde,

- da vi påny holder stand!

Innefra viddene, frem gjennom skogene, 
nedefra byens bunn
strømmer en marsdag skiløper tog ene 
sammen mot gudernes lund: 
Holmenkollrennet! Fanfarene gjaller! 
Ullr på skiløpersønnene kaller 
til dyst i en lykkelig stund.

J)orsere! n-u/#
Nå da vi har et klubblokale — og et pent 

sadant — (som jeg håper dere vet hvem vi 
har å takke for), synes jeg det burde være 
i alle medlemmers interesse å ta vare på det, 
og huske at det koster arb., tid og penger. 
Har inntrykk av at mange ikke tenker i det 
«hele tatt>/ når de er der — jo en ting — 
morro. Bare en ting som dørmatte — det er 
det der, og den er ikke til å hoppe over — 
tvertimot, og askebeger er det plenty av, 
og blir de for fulle, kan de tømmes. Dette 
har ergret meg mer enn en gang. Og så var 
det den rengjøringen. Det er ingen mening 
i at de samme skal ta seg av dette hver gang 
da Pors’ medlemstall er så stort at det skul
le bli minimum av arb. på hver. I hvertfall 
skulle hver gruppe ordne opp etter seg. Da 
jeg etter en fest spurte formannen om han 
ville spørre noen om hjelp til å rydde opp, 
før festen var slutt— fikk jeg til svar at det 
behøvde ikke jeg å bry meg med. Dette svar
te jeg ikke noe på, men tenk — og ganske 
riktig vi var kun 2 damer som var med og 
hjalp til. og har ikke noe med den gruppa 
å gjøre i det helctatt, har nemlig før vært 
med pa a ordne opp etter andre grupper enn 
min egen. Syntes det er på sin plass å ta 
dette som en plikt. Dette skulle kanskje ikke 
publiseres, da jo samholdet ellers er helt i 
orden, men som sagt, det har ergret meg en 
del.

Inn mellom Nordmarkas skinnende graner 
fører en svimlende jakt!
Rønæs’, Hau’erns og Bergendahls baner 
følges i fem-milas takt.
Sigmund og Birger fra hoppet seg svinger 
opp imot solen på utspilte vinger, 

fugler, med vinden i pakt!

------

M*'7

På Grenland Skikrets 
årsmote ^'I2/sd

ble det vedtatt, etter forslag fra Leif Ak- 
selsen, Pors, å opprette eget ferdighetsmerke 
for slalåm. Det ble også vedtatt et forslag 
fra styret om sikringstiltak ved flomlysrenn.

Forslaget går ut på å søke å hindre ulykker 
for hopperne under trening og renn som føl
ge av strømbrudd, ved a plasere sterke para- 
fin-lyskastere på flere steder i bakken som 
reserve.

Videre ble det bestemt å innskrenke an
tallet av gutterenn, da det har vært altfor 
stor belastning for guttene med de mange 
renn en tidligere har hatt.

En vil også sikkert oppnå bedre good-wi 11 
blant guttenes foreldre og foresatte, som 
framholt av Kr. Barth.

Ved valgene ble Rolf Knudsen. Pors, valgt
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Snø.

<

Ole Reistad:

ZTZut fyMle dMafoefae 
i Ho£mæn£øMe*i.

Snoen faller lunt og stille 
over skoger, mark og enger, 
gjor det lyst i byens gater. 
Lys er noe alle trenger.

Snoen faller, kroppen dirrer, 
lengter etter ski og bakker, 
lengter etter skog og knciker. 
Vintrens drom er frisk og vakker.

te jeg overende i annen omgang, og mitt håp 
om å få komme med i selve Kollen reduser- 
tes betraktelig. Man kan da selv tenke seg 
den glede jeg følte da jeg likevel var blant 
de lykkelige utvalgte.

Den ettermiddagen som fulgte ble for meg 
en av min skiløpersagas lyseste, men for min 
familie mørkeste kapitler. Det ble en smøring 
etter alle kunstens regler så det luktet død 
og fordervelse over hele huset. Sent pa kveld 
ble det før jeg krøp til køys for å tilbringe 
en meget urolig natt hvor jeg i drømme snart 
foretok dc flotteste hopp, snart gjorde de 

ende pa 
av

utroligste flikkflakk for til slutt a 
hodet i snøen. Da den første grå strime 
den kommende dag seg opp over åsene i øst 
var jeg på benene. En siste finpussing av 
skiene og så etter en avskjed med de der 
hjemme som om det var en selvfølge at de 
aldri mer skulle få meg å se i dette liv, bar 
det avsted.

På veien oppover mot Holmenkollen følte 
jeg meg som dagens mann, men da jeg 
nådde fram til bakken og så menneskemassen 
som veltet innover på tjernet og kranset 
bakken, skrumpet jeg etter hvert inn til nor
mal størrelse. —

Kongen kom, kongesangen ble spilt, og 
rennet begynte. — Det syntes meg en evig
het før det ble min tur til å ta skiene pa 
nakken og krabbe oppover trappene i stillaset.

Da jeg etter meget mas i trengselen der 
oppe hadde fått skiene på benene og så ut
over, møtte der meg et syn som jeg aldri 
glemmer. Tindrende vinterblå himmel, lubben 
grønn granskog og langt der nede Kristiania 
i solblå dis. — Det suste fra skogen, og fra 
menneskemassen dypt der nede under meg 
steg bruset av tusener stemmer.

Hvit er snoen, la den drysse, 
smelte i vårt ansikts glod. 
La oss onske vi var rene, 
slik som snoens Skaper bod.

Norman Jacobsen.

Som så mange andre norske skiløpere be
gynte også jeg min løpebane på et par tøn- 
nestaver. Etter utallige rundkast i hopp så 
umulig anlagt og oppbygget som bare gutt
unger kan gjøre det, avanserte jeg langsomt, 
men sikkert mot høydene, og endelig, etter 
masser av brukne ski og oppskrubbede an
sikter var målet nådd. Jeg var blitt anmeldt 
til deltakelse i Holmenkollen. Det mål vi 
smågutter hadde snakket og drømt om så 
lenge vi kunne huske tilbake i tiden. Nå var 
målet nådd og jeg skulle kanskje få lov til 
å være med i selve Holmenkollrennet. Jeg 
sier kanskje, for mellom meg og den store 
dag sto ennå uttagningen i Heggehullet. Og 
den som har stått utfor «Villaen» vet selv 
at denne ikke er til å spøke med.

I gnistrende fint føre, det hadde regnet 
om natten og frosset på om morgenen, ble 
vi sluppet utfor med hel fart. Dor ble da også 
et veldig mannefall. Selv så berømte løpere 
som Tulla. Viggo og Dagfin måtte overende 
en gang. — men så hoppet også en del av 
oss over den gamle bakkerekorden. Selv måt-

Startflagget fallt — hornsignalet lød 
nå var det min tur til å suse utfor. Et par 
kraftige løpetak og jeg suser nedover stillaset. 
Jeg nærmer meg hoppet, huker meg sammen 
til sats. — Jeg var ikke i tvil om at det 
skulle gå bra. — Bare rolig, sa jeg til meg 
selv — bare rolig. — Satsen ble tatt i det 
rette øyeblikk — og så svevet jeg da ut i 
løse luften.

Tribunene, hesteskoen nede på tjernet, 
hoppmålerne og tråkkerne skimtet jeg under 
meg, men det som opptok mine tanker var 
mitt forestående nedslag. Det trykk jeg had
de ventet meg kom ikke. Jeg sto støtt som 
fjell. At det var verdens stolteste mann som 
i neste sekund svinget nede på tjernet, sier 
seg selv. At jeg skulle' klare annen omgang

Snoen faller, snøen lokker 
ungdom fram til dåd og^yst. 
Fedres spor i snoen skimtes, 
sporet folger vi med lyst.



11 PORS-BLADET

»

som

Løsning på intelligensproven:

•q^iiug jø-pq uøjøjøjSoj,

Du renn i kapp med den friske vind, 
bort i bakken,

du herdes både i kropp og sinn, bort 
i bakken.

Du kjenner blodet i år on renn, 
og modet aukar og hugen brenn, 
bort i bakken.

Det blomer roser på raude kinn, bort 
i bakken,

det veks opp nordmenn i sinn og skinn, 
bort i bakken.

Nei aldri er eg så frisk og glad
når på skion eg renn av stad 

bort i bakken.

S fe ilauparwise.
No legg seg snoen så kvit og lett bort 

i bakken,
og haug og hoie og alt vert s&tett bort 

i bakken.
Å hei, kvar er du, du friske gutt 
og vesle gjente? Kom berre ut. 
Kom i bakken!

Å hei, og hopp, kom med skia di, bort
i bakken!

Så lett ho ut over stupet glid, bort i bakken.
Og når så stundom for stridt det gjeng, 
i snøen finn du så mjuk ei seng, 
bort i bakken.

et
— og nedkomst som 

Begge skiene knakk som fyrstikker 
bomfast sto jeg i sno til midt 
og så hugget jeg fjeset ned i

Kvi sitt du inne i stua nå? Kom i bakken!
Sjå snoen glitrar så rein og god, bort 

i bakken.
Du gløymer sorg og du gløymer sut, 
du vesle gjente, du vesle gut, 
kom i bakken!

var jeg ikke i tvil om. Nå var det ikke den 
ting jeg ikke skulle være mann for å klare.

Det viste seg at de fleste av oss i yngste 
klasse sto, sa det ville nok bli knivskarp 
konkurranse, sa nå gjaldt det å tøye seg i 
annen omgang. Hel fart skulle vi også ha.

Igjen var det min tur, og utfor bar det. 
Svær fart hadde jeg, fin sats fikk jeg 
svev jeg aldri glemmer 
forslo.
under meg — 
pa leggene 
snøen, midt i mellom begge skituppene. 
Skuffelsen var overveldende. De store tanker 
om meg selv var blåst bort, na gjalt det bare 
a luske unda så ubemerket som mulig — 
men jeg syntes alle lo av meg, og det var nok 
av velmente råd å høre.

Sa sto jeg da der og rubler over min u- 
lykke og så på mine lidelsesfeller i yngste 
klasse. Og overende matte de nesten alle sam
men som forsøkte seg på de lange hopp. Da 
også Bernhard Larsen fra Vang, førstepre- 
mievinneren ved de Svenska Spelen måtte i 
bakken trostet jeg meg noe - og jeg dro 
hjem med det urokkelige forsett at jeg skul
le komme igjen og ta revansje.

Mange ganger senere har jeg stått der op
pe pa toppen av Holmenkollbakken og ventet 
pa at mitt startsignal skal lyde og alltid har 
jeg følt denne betagende høytid som slår en 
i mote når en ser og hører den tuseenstem- 
mige folkemasse som den dag møter fram 
for å hylde vår nasjonale idrett.

Det norske folk har også god grunn til å 
være stolt over sin idrett, og sin ungdom 
på denne dag. Aldri ved noen idrettskonkur
ranse har jeg truffet en slik ungdom av 
vaskeekte mannfolk som på toppen av Kollen. 
Spenstig, djerv, frisk og humørfylt ungdom 
skapt av den idrett de driver.

Alle de som har oppnådd den lykke å få 
delta i dette renn, vil nok være enig med meg, 
uansett hva resultatet ble: «Det var en min
nedag som aldri kan glemmes». Den ung
gutt som har satt seg som oppgave å få 
prove seg en dag i Holmenkollen, han har 
intet dårlig mål i sin idrett. —

Fra «Idrætsminder .
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PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

1

FÅBMKEB A/S

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

MMO rø,0'

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

norrønå
PORSGRUND
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■ Godt nytt år» ja slik ønsker vi våre ven
ner og bekjente, «takk i like mate svares 
der», men det ser alt annet enn lyst ut i det 
nye år, ute i den vide verden.

Vi går inn i det uvisse med 365 dager, 
som ingen av oss kan forutse, og hjemme i 
de koselige lune Porse-reder, jeg kunne tenke 
meg et stort hus med like mange værelser 
som dager i året. Gjennom alle disse værel
ser går vi og skal passere, og vi er klar 
over at gjennom alle disse rommene vil vi 
møte store vanskeligheter, og vi skulle ha 
lyst til å snu i døren, av frykt for de vi møter, 
men det kan vi ikke, vi må videre uansett 
den mørke skillevegg, ingen kan stoppe tiden, 
ondskapen ligger over oss, og for å komme 
bort fra den ondskapen har vi i vårt land 
født flere nye reformer som i og for seg er 
gode, men husk at ondskapen er ikke bare i 
verden, men også inne i oss selv, og vi greier 
ikke å flykte fra djevelen og deres ondskap, 
den vil følge oss selv om vi flytter inn i nye 
samfunnsordninger, vil vi bare erfare som det 
står i visen: «At høit fra vognlasset Nissen 
lo — jeg tror vi flytter i dag vi to.» Nei 
vi kan ikke flykte fra syndens herredømme, 
like lite som vi flykter fra oss selv, for husk 
det er en jernhård lov i verden uten vår 
Herre, den almektige.

Våre store statsmenn erkjenner at det er 
vanskelig å styre verden i dag, men ikke 
håpløst, nei gud skje lov håpløst er det ikke. 
Et stort gode er det at vi er oppmerksomme 
på vanskelighetene så vi kan ta forholdsreg
ler.

Vi synger rundt juletreet: «Denne stjerne 
lys og mild, som kan aldri lede vill»!

Det er kraft i disse ord, en kraft som gir 
oss trygghetsfølelse sa vi kan gå inn gjen
nom døren og alle rommene i - troen på at 
menneskets godhet vil slå rot i hverandre, 
og med løftet hode ønske hverandre i tro
skap og samhold og rettferdighet, et fredens 
og framgangsrikt godt nytt år. La oss derfor 
vi i det lune Porse-rede, få troen på oss selv, 
og sine medmennesker, ja også for våre ube- 
kjente, at det er noe godt i hvert menneske, 
og som aldri får anledning til å vise sitt 
jeg, la dem også oppta våre tanker. Vi skal 
ikke vinne noe på det, foruten forståelsen av 
at vi har fått fred i våre hjerter, av glede 
som er ført inn i trøstesløse samfunnsborgere.

La dette som så mange ganger før har 
blitt sagt, samhold er livets kilde til for
trolighet og forståelse, da vil vi erfare at 
fredens sak er oppnåelig, og vi kan glede oss 
sammen med mor, far, søsken og barn at 
lykken er kommet og ondskapen er borte. 
Trods det spøkelsesaktige stålskjold som i 
dag truer vår sikkerhet.

Til slutt vil jeg minne om Johannes Åpen
baring 3, 20, der leser vi de kjente versene:

Se jeg stå for døren og banker, 
om noen hører min røst, så åpner døren, 
vil jeg gå inn og holde nadver med ham.

Så åpner vi våre hjertedører for Jesus den 
allmektige, og vi tar ham med oss gjennom 
alle de mørke rommene i 1951, og tenner en 
stjerne i hvert eneste rom, «Fredens stjerne»!
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Vestre gate Jfl
Telefon 466

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799 

V. Porsgrunn

A-B ERMER

Mangel på tillitsmenn - - 
Hovedforsamlingens årsmøte

Vi er riktignok ikke så gamle, men så langt 
tilbake som vi kan huske, har det ikke hendt 
tidligere at man har måttet utsette en del av 
valgene (bl.a. på formann) slik som tilfellet 
var på hovedforeningens siste årsmote. År
sakene til dette uheldige forhold kan være av 
forskjellig karakter, for vi tror nemlig ikke 
at det bare skyldes uvillighet fra medlem 
menes side. Vi kan f. eks. ikke fri oss fra 
det inntrykket at valgkomitéen har tatt sin 
oppgave litt for lettvint. Faktum er jo at en 
valgkomités arbeid hører til det viktigste i 
en forening, og en middelmådig innsats her 
kan få uanede følger og bli til ubotelig skade. 
På den annen side ser vi heller ikke bort fra 
den kjennsgjerning at også vi har medlem
mer som møter opp en gang i året (på års-

Medlemsmøte
Hovedforeningen avholdt et vellykket medl, 

møte mellom jul og nyttår. Det var fulltallig 
fremmøte og lokalet ble nesten for lite. Som 
vanlig åpnet de gode Porsere med sang, og 
denne gangen ble det julesanger. Etter et 
rikelig (og hvilke reserver) julebord var det 
underholdning av forskjellig slag. Flere og 
flere medlemmer avsløres som gode talere 
gjennom de improviserte kåseriene som ofte 
er kostelig underholdning. Ut på kvelden, ble 
det anledning til en svingom. Vi hadde den 
store glede å se at klubborkesteret — om enn 
forsterket — allerede var i virksomhet.

I hyggelig selskap lop tiden avsted og klok
ken halv tolv var det oppbrudd.

Møtet ble på en grei måte ledet av vise
formannen, Leif Halvorsen.

motet) mod sin «kritikk uten at de samtidig 
er villige til å ta et virkelig tillitshverv, for 
gjennom dette å bli medansvarlige og bidra 
til å rette på «manglene». En slik opptreden 
er lite verdig for et foreningsmedlem, ikke 
minst nettopp i dag da vi trenger en innsats 
som aldri før.

Med hensyn til beretningene så viste disse 
at aktiviteten er meget stor, og at de opp
gaver som står på programmet vil bli uhyre 
krevende. Regnskapene var også tilfredsstil
lende og vitnet om at den økonomiske gjen
nomføringen av fremtidsprosjektene hviler pa 
et sunt grunnlag.

Alle forslagene som ble fremmet pa års
motet, kom fra hovedstyret.

1. a. Det ble vedtatt a sende7 Pors-bladet 
gratis til alle betalende medlemmer fra 
1/1 1951.

b. Medlemskontingenten må i sin helhet 
være innbetalt innen 30/6 hvert ar.
Det ble vedtatt å velge en arkivar for 
bedre å sikre foreningens arkiv for 
fremtiden.
Det ble vedtatt at juniors ikke betaler 
særkontingent til grupen(e).
I samband med dette fikk hovedstyret 
fullmakt til å oppnevne et eget junior- 
utvalg for samtlige idretter. Utvalget 
skal være av rådgivende og opplysende 
karakter.
Det ble vedtatt at hovedstyret skal ha 
den endelige avgjørelse når det gjelder 
utdeling av fortjenestemedaljer.
Det ble enst, vedtatt å gå til innkjøp av 
det eksproprierte areal til en samlet 
pris av kr. 36.500,—.

Valgene fikk følgende utfall: 
Formann: Halfdan Realfsen. 
Viseformann og sekr.: Leif Halvorsen. 
Kasserer: Erling Klingberg.



PO RS-B LADET3

Per
— EKKO. V PorsgrunnAdresse : «Pors-bladet

Thorstensen,

Refr.

0. M. Bærulfsen

Ao

i

Vestregate 14 — Porsgrunn

På generalforsamlingen i hovedforeningen 
ble det besluttet å sende Pors-bladet gratis 
til alle medlemmene. Vi vil imidlertid hen
stille til abonnenter — som står til rest med 
kontingent fra i fjor — å betale denne sna
rest.

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
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REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN. TRYGVE THORSTENSEN

J&lÉL 
rrxnsrafl JOHAN
JEREMIASSEN
TPE1_ASTUTSALG

Etter de mange forhindringer som mild
været var skyld i er nå skøytebanen i ut
merket stand. Bandygruppen oppfordrer med
lemmene til å støtte den ved å bruke banen 
om kveldene.

I*'ortscttelse fra side 2.
1. varamann: Andreas Skilbred.
2. varamann: Trygve Thorstensen.
Revisorer: Kr. Young Halvorsen og Leif 

Nilssen.
Varamann: Einar Wierud.
Stadionstyret: Alf Larsen og Karsten And

reassen (Arne Gundersen gjenstår).
Varamenn: Oskar Steen og Thor Ramberg 

Nilsen.
Representantskapet: De uttredende H. Elt- 

vedt, Johs. Borchsenius og John Abraham
sen ble gjenvalgt. I Halvor Tekstens sted ble 
valgt H. Realfsen.

Arkivar: Rolf Tangen.
Valgkomite: Halvor Teksten, Thor Ram

berg Nilsen og Andreas Skilbred med Dag
mar Dahl som suppl.medl.

Huskomité: Asbjørn Kjellevold, Frank Ol
sen, Alf Johannesen og Olaf Holtan.

Redaksjonskomité: Trygve 
Odd Lien og Jørgen Kleven.

1. varamann: Leo Wendelbo Larsen.
2. varamann: Bjørn Reinholdt.
Distribuering av bladet: Thorbjørn Gulseth 

og Per Dahl.

Ved årsskiftet er det vanlig å ta et til
bakeblikk. For oss betegner aret som gikk 
en merkepel i klubbens historie. Det er fat
tet viktige vedtak og mye arbeid er utført. 
Del. er godt a se, men tiden innbyr ikke til 
å stanse opp med en pust i bakken og en hvil 
på det som er gjort. Større samfunn enn 
Idrettsforeningen «Pors har vist tilbakegang 
nettopp ved dette å tenke veltilfreds på ar
beidet som er gjort uten samtidig å ha frem
tiden for øye. I øyeblikket behøver vi ikke 
se så altfor langt fremover, for oppgavene 
i dag kan samle oss alle.

Vi har på de forskjellige generalforsam
linger siste host hørt hva lederne har utret
tet og fortsatt utretter til klubbens beste. 
De store prosjekter er bl. a. basert på dug
nadsarbeid som nok går opp i dagsverk på 
flersifrede tall.

Det sies at en ting kan gjentas så ofte at 
den går oss forbi. Så kanskje også de mange 
henstillinger om innsats. Likevel vil vi med 
få ord be alle og hver og en især av med
lemmene å avse litt tid til arbeidet med ut
videlsene i året som ligger foran oss. Ta ikke 
en høytidelig beslutning overfor deg selv i 
ukens løp om å virke en bestemt dag. Gå 
derimot en ettermiddag når du kanskje i 
øyeblikket finner å kunne avse noen timer. 
Mange slike timer av unge og eldre blir hund
revis av dagsverk, som gir resultater. Og 
husk — det er resultater som teller.

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wendelboe Larsen

Distributører:
Dahl. Thorbjørn Gulseth
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REFLEX

Urmaker

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. Jf 9 9 

Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning
OLE EVENSEN

BJARNES innsais
Det er en mann innen Pors vi må få lov a 

gi noen anerkjennende ord, uten forkleinelse 
fra noen kant. Årets toppidrettsmann for 
1950. må vi gi til Bjarne Olsen, for hans 
fremragende store internasjonale innsats for 
foreningen.

Så merkelig det enn høres, så er det ingen 
her hjemme på Berget, som Bjarne har møtt 
i år, og hvorfor, jo det er ganske enkelt a 
svare på. Det er ingen norsk tungvekter i 
sesongen som nå er halveis gået 1950—1951, 
som har kunnet gjore ham rangen stridig 
som Norges beste tungvektbokser. Etterse- 
songen 1951 vil kanskje bringe denne for 
ham «Bjarnes» glede, en motstander her hjem
me, nemlig fjorårets Norgesmester, Kr. Bak- 
kegjordet fra Narvik, som nå ligger etter 
forlydende i skarp trening i Oslo, muligens 
nr. 2 kan komme inne i billedet, den tidligere 
populære Bergenser, Bjarne Johnsen, og ingen 
vil med mere glede en Bjarne ønske dere vel
kommen til en tevling i ny og ne, istedenfor 
dra utenlands stadig for å få motstandere. 
Bjarne sier jo selv at det får bli en grense, 
selv om jeg gleder meg til oppgjørene, lange 
reiser, tap av arbeidsfortjeneste, forsaking 
av kone og barn, så teller jo plikten for 
familien mere enn berømmelse og ære. Det 
skal en god og oppofrende hustru med 2 barn, 
og en sterk og solid idrettsmann for å tåle

HONNØR til Damegr.
Damegruppen har igjen, og atter en gang 

vist sitt sanne gode forståelse, og bidratt 
igjen med en stor bestemannspremie, et kaf
feservise til vårt avviklede alliansestevne med 
Odd, den 9. og 10. desember.

Ord blir så fattige på trykk og muntlig 
når vi skal utdype vår store takk for gaven, 
som en viss idrettsmann satte ualminnelig 
stor pris på. Mannen som fikk den var Lille
strøms gode mellomvekter, Odd Thoresen. 
Jeg traff ham nede i turnhallkjelleren etter 
stevnet da han pakket det opp, han var helt 
rørt, og da han fikk se meg, kom han bort 
og takket og takket dypt, og sa: «jeg hadde 
aldri drømt om slike flotte premier, det blir 
noe å komme hjem med, her får vi da virke
lig valutta for vårt arbeide, og bare send 
innbydelse ved eventuelle stevner, jeg er sik
ker deltager, og hils deres Damegruppe og 
si takk, det var en av de kjærkomneste pre
mier jeg kunne ha fått». Jeg sa da at det 
var anledning til å få et til ved stevnet den 
13. og 14. januar, tilsammen et fullt kom
plett kaffeservise til 12. Sørgelig, sa han, 
vi skal nemlig til Finland, men får jeg tid, 
så kommer jeg, for å også vise meg verdig 
til neste kaffeservise. Hans leder ba meg 
også å sende Damegruppen en .stor takk, han 
gledet seg på Thoresens vegne.

Så dette er i korte trekk hvorledes Dame- 
gruppens premie ble mottatt, og alliansen 
Odd—Pors vil også nytte høve til å takke 
mange ganger, og alliansen sender de beste 
ønsker til Damegruppen på det nye året.

Bjarne Olsen og Co. og hele Pors’ Bokse- 
gruppe sender dere vår hjerteligste tanker 
om fortsatt godt samarbeide, og håper på et 
fremgangsrikt nytt år for Damegruppen, 
Nancy Steen og Co.

Alle ur-reparasjoner Utføres med garanti. 
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og remincr
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dere og vist en glimrende teknisk boksing, 
som kan forsvares, i det Noble art af self- 
defence, må han nok gå foran når det gjelder 
innsatspokalen, men Bjarne har jo ikke sagt 
sitt siste ord om den, har jo nettopp begynt, 
«trods det høres rart ut, da Bjarne er jo en 
gammel bokser i ringen», så vil han nok i 
det neste år forsøke å erobre det store tro- 
feet, før han gir konkurranseboksingen opp.

Når det gjelder Bjarnes innsats må vi jo 
også tenke på en annen stor handecap for 
Bjarne. Boksegruppen er stor, teller en masse 
ungdom som må følges med et varsomt øye, 
og Bjarne som er alene om all instruksjon, 
far jo ikke den ønskelige hansketrening grun
net sitt store arbeidsfelt. Derfor ville det 
være en kjærkommen glede for ham, å vise 
litt interesse for Bjarnes innsats, og avhjelpe 
ham med instruksjonen av de yngre på tre- 
ningskveldene, av de eldre som nå har lagt 
opp. Bjarne kan jo ikke holde på dette i 
lengden, det vil gå ut over hans videre marsj 
mot høydene, og gruppens og foreningens 
fremme. Derfor ta tak dere som har gitt opp 
boksingen, dere gjør dere selv, foreningen 
og Bjarne en stor gjerning som belønnes med 
en enda større og sterkere forening.

Mange vil kanskje synes at dette er et 
trettende sitat, men det vil jeg heve meg 
over, vi burde alle ta hatten av for Bjarnes 
innsats i den halve sesong 1950-51 som er 
gått, og ønske Bjarne fortsatt all mulig 
framgang i det nye år, og undertegnede vil 
gå og hjemme seg om ikke Norgesmesteren 
for 1950-51 vil hete Bjarne «Beiten» Olsen.

den innsats og ry som vår gode Bjarne har 
skaffet boksegruppen og foreningen i år. Og 
la oss si med en gang, Bjarne er den sam
me. Nykker for sin store innsats, en ting 
han ikke kjenner til, men er den samme gode 
kjernekaren i glede som i hard motgang. Han 
er kjent som en stor idrettsmann Norden over 
og langt ut over det, og hans ankerplass på 
det norske landslag er sikker i dag, den kom 
litt sent, men fortjent. Kritikken over Bjarne 
har jo vært både og, men som en journalist 
skrev, det er vanskelig for en bokser å fa 
noe til, når ens motstander har alt for stor 
respekt for den annen, og samtidig løper 
unna, og forsøker seg pa klcngning og hold
ning. Derfor har jo Bjarne stått over en 
dobbelt oppgave, å vinne kampen, samt jour
nalistenes dårlige syn og kritikk for hans 
innsats. Don mest tåpelige kritikk fikk Bjarne 
da en Oslo-avis skrev at Finnen ga opp kam
pen av håpløshet. Men har noen sett at den 
Finske sisu har gitt opp uten kamp?

Et plaster pa såret for Bjarne og selvføl
gelig et smertefullt nederlag for noen få 
motstandere av den edle kunst boksingen, fikk 
Bjarne i og med at Idrettsbladet «Innsats» 
har nominert Bjarne som nr. 3 for interna
sjonal innsats til innsatspokalen for 1950.

Internasjonalt ligger nok Bjarne et heste- 
hode foran, med sine 7 internasjonale kamper, 
6 seire og 1 omdiskutert nederlag i lands
kampen mot Sverige. Den gode «Boggis» som 
er nomminert som nr. 1 har vunnet begge 
sine landskamper mot Bjarnes ene, og sam
tidig som Boggis • har hatt gode motstan-
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Telf. 517

Sted: Colloseum, Oslo, landskamp 1/12-50 
Motstander: Berge Lindholm 
Resultat: Seier, 3. runde.

Sted: Colloseum. Oslo 3/11 1950
Motstander: John Larson 
Resultat: Seier, poeng 3-0.

Sted: Ålesund, 5/11 1950
Motstander: Karl Frank 
Resultat: Seier, ko. 1. runde.

Sted: Borås, Sverige 18/10 1950
Motstander: Bror Sandgren 
Resultat: Seier, poeng 2-1.

Sted: Halmstad, Sverige 3/11 .1950
Motstander: Gert Schylert 
Resultat: Seier, ko. 2. runde.

Sted: Gøteborg, landskamp 2/11 1950 
Motstander: I. Johanson 
Resultat: Tap, poeng.

Sted: Colloseum, Oslo 16. og 17/11 1950
Motstander: Matti Kanerva
Resultat: Seier, Ko. 1. runde.

Stoff som ønskes tatt med i avisen, må være 
innlevert innen den 6. i hver måned. Over
sittes fristen, må en regne med at stoffet 
ligger over til neste nummer.

Damegruppa
Da det tidligere referat fra damegruppas 

årsmøte ikke var helt korrekt, tillater herved 
undertegnede seg å korrigere referatet.

Årsmøtet ble avholdt 7/11-50 under ledelse 
av Henry Hahn. Årsberetning v/ sekretæren 
og regnskap v/ kassereren ble opplest og 
godkjent. En gikk deretter over til valg, som 
fikk følgende resultat:

BJARNE OLSENS KAMPLISTE 
sesongen hittil 1950/51:

Vestsidens Elektriske Forretning 
RADIO

I over 25 år har min forretning 
skaffet distriktets borgere radio 
Alltid de beste typer —
Prov et De også å bli fornøyd!

J. Johannesen

Styret: Formann, Nancy Sten (ny), 
viseformann, Erna Kittilsen (gj.v.), sekretær. 
Ingeborg Hegna (gj.v.).

De øvrige styremedlemmer ble: Astrid Hal
vorsen og Tulla Kjørholt med Anne Lise 
Olsen som varamenn. Det ble overlatt styret 
å velge kasserer innen styret. (Dette er sene
re gjort og Tutta Kjørholt ble valgt.)

Underholdningskomité: Henny Waage, Be
rit Hahn og Ragnhild Halvorsen.

Festkomité: Lulla Henriksen. Ingrid Chris
tiansen. Edith Johansen og Elsa Kasa.

Nå når en er gått inn i et nytt år, sa håper 
jo alle at det må bli så meget bedre enn det 
forrige. Damegruppa skal nå til våren ga 
igang med basar igjen, og jeg håper at alle 
dens medlemmer gjør sitt til at den kan bli 
så innbringende som mulig.

Den 4/1-51 arrangerte gruppa juletrefest 
for barn. På den ble det rett og slett rekord- 
frammote, ca. 150 barn og 80 voksne. Sa 
mange har det neppe vært i brakka under 
noen tilstelning noen gang tror jeg. Det var 
jo mange fler enn kommitéen hadde beregnet, 
men stort sett kom vi nokså bra fra det 
allikevel. Det ble en stund og vente for 
enkelte for midt under bespisningen av de 
voksne slapp vi opp for julekake, og måtte 
ut å skaffe nye forsyninger, men derfor ingen 
sure miner, av skade blir man klok heter det 
jo, så en lærer for hver gang.

Barna fikk utdelt hver sin pose av jule
nissen, og jeg vil si at det var jammen godt 
gjort at ingen ble oversett i det levenet som 
da hersket.

Som avslutning vil jeg komme med et øns
ke på det nye år, og det er om det ikke kunne 
la seg gjøre å få en luke fra kjøkkenet og 
inn i styrerummet, slik at all servering kun
ne foregå gjennom den, det ville lette arbei
det betydelig for de som er på kjøkkenet.

Med ønske om et godt nytt å-r avslutter
Sekr.
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instruktørene

Telf. 530Telf. 530

Carl Carlsen
KOLONIALFORRETNING 

Alt i kolonial og delikatesser 
Telf. 293 — V. Porsgrunn

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi
Telf. 969 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Realisens Elektriske forretning A.s
Komfyrer, ovner, støvsugere etc. 

Alt i utstyr 
Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 142- — Telf. 469

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Fotballgruppen!
Oppmannen henstiller til alle aktive fot

ballspillere om å ta del i treningen allerede 
fra begynnelsen. Han opplyser at treningen 
antagelig vil ta til allerede først i februar. 
Tid og sted senere.

Som bekjent ligger vi meget godt an i 
serien, og for å få spenning foran avslut
ningen til våren gjelder det å ha et veltrim- 
met lag.

Arne Johannessen demonstrerte da hvordan 
en skulle gå på skøyter, og den gutten kunne 
sine ting, da han vel er den beste bandy- 
spiller i Norge til å gå på skøyter.

Deretter måtte guttene skøyte rundt banen 
i ca. 20 min. sammenhengende og prøve etter
følge den stilen som han gikk på skøyter. 
Etterpå ble de mange forskjellige slag av 
ballen demonstrert og hvordan de skulle ut
føres riktig. Så fulgte det slag i slag med 
mange krevende øvelser og guttene var ivrige 
etter å lære. Sørli kalte så sammen til pause 
i klubbhuset, som var godt oppvarmet. Og 
mens de hvilte var det teori og spørsmål, og 
Sørli og Johannessen besvarte alle spørsmål 
som ble rettet til dem av guttene. Men etter 
10 min. var det igjen ut på isen til skøyte- 
trening og demonstrasjoner, og dette holdt 
på til kl. 13 og dermed var det middag. Mens 
guttene holdt på å skifte spurte Sørli om de 
hadde hatt noe nytte av dette, og det ble bare 
et svar og det var ja, så guttene var meget 
fornøyde.

Det ble nå en middagspause til kl. 14,30, 
hvoretter det ble spilt en kamp mellom to 
lag uttatt av kretsen. Et rent ungdomslag 
og et juniorlag, hvor sistnevnte vant 1-0. 
Vår forening var her representert på begge 
lag med flere spillere. Kurset ble så avslut
tet og både guttene og instruktørene var 
meget vel fornøyd.

I en samtale med disse etterpå ble det ut
talt at Grenland hadde en meget lovende 
junioravdeling. De var også villige til å kom
me igjen neste år hvis det lot seg gjøre, men 
da ville de forsøke å være her i 8 dager og 
arrangere det på en litt annen måte, så de 
kunne få noe bedre tid på hver enkelt øvelse.

Vi takket Søli og Johannesen for deres gode 
virke, og hver gikk hjem til sitt.

H. J. H.

Fredag 5/1 og lørdag 6/1 ble det på Pors’ 
stadion holdt et instruksjonskurs i bandy for 
junior og ungdomspillere i Grenland, arran
gert av Norges Bandyforbund og Grenland 
Bandykrets. Instruktører fra forbundet var 
Sørli, Snarøen og Arne Johannesen, Frigg, 
som bekjent spiller pa vårt landslag i bandy.

Kurset var egentlig en fortsettelse av et 
mote i Skien kvelden for hvor det skulle 
vært film med teori og diskusjon m. m., men 
pa grunn av for liten tilslutning ble det ikke 
noe av dette. Grunnen var vel at motet var 
henlagt til et meget uheldig lokale, nemlig 
Lundeskolen i Skien. Hadde derimot kretsen 
henlagt møte i Porsgrunn ville det sikkert 
ha vært fullt hus, da de fleste bandyklubber 
har sitt tilhold i det nedre distrikt. Her nede 
er det jo 4 klubber, mens det i Skien nå er 
bare Odd som driver denne sport.

Det ble også bevist da kursets annen del 
tok til pa Pors’ stadion lørdag morgen kl. 9. 
Det var da fremmøtt ca. 25 stk. og fler og 
fler fant veien dit ettersom de hadde fått 
fri fra arbeidet. En begynte med allminnelig 
skøytetrening, men dette ble fort stoppet da 
det viste seg at de fleste gikk galt på skøyten.
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Veto. Pors-Odd 0-1

som
Tdngdommen 

kommer?
Siden boksesesongen tok til har det vært 

et yrende liv på treningskveldene, ja opp til 
en 20—25 mann, stort og smått som har fått 
boksingen i blodet, og dette skyldes ganske 
sikkert den sterke innsats våre nestorer har 
høstet. Treningen har gått med liv og lyst, 
unge som eldre har renset ut av sin kropp presset stort gjennom hele 
daukjøttet, svetten har rent og de glinsende 
kropper har vært et bevis på at her kommer 
styrke som skal anvendes til innsats i seson-

Vi står foran et nytt og vanskelig arbeids
år, ja kanskje et av de vanskeligste i klub
bens historie. Så godt som alt arbeide som 
er av betydning foran vårt store arrangement 
med Norgesmesterskapet 1952 ma gjøres un
na i år. Treningsbanespørsmålet står foran 
løsningen, dvs. løsningen er der jo allerede, 
bare det at vinteren kom litt for tidlig og 
hindret oss fra a komme igang. Utvidelsen 
av stadion blir vel også igjen høyst aktuelt. 
Ski- og bandysesongen er jo allerede i full 
gang på det nye år, og resultatene har alle
rede vært gode i allefall er begynnelsen god. 
Fotballgruppen har allerede så smått begynt 
å røre på seg. Bokserne står midt i sesongen 
med stort stevne som skal avvikles. Turn- 
gruppen og damegruppen er i aktivitet. Sum
men av det hele er således at alle er opptatt 
med seg og sine grupper, men la oss så langt 
det går gjøre ærlig forsøk på samarbeide og 
hjelpe hverandre så godt vi kan.

La oss i 1951 alle gå inn for oppgavene 
med sporten og idretten for øye og gjøre 
vårt beste for å høyne nivået.

gen og årene framover. De unge har gatt 
igjennom det harde treningsprogram med en 
iver som få, er lærevillig, og studerer de eldre 
aktive i skyggeboksingen, i tevlingen med 
handsker på, eller ved sandsekken, for å opp- 
snappe et aldri så lite håp, at dette skal jeg 
lære meg, uansett hva det skal koste av tid 
og arbeide. Se bare på Thor Skarnes, hvem 
ville trodd at han skulle opparbeide slike 
boksebegavelser den gangen han begynte, men 
gjennom anstrengelser, flid og et våkent øye 
for boksingen har han nå kommet sa langt 
i sin iver at han har betingelse for a nå langt, 
litt mer ringrutine, frekkhet og pågåenhet så 

. vil resultatene komme av seg selv, da den 
beste idrettsgren er boksingen for ham, og 
som også passer best for ham. Hans siste 
kamp i Skien mot en Oslo-yndling vant han 
med 2-1 stemme, men kunne med lotthet ha 
vunnet en solid 3-0 seier, hadde han ikke 
tenkt så mye på sin gard og latt armene 
gjore arbeidet. Uheldigvis fikk han sitt hånd
led ødelagt i denne kamp, og måtte trekke 
seg fra finalen, som synd var, ellers kanskje 
ville seiren fra dagen før gitt ham mer in
spirasjon og en solid 1. premie, istedenfor 
den 2. premie han fikk. Men ingen sure miner 
for det Thor, Pors’ boksegruppe var godt 
fornøyd med deg, og som du også vil forstå, 
det vil rulle flere tog i fremtiden. Du har 
tiden for deg og det er stoff i deg til noe 
stort, ikke bare i ringen men også som men
neske og kamerat. Foruten Thor, er det 
andre som burde komme, og ønsker dem lykke 
til.

På sportsplassen møttes overnevnte lag til 
en meget viktig seriekamp. Meget viktig for
di en Pors-seier her ville bety en solid ledelse 
i serien. Odd på sin side ville med seier kom
me vekk fra den kjedelige jumboplassen. Odd 
har vel bestandig vært Pors’ hardeste mot
stander, og på den smale sportsplassen har 
det vært utkjempet mange harde dyster. Også 
denne gangen trakk Odd det lengste strå, i det 
laget scoret allerede i kampens første minutter 
og dermed ble det med det ene målet. Første 
omgang var nærmest jevnspilt, mens Pors 

annen omgang, 
uten at det lykkes guttene å score seiersmålet. 
Årsaken til nedeHaget var vel nærmest to 
ting. For det første har Pors atter en gang
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Andre seriekamper:

POST

Redaksjonen utfordrer herved Einar Rød 
til å skrive et idrettsminne.

OBS!
Vi henstiller til manuskriptforfatterne å 

skrive bare på én side av arket.

På oppfordring fra flere vil redaksjonen 
igjen ta opp spalten «Idretts-minner». Vi 
kommer til å gjøre en liten endring, idet re
daksjonen står som utfordrer.

Turngruppa
Pors turngruppe begynte treningen igjen 

8. januar i Folkeskolens gymnastikklokale 
under frk. Fehns ledelse. Fremmøtet var bra, 
og dersom det fortsetter slik, får Pors en 
stor tropp på Storms utvidede kretsturnstev- 
ne til våren. Men da gjelder det å ta tre
ningen alvorlig og mote fram hver gang. Det 
er sikkert enda flere som har lyst til å be
gynne, og da er det bare å møte fram hver 
mandag og torsdag kl. 18,45. Vel møtt!

bevist at de ikke kan spille på smale baner, 
og for det annet så hadde guttene denne 
gangen satt soloprestasjonene i høysetet. Det 
er jo nettopp på smale baner at det er viktig 
a la ballen gjøre arbeidet. Ellers spilte Ivar 
Kristiansen stort i denne kampen, og var la
gets, ja hele banens beste spiller. Teknikk, 
kraft og hurtighet har han som fa, og det er 
ting som teller i bandy.

Stillingen i serien er na halvspilt og Pors 
leder fremdeles. 4 points og 10-4 mot Sand
jordets 4 points og 10-7.

Eidanger jr. - Pors jr. 6-2
Eidanger B - Pors B 2-4

Sa tilslutt et par ord angående isen på 
stadion. Etter flere mislykte forsøk etter at 
mildværet ødela den igjen, ligger den nå fer
dig. Mange frivillige arbeidstimer er nedlagt 
i høst for å fa den ferdig, og en spesiel 
honor til Henry Hegna og Erling. Desverre 
blir det for mye på disse to. Hadde klubben 
bare hatt dobbelt sa mange som dem. Men 
en ting kan ihvertfall vi andre vise dem, vær 
ikke altfor redd for a ta i en skrape eller 
spade når det trengs. Det er så fort gjort 
når det er flere om det. Så husk det kjære 
porsere at når bandygruppen kaller på dere 
så mot fram, det er dere selv som har gleden 
av isen.

På toget
Vi var på hjemveien fra Bergen etter 4. 

rundekampen mot Brann. Vi hadde som be
kjent tapt 4—1 på en håpløs bane, men stem
ningen var som seg hør og bør blant fot- 
ballgutter helt på topp da vi trøstet oss med 
at vi hadde tapt for en bedre motstander, 
og at vi var forholdsvis nye i «vannpolo- 

. sport».
Vi stanset pa Voss, og jeg. kikket ut av 

kupevinduet. En anselig tilskuermengde var 
samlet på plattformen, og i et av vinduene 
sto Olav W. og la ut om litt av hvert, og av 
interessen og jubelen merket jeg at han alle
rede hadde god kontakt med publikum. Nys
gjerrig gikk jeg bort til Olav.

«Her» sa han. i det han pekte på seg selv, 
«her står Nord-Europas dårligste keeper». 
Stor stemning. «Men det er ikke det værste» 
sa han videre i det han pekte på meg. «Han 
der er reserve for meg». Publikum brølte 
igjen, og jeg forsvant øyeblikkelig.
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSmilD METflLUERK fl.S

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Pors er det store lyspunkt i 1. divisjonen 
i år, og nå gjelder det å holde koken så vi. 
får 2 klubber i hovedserien.

bank

Elektrisk utstyr på lager

I en profesjonell brytekamp i Amerika mel
lom den forhendværende Champin i boksing, 
italieneren Carnera og en annen velkjent 
bryter, var Jack Dempsey ringdommer. Demp- 
sey ble sint og langet ut en farlig høyre 
knock til Carneras kjeve, for dennes ulovlig
heter og bommert svarte Carnera med samme 
mynt, opptrinnet var selvfølgelig amerikansk 
reklame.

Porsgrunds <Z
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Gjør Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

Grenland har fått ishocky-grupper for førs
te gang, det er Odd og Borg som har æren 
av det.

Den svenske 1500-meterløperen, Strand er 
ikke uttatt blant de 70 Olympiakandidater 
som skal i treningsleir.

Rag Robinson, holder av verdensmester
skapet i weltervektboksing, får muligens til 
sommeren kamp om mesterskapet i tungvekt.

Når det gjelder boksing har Porsgutten 
Bjarne Olsen, skaffet seg et fryktet navn 
som internasjonal bokser, og ellers har vi en 
boksegarde som vi kan være bekjent av.

etg.

Porsgrunn Roklubb er vår eneste roklubb 
som driver aktiv virksomhet, og hevder seg 
godt, og er et morsomt innlegg i våre idretts
grener.

Walleyball er nokså ukjent på disse kanter, 
men her i Porsgrunn finnes det norgesmes- 
tere i denne sporten.
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når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

Orion An. Roastri 8
Emil

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

0
/0

Ul
S

Velsmakende og næringsrik

porsgrunn porse en
elektrisk brent

norsk

«Ekko»

©
nuiRCJiRin B

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

H?
lllfg

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

W?

il? #
'"''bi/--'. >53* U*/ ” VT



Herre- og Gutteklær

L L. Dytaas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

H

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

Andr. Aaslaad
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

Kr. Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

o

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask 
og

Føhn 
Massasje

DROGERI. FARVEHANDEL Og 
PARFYMERI

Telef. 571..

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 15G — 157 k — 257.

F? P>F|V- PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hermansens e[tf.
Tlf. 284.

H f4o IWEmSEEBI
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping ANs 

Telf. 399 — Porsgrunn

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Klingbergs Kolonial
Telf. J/J/3 — Crøgerlien 

Porsgrunn

Meieritorvet — Porsgrunn
Tlf. 648

Vestsidens Skotøyforrøtning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Porsgiwfi Sæirfetøg
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

H ©fk/iiKi
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengcutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Jacobsons Boktrykkeri, Porsgrunn

Hj.

SOLID SKOTOY 
hos

. J. HALS
S t o r g t. 136.

Tlf. 609.
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Aksel Fjeld.

forFrem
dans her og der, og man interesserer seg 
kanskje vel meget for denne dansen og moro 
av forskjellig slag.

Det er ikke noe å si på dansen i sin al
minnelighet og at man har det hyggelig, men 
skal man sove hele søndagen for kveldsmoroa, 
da blir den kostbar.

Sovende mann synder ikke. Jo, da mot seg 
selv synder man. Likesom danselokalene, røk- 
fylte og støvfylte, trenger en utlufting en og 
annen gang, vil også du trenge frisk luft. 
Skiene vil gi deg luft i lungene, du vil føle 
deg langt friskere og mer opplagt til søndags
middagen etter en tur i Rugtvedt. Er du in
teressert i å ha formiddagen til anriet, så ta 
turen etter middag, luften er like god da og 
du trenger den.

Vi går langveis i regn og tåke, i snøslaps 
på dårlige veier for å komme på kino en, to 
og tre ganger i uken for å se en vildvest eller 
mer eller mindre gode filmer. Da har man 
initiativ. Ta litt av dette og legg det i en 
skitur.

Det initiativ unge og eldre vil ta i denne 
retning, vil ha betydning for hver og en langt 
inn i framtiden. En skitur er god medisin. 
Det er helsebot i hver tur. Bare prøv.

Snødekte lier og åser, rim, skispor over 
alt, liv i bakkene, unge og gamle i frisk luft.
Det er skisporten. Allemannssporten.

Vintereventyret.

Ingen sport virker mer avkoplende enn tur- 
løping på ski, og ingen idrett kan samle alle 
interesser slik som skisporten i turform.

I Porsgrunn som ellers i landet er det alt
for mange som sitter hjemme en søndag, 
kanskje ventende på silkeføre, eller er noe 
trette etter en noe sen lørdagskveld.

For den som til stadighet har anledning til 
å følge turløpingen på ski i kjære Rugtvedt- 
trakter, ser det ut til at det må være silke
føre med et par minus grader, strålende sol 
skal man oppleve de store folkevandringer.

Det skulle og burde ikke være slik. Folke
vandring skulle det være hver søndag såsant 
det var anledning til en skitur. Det er kanskje 
en oppgave for skigruppen dette, vil en og 
annen hevde.

Nei det er ikke noen spesiell oppgave for 
skigruppen. Vi har hevdet til stadighet på 
møter og andre steder at terrenget ligger 
åpent, og at det bare venter på turløperne. 
Det er bare å gå igang.

Ikke hver søndag er det silkeføre, men det 
er sne nok og skiene glir hvis man bare gidder.

I denne rastløse tiden vi lever i, trenger 
vi en avkopling, vi trengei' også balanse i 
kropp og sinn. Turløping på ski gir oss dette, 
ikke bare med silkeføre, men i allslags føre. 
Og alle trenger det.

Og interessene, hva med dem?
Alle skulle ha interesse av å holde seg i 

• form. Men her synder vi ganske kraftig, og 
kanskje allermest ungdommen.

Sent blir det om lørdagskveldene, det er
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Vestsidens Manufaktur
Telefon 799

V. Porsgrunn

Av de 25 som tok skimerket var det 4 stk. 
til bronse, 6 i sølv (derav frk. Rugtvedt, So- 
lum), 11 stk. i emalje, 2 i gull (Jeisen m.frue), 
1 greide prøven til statuetten og 1 tok ung- 
domsmerket.

Trening og trenere!
Innen alle foreninger som er utøvere

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestre gate Jjl 
Telefon 466

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Medlemsrennet i Rugtvedtkollen
ble i år vunnet av A. Lokka, med P. Johan

nesen, Birger Liane, H. Haukedal, Per Boye 
Abrahamsen, Magnus Høiendal, Leif Isaksen. 
A. Wickmann, P. Skilbred og E. Nordbråden 
på de etterfølgende plasser.

Junior ble vunnet av Leif Melby, fulgt av 
Arvid Solgård, Arne Stenquist og Bjørr. 
Andvik. Dommere ved rennet var Aksel Fjcld 
og A. Magnussen.

A^B ERMER

kan slett ikke konsentrere seg om ting, hvis 
den som trener virker forstyrrende.

Man må også være oppmerksom på at reak
sjonsevnen hos de forskjellige mennesker va
rierer sterkt, og må absolutt tas hensyn til 
om alle skal ha utbytte av treningen. Reak
sjonsevne er evnen hos et menneske til å 
mestre en situasjon de ikke kjenner på for
hånd og derfor ikke har kunnet øve seg pa 
å klare. Den som hurtig kan tilpasse seg 
under de omstendigheter som foreligger, har 
en god reaksjonsevne.

Teknikk og pust er bra, men det er vel så 
godt, særlig i lagspill, at de som spiller kjen
ner hverandre og vet hva hver enkelt er god 
for. Derfor bør treneren påse at alle har for
stått ham og ikke bare dette, men at hver 
av de han trener også er klar over at alle 
er med og forstår.av 

en eller annen sport, eller det kan være andre 
foreninger, såsom Røde Kors m. fl. melder 
det seg alltid spørsmålet om trenere eller 
ledere. Det å trene og lede kan gjøres på et 
utall av måter, men det er ikke alle disse som 
er like effektive. Treneren eller lederen bør 
foruten selv å være en god utøver også være 
ikke så lite av en psykolog. Jeg mener at 
dette er noe av det viktigste med treningen. 
Man bør absolutt først lære dem å kjenne 
som man skal trene. Det er da særlig to ting 
som kommer i første rekke, nemlig oppmerk
somhet og intelligens.?

Når en trener skal lede ved å gi en ordre, 
må han kunne påkalle oppmerksomhet. Vi 
sier at et menneske viser oppmerksomhet 
når han eller hun inntar den holdning som 
ligger i å gjøre seg klar til å iakta, tenke 
og høre, eller bli klar over en bestemt opp
gave. Sterk oppmerksomhet er konsentrasjon, 
og man må ikke tvinge eller forlange at en 
skal konsentrere seg om to ting samtidig. 
Man skal også være oppmerksom på at ikke 
alle oppfatter like hurtig. Enkelte mennesker

Det Internasjonale Hopprenn
går onsdag 28. februar som aftenhopprenn.
Det blir en liten prove for N. M. 1952. Skal 

vi gjennomføre det tilfredstillende må alle 
være med. La det ikke mangle folk til noen 
jobb, det være seg billettselgere, ordensvern 
og tråkkere. Alle må være med for at det 
skal bli vellykket det hele. Du kan gjøre din 
innsats, meld deg til tjeneste.

Du kan hvis du vil.
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Per
Adresse : «Pors-bladel» — EKKO, V. Porsgrunn Medlemsmøte
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tall

©. Bærwlfsen

Vestregate 14 — Porsgrunn

i

Medarbeidere:
Bjørn Relnholt, Leo Wendelboe Larsen

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN. TRYGVE THORSTENSEN
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Premieutdelingen foregår antagelig også i 
år på Parkrestauranten.

Det henstilles til publikum
å vise trafikkultur under aftenhopprennet.

Skigruppa.

Presis M.

■lDna.l I 
—■JjohanIh ff
JEREMIASSEN
TREUXKSTUTSALG

Vi har denne måned igjen hatt en hyggelig 
medl,aften. Som et naturlig ledd i feiringen 
av Arne Garborgs minne, var dikteren og 
hans verker emnet for kveldens kulturelle 
innslag.

Som innledning på kveldens program spilte 
et orkester den fengende «Kong Håkon den 
7 ’s honnørmarsj».

Vi hadde vært så heldige å fått elever »fra 
den høgre alm.skole til å gjeste oss med et 
interessant program. De var hver på sitt om
råde meget flinke. Etter en innføring i dik
terens liv og utvikling, såvel som prøver av 
hans verker i dikt og prosa og stemningsfulle 
sanger, syntes vi alle å kjenne ham ganske 
godt.

Elevene høstet livlig applaus og da vise
formannen overrakte dem et verk om Garborg 
til skolens arkiv, var jubelen størst.

Deretter hadde vi den tradisjonelle kaffe
pause under damenes årvåkenhet med deres 
utrolig gode teft av hvor fater og kopper 
trenger å fylles i rette øyeblikk, så ingen kar 
er tomme.

Tiden gikk fort og etter sang og en aldri 
så liten svingom til gitar og pianoakkopag- 
nement var det oppbrudd ved elvetiden.

Ja, slik står det annonsert i et flertall av 
meldingene om de forskjellige møter som fin
ner sted i løpet av høst- og vintersesongen. 
Det er en grei klar beskjed som alle forstår 
fra smågutt til eldste medlem.

Derimot er det ikke fullt så greit å forstå 
don uskikk at ingen møter begynner presis. 
Motivet er kanskje at møteledelsen gjerne vil 
se flest mulig i lokalet ved åpningen. Hvis 
15—25 etternølere er resultatet av ventingen, 
synes den muligens utsettelsen er verdt for
sinkelsen.

Vi ser imidlertid ingen grunn til at et fler-
- og det oftest overveiende — skal sitte 

og vente i lenger tid på medlemmer som vel 
av slendrian ikke møter presis. Endel kan vi 
nok regne med har vektige grunner for en 
forsinkelse, men det er sikkert ikke de fleste.

Det kan være fristende for arrangørene å 
tenke som så at forsinkelsen er ikke større 
enn at den kan innspares på det videre pro
gram. Men når vi hygger oss som best i sel
skapelig samvær, blir grunnlaget for kame
ratskapet, klubbånden og kontakten mellom 
alle medlemmene lagt. Av denne program
post bør intet kuttes ut. Når så den oppsatte 
dagsorden skal gjennomføres, kan det hele 
lett resultere i at motet trekker for lenge ut.

Det er her selvsagt ikke tale om større for
sinkelser. De er likevel unødvendige. Begyn
ner motene til annonsert tid, lærer medlem
mene snart at presist fremmøte er det eneste 
riktige.

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth
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Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf, 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517Vestsidens Ølutsalg

Telf. J/99 
Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning
OLE EVENSEN

RADIO
I over 25 år har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer.
Prov et De også å bli fornøyd!

det er fors te gangen du ser på uret i dag for 
å undersøke om det ikke snart er pause.

Kl. 4 går du hjem til middag. Som vanlig 
leser du avisene og sier til deg selv at situa
sjonen er meget truende. Som så ofte før vil 
du forsøke å lette på framtidens slør i innen
rikspolitiske spørsmål som og i verdenspoli
tikken. Som alle ansvarsbevisste folk følger 
du med i dagens viktige begivenheter. Like 
naturlig kobler du dette ut i fritiden når du 
søker adspredelse. Der hvor du sysler i haven, 
går tur i skogen, leker på idrettsplassen eller 
koser deg med en god bok. Om aftenen gleder 
du deg over din gode seng uten nettopp med 
tanke på å hvile din overtrette, mørbankede 
kropp som ofte ellers.

Denne dagen glir inn i rekken av dager som 
blir til uker og måneder. Likegyldig? Ikke 
helt, men du vet liksom ikke hva forskjellen 
er. Når imidlertid den neste og den tredje 
dagen og mange etter blir likedan, føler du 
nok til slutt et velvære — en glede — kanskje 
lik lærerens når klassen er flittig eller elevens 
over en god eksamen såvel som læreguttens 
etter endt læretid med svennebrevet i hån
den og et strålende smil om munnen.

Ja, her ender vår felles tankeflukt. Slik 
tror jeg det må være å oppleve dagen når 
en er i form — åndelig og legemlig, lever 
med og i verden og likevel utenfor — i sin 
egen lille verden når en har lært den kunsten 
å koble av. Ikke ved å bryte ut fra det mo
derne menneskets jag til ennå mer rastlose 
og halsbrekkende fornøyelser, men ganske 
enkelt ved å gå fullt og helt opp i en enkel 
beskjeftigelse i fritiden.

Har du følelsen av dette en dag, kan du i 
sannhet kalle deg et lykkelig menneske. Men, 
husk at den ene faktor betinger tilstedevæ
relsen av den andre om resultatet skal bli 
godt og varig.

I god form!
Idretten er et viktig middel til å myke opp 

legemet etter dagens arbeid, som kanskje er 
ensformig og ofte tar humøret fra oss. Det 
er interessant å merke seg at idrettens be
tydning har øket proposjonalt med meka- 
niseringen i arbeidslivet.

Idrettens virkemidler er så kjent at det 
skulle være unødvendig å komme nærmere 
inn på dem. Derimot kunne det være gunstig 
å si noen ord om den side av begrepet «for
men», som vi ikke alltid tenker større over.

Vi regner vanligvis med vår fysikk, når 
det er tale om «god form». Parallelt med fy
sisk trening står imidlertid mentalhygienen. 
Disse to faktorer er uløselig knyttet sammen 
som stoffene i en kjemisk forbindelse. Sam
men utgjør de et hele, men isolert kan reak
sjonen ikke påvises. Den ene faktor betinger 
tilstedeværelsen av den andre.

De fleste mennesker i vår tid vil stille seg 
det' spørsmål om resultatet er verdt forsa
kelsene. Livsrytmen til 95 % av oss vil kalle 
disse forebyggende tiltak for forsakelser. Er 
vi oppriktige og ser nøkternt på det, kan vi 
være enige om at ordet «forsakelser» er mal- 
plasert i denne forbindelse. La oss ta en 
tankeflukt som nedenfor og da blir spørs
målet nok besvart med ja.

Tenk deg at du en morgen våkner godt 
uthvilt. Pussig nok tidligere enn vanlig. Etter 
en lett frokost går du til arbeidet — det 
være som kropps- eller åndsarbeider. Du opp
dager små detaljer i det faste bilde på din 
kjente og altfor kjedelige vei, hvor du kjenner 
hvert hus, hver sten og hvert tre. Kanskje 
gleder det deg litt?

Arbeidet tar til for dagen og går greit 
unna. «Uvanlig tidlig» sier du, når klokken 
varsler spisepause og ser på uret for å under
søke saken. Du er deg det ikke bevisst, men
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Et idrettsminne

H.Q.

I

er
er

NOBRØNA FAM1KEK Å/S
PORSGRUND

allerede kommet en del både løpere og publi
kum, og den tiden som var igjen før det skul
le begynne brukte vi til å prøve og smøre 
skiene våre (i overgangen) for unnarennet 
hadde jeg ikke noe lyst på, for det var et 
stykke arbeid å komme opp. Ertesuppe og 
pølser kunne en fa kjøpt i bakken, og jeg 
tror det slo veldig godt 
ertesuppe. Vi fikk

Imna Siipes&iv-zc 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Når en skal fortelle om et idrettsminne 
så kan det være så mye som kan renne en 
i hu.

Det minne som jeg her vil fortelle om, 
i grunn ikke fremmet for do fleste. Det 
Narekollrennet 1936. Det blir jo det nærmest 
seg selv en best husker. Jeg hadde sett denne 
bakken før, men det bekjendskapet gjorde 
den ikke særlig tiltrekkende for meg. Jeg falt 
det ene hoppet jeg hadde, og rev bindingen 
istykker. H. Espcdalen odcla begge bena. Per 
hadde prøvehoppet den flere ganger siden og 
kunne bare gi lovord om den. Pors meldte på 
Per, Arne og meg, og dotte gledet vi oss 
til, for vi var jo ikke vant til å hoppe mer 
enn en 45-50 m. Arne og jeg hadde vært oppe 
i Rugtvcdt hele lørdag ettermiddag og hoppet 
bakken ned for å vende oss til stor fart pa 
hoppet.

Dagen kom og vi reiste oppover på 7,19- 
toget om morgenen. Her traff vi en masse 
mennesker og mange kjente vi også. Været 
var ikke helt bra a se til for det var tåke og 
disig luft, men ettersom vi kom oppover mot 
Nordagutu lettet været og solen skinte i mel
lom. Per, Arne og jeg gikk omtrent til bak
ken med det samme og en del av publikum 
begynte også å svinge oppover. Det tok y> t. 
av 3/i for vi var oppe. Jeg husket ikke bakken 
helt igjen, men tenkte meg den så stor som 
jeg kunne, men den var større.

Redd var jeg i grunn ikke, selv om jeg 
tok det noe mer alvorlig enn vanlig. Det var

an, spesielt med 
numrene våre. Jeg tror 

jeg hadde nr. 29, 30 gikk ut, Arne 31. Vi gikk 
til toppen for å ga igang med dette som jeg 
hadde tenkt på nå i lengre tid. Det var nå 
så mye publikum som aldri jeg hadde hoppet 
for for. Det var nå helt strålende vær og 
bakken virket helt innbydende trass sin vold
somme størrelse. Et par prøvehopp av noen 
unge gutter beviste at her kunne det bli 
lengder. Bakkerekorden tror jeg var på noe 
rundt 74-75 m.

Arnold Kongsgård som var en av dem som 
først skulle gå ut, ropte ned til dommeren 
og sa at farten ville bli for stor, og vi tråk
ket ned en 20 meter. Dommerne sa at vi 
skulle tråkke ned 5 meter av den først an
viste fart, men Kongsgård hadde jo så god 
kjennskap til bakken og han mente det var 
fart nok der vi sto. Så begynte det. Kongs
gård 81, kraftig jubel, og hopplengdene va
rierte da mellom 70 og 83. En av løperne falt 
ned på ryggen, men han slo seg ikke for 
bakken var som en bakke skal være, god og 
fast under og et passe løst lag opp på. Min 
tur kom først av oss, jeg la i veg. Farten 
øket ettersom en kom nærmere hoppet, og 
jeg måtte legge meg forover ettersom luft- 
presset øket. Den lille svake forhøyningen



PORS-BLADET 6

I

i

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

Carl Carlsen
KOLONIALFORRETNING

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

en stund for hoppet, var en formelig klar 
bakken. Jeg var jo ikke vant med slik fart 
i tilløpet, og her var den visstnok over 90 
km. Jeg gikk likesom rett fram i satsen, så 
for meg ble svevet merkelig lett, og kunne 
mer ligge nærmest å flyte. Jeg fikk godt ned
slag og stod kanskje for støtt, for aktive. 
Overgangen som igrunn var noe brå fikk 
meg noe ut av balanse, og der Kongsgård 
hadde snudd falt jeg, på grunn av en hvis 
sløvhet. Dette kostet meg et trekk på 4 poeng 
eller ca. 20-25 m. Jeg reiste meg, hørte folk 
heia og kjente ropte på meg og sa det var 
79 m, og det stemte, tavla viste det. Jeg var 
igrunn fornøyd, for folk sa at jeg ikke kun
ne få noe trekk for det. Arne som hadde num
meret etter meg kom og fikk et meget godt 
hopp på hele 82 m. Så ikke lenge etter kom 
Per, og hva skulle han kunne klare. Jo, han 
skuffet ikke, et meget flott hopp på 85 m, 
dagens lengste og jubelen ville nesten ingen 
ende ta. Erik Kårstein var etter Per, men 
var adskillig kortere på meterene. Vi tre fra 
Pors ble overøst med all slags pointering slik 
som det var fatt, det hadde vi aldri trodd, 
kan dere klare noe lignende om igjen, flere 
fra Kongsberg datt, husk på pokalen og m. m. 
Jeg husker vi snakket med Torleif Aasland

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

som likesom snakket mer som en far for oss, 
og mente det her så ut til å kunne bli en 
bragd av oss tre. Men ikke la dere lokke over 
evne mente han, og det tror jeg ingen av 
oss gjorde. Neste omgang kom, og jeg må 
si at nå følte jeg meg mer hjemme. Det hele 
tror jeg også ble mer sikkert, for jeg kom 
godt ut og var likesom aldri i tvil, noe som 
jeg i grunn er. Jeg fikk et av mine aller 
beste hopp til å klaffe helt ut, ikke minst 
nedslaget. Denne gangen lot jeg ikke over
gangen lure meg. Da jeg snudde på sletta 
var jubelen større enn første gangen, og da 
tavla viste 84 % kan jeg ikke si annet enn 
at det gikk en barnslig glede og en viss 
liten stolthet igjennom meg. Dette her hadde 
jeg igrunn ikke tort håpe på engang. Arne 
kom og var like god som han var første 
gang og la på til 83. Kjente og ukjente stim
let omkring oss, og vi ga ganske sikkert 
utrykk for glede over det hele. Nu var det 
Pers tur til å komme. I mellomtiden hadde 
Kongsgård falt på 87 og flere var kommet 
helt opp til hans lengde. Nå kom han. og 
dette ble noe en vanskelig glemmer. Høyt, 
rolig og behersket og kom ned som han skul
le ha hoppet ned fra en taburett. Det hele 
var i grunn til å ta pusten fra en. Så brakte 
bifallet los og ville ingen ende ta, og da 88 m 
ble vist på tavlen var folk elleville. Vi tre 
stod sammen da Erik Kårstein kom. Ja, jeg 
tror vi ikke var helt sikre før han hadde tatt 
bakken, og tavlen viste 87 V2 m» Ja da var 
saken klar. Bakkerekorden var Per og Pors’, 
og en som kan sees ut til å bli vanskelig å 
slå. Etterpå var det Per og Pors og av og 
til ble det også nevnt brødrene Røed. Det 
var likesom at du var kjent med alle med en 
gang. En liten ting kan nevnes. Etterpå var 
Per, Arne og jeg på vei opp for å gjøre et 
ekstra hopp, men ble nektet underveis av 
Kleppen, som mente det kunne gå galt. At 
Per hadde hoppet bort i mot 100 er jeg ikke
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Einar Røed.

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

+■ 1
Navnet

A^tenhopprenn
Vårt Internasjonale

Arbeidet med å legge alt til rette til vårt 
årlige internasjonale flomlysrenn går nå raskt 
fra hånden. Innbydelsene er forlengst sendt 
ut og anmeldelsene begynner så smått å kom
me. Første svaret fikk vi fra Finske skiforb., 
som på grunn av den finske skispelen, som 
skal gå av stabelen 4/3, ikke kunne gi noe 
bestemt svar så tidlig, men skulle komme 
tilbake til saken på et senere tidspunkt. Fin
nene kommer jo forøvrig til «kollen» med et 
ganske stort antall løpere i år, så det skulle 
jo være gode sjangser for oss til å få besøk 
av dem da det er tidsnok at de drar fra Oslo 
igjen på torsdag, altså dagen etter vårt renn. 
Den svenske garde er jo også i år større enn 
den noengang har vært, så en skulle vel ha 
lov til å tro at også noen av disse skulle ta 
turen om Hanniball og videre til oss.

Innbydelsene i år er jo også sendt ut i 
adskillig større antall enn tidligere, gjennom 
Norges skiforbund som har formidlet dem 
videre til andre lands forb. i Europa. Kongs
berg har også lovet å komme med sine aller 
beste med Ruud i spissen så da skulle en tro 
at det også i år vil bli vellykket.

Rugtvedtkollen
Det voldsomme snevær vi har hatt i år 

har jo ganske naturlig satt sitt preg også på 
bakken. Det har vært opp til 1 m snø i unna
rennet og hele 1,5 m enkelte steder i tilløpet. 
Det har jo blitt bentråkket etter hvert sne- 
fall så det har jo hjulpet en del, men det er 
allikevel så mye igjen at en har måttet spa 
vekk en 1/2 m i unnarennet, da især fra 50-m 
og ned i overgangen. Det nye hoppet er jo 
prøvehoppet forlengst, og viser seg å være 
helt prima. Den første som satte utfor etter 
ombyggingen var forøvrig Halvdan Haukedal.

Innsamlingen av lyskastere er forøvrig i 
full gang og en håper på å få disse på plass 

kan få godallerede søndag 17/2 slik at en 
tid til prøvehopping i flomlys.

Rennet i år blir jo en generalprøve for 
neste års N. M. og alle komitéer vil bli satt 
i virksomhet. Billett- og kontrollkomitéen er 
blitt betydelig utvidet slik at det i år ikke 
skal bli anledning til noen gratis entré som 
tidligere.

i tvil om og vi hadde vel havnet på mange 
og nitti. Ja, det hadde blitt ekstra hopp. 
Etterpå snakket vi jo med mange kjente, 
deriblant Th. Aasland og han mente at i dag 
var vi så flinke at vi måtte reise til Bø på 
premieutdeling, og stakk til oss reisepenger 
dit.

Nede på Nordagutu var det omtrent som 
en maurtue. 4-5000 mennesker på en gang 
pa ikke større plass, så er det ikke noe rart 
at dører ble trøkt inn og vinduer knust. Vi 
fikk komme inn bakveien å forsyne oss gratis. 
Det tømtes med folk etterhvert som togene 
gikk, og vi tok altså toget til Bø for å over
være premieutdelingen.

Det ble 1. og 3. i jun. og 8. i kl. A 
lagspokal og 1 aksje i en annen. 
Pors og våre gikk igjen flere ganger. Det 
var første gangen jeg var på premieutdeling 
i Bø. En liten episode. Damene sto her på den 
ene siden og guttene på den andre (2 jenter 
til hver gutt). Jeg bød en dame å danse og 
danset som vanlig to danser, takket for dan
sen og ville gå, men nei, hun holdt meg i 
hånden, begynte a gå mot døren. Nå tenkte 
jeg, er det alvor? Men nei, hun stod ved 
doren da jeg bød henne dansen, og her var 
skikken den at herren fulgte damen tilbake 
etter dansen.

Vi tok et tog fra Bo til Nordagutu, og så 
------------- et godstog til Porsgrunn.

Hjemme ble vi mottatt med glede og be
geistring, for de hadde jo ikke ventet noe 
slikt. Synd at ikke min far skulle vært der 
for Narekollen og rennet den dagen tror jeg 
var en opplevelse for andre enn meg. Hver 
løper ble hyldet på en måte som bare en 
idrettsstjerne i vanlig forstand. Et virkelig 
begeistret publikum som verdsatte de aktives 
prestasjoner som ingen annen bakke kan 
tåle sammenligning med.

En slik dag som Narekollen 1936 tror jeg 
det er mange både aktive og passive som 
ikke så lett glemmer.

Dette er kun skrevet rett ned etter som 
det rant meg i hodet.
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være

. Vi takker hjerteligst
for all oppmerksomhet ved vårt bryllup. 

Marie og Johnny "Nielsen.

Fra fotballfronten
Tirsdag 6/2 var fotballgruppens styre, U.K. 

og aktive samlet. Formann Beckstrøm og 
oppmann Gustavsen orienterte om forhånds- 
treningen og opplegget av sesongen som sty
ret i samband med treningsutvalget hadde 
utarbeidet. Innendørstreningen skulle ta til 
med 2 kvelder i uka foreløbig til utendors- 
treningen skulle ta til. Teori en gang i uka. 
Ved siden av kom så planlagte skiturer og 
kortere langrenn. Ledelsen av treninga skulle 
Jeisen og Olaf stå for, og dermed er den lagt 
i beste hender. Vi vet jo fra før hva de er verdt. 
Med sin lange erfaring på fotballbanen og 
kjennskap til sin sport, samt gjennomgåelse 
av treningskurser, kan vi være glade at vi 
har slike karer. La oss nå ikke se som enkelte 
har gjort at de ikke tar sin trening alvorlig 
fordi trenerne er våre egne. Slike karer blir 
det ingenting av likevel, og de kan likegodt 
sitte på tribunen.

Det ble forøvrig ikke lagt skjul pa at det 
ventes mye av den kommende sesong. Fjor- 
årsesongen ga opptakten og i år gjelder det 
å gå ytterligere fram. Vi skal ikke bare nøye 
oss med å sette «norgesrekord som enkelte 
aviser slo opp om i host for en halvspilt 
serie, men vårt mål er å gå ubeseiret gjen
nom hele serien, sa Beckstrøm i sin innled
ning. «Dere vet hvilken krevende sesong som 
står foran dere, og derfor gjelder det at 
grunnlaget er i orden. Vær med fra begynnel
sen. Dette gjelder ikke bare dere som i al
minnelighet spiller på førstelaget, men alle 
sammen. Et lag kan sammenlignes med et 
orkester. Et falskt instrument skjærer en 
straks i orene, forplanter seg utover hele 
orkesteret for tilslutt å ødelegge det hele. 
Så også med et fotballag. En mann i dårlig 
form og hele laget lider under dette. Et lag 
er aldri sterkere enn det svakeste ledd», sa 
formannen til slutt.

Jeisen og Olaf var også frampå med noen 
«tankevekkere». Selv om vi er så godt som 
sikre i «landsdelserien», skal vi ikke 
fornøyd med det, sa Jeisen. «Vårt mål må 
være «hovedserien», selv om vi bare skal spille 
der ett år. Personlige interesser må også 
være til stede skal det gi resultater. Du skal 
ikke bare være fornøyd med å spille på første
laget, men stile høyere som også å spille på 
representasjonslag. Gå målbevist inn for opp
gaven og gi deg ikke før målet er nådd.»

Ja, dette var ord fra folk som vet hva de 
snakker om og det står på de aktive selv om 
de vil nå lenger eller stå på stedet hvil. Som 
U. K. Gustavsen sa: «Det er dere selv det må

Kommer ungdomspalten?
Sport og idrett har grepet om seg med 

eksplosiv fart i vår nutid, og er den mest om
fattende fritidssyssel i første rekke blant 
landets ungdom.

Vi skal ikke i denne sammenheng komme 
inn på idrettens fordeler og skavanker, men 
vil bare si, som dere også kjenner til er en 
viktig og enkel faktum, at den spiller en over
ordentlig stor rolle blant ungdommen i vår 
forening i dag. En av årsakene til denne 
framgang, dere ungdom ikke skal glemme, 
og det er at ledelsen i vår forening i dag 
setter alt inn på å gjøre arbeidet til ungdom
mens fremme så positivt som mulig, men 
ledelsen må ikke være alene om dette kraft
verk, ungdommen selv også må ta et kraft
verk for at tradisjonene i vår forening ikke 
skal dabbe av, men forfølge de videre tra
disjoner i årene framover, til glede for de 
som har vært og de som i dag er ungdommens 
sportsidealer.

Det er store navn på idrettens himmel og 
som er forgudet blant ungdommen, og hvis 
store ideal de er. Jeg skal bare nevne noen 
av dem, og si at tidens guder er dens — 
sportsmenn.

Det er Oscar Mathisen, Lauritz Bergendahl, 
Thorleif Haug. Birger Ruud, Jeija Gunder
sen, Kvammen, Thoresen og ikke å forglem
me (Hjallis) Hjalmar Andersen og mange 
flere, så banker jo ethvert gutte-hjerte, ja, 
pike-hjerte med for den saks skyld.

Ungdommen i Pors er jo så alsidig i sin 
idrett at en ungdomspalte i vår klubbavis 
burde bli en realitet. I andre klubbaviser 
skriver ungdommen av livets lyst, så hvorfor 
ikke ungdommen i Pors, så vi oppfordrer 
all ungdom, juniorer og nedover, send inn 
deres mening, eller om det er noe dere vil ha 
rede på, eller om det er noe dere har på 
hjertet, så syng ut i ungdomspalten. Kom 
m^d krav, ting dere vil ha rettet på eller 
uansett hva dere har på hjertet, alt vil bli 
behandlet konfidensielt, og dere gjør dere 
selv en tjeneste, samt redaksjonen, så ung- 
domsspalten vil bli en virkelighet i mars- 
nummeret. Redaksjonen venter i spenning.

W. L.
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For skyldmorro

kom

Bjr.

t

M.

de få som

som

Anonyme manuskripter blir ikke tatt inn 
i avisen. loddrett på tryne.

» — og

komme an på. Fra vår side vil alt bli lagt 
til rette på beste måte, og vårt mål er å få 
bygd opp et sammcnsveiset og harmonisk 
lag hvor kameratskapet og ånden er av beste 
merke. Har dere noe på hjertet som dere 
synes er skjevt og galt, la oss få greie på det 
og vi skal gjøre alt for å rette på det».

Ja, dette var jo rene ord for penge, og nå 
vet vi hva vi har å gjøre. Stemningen hos de 
aktive er ikke til å ta feil av. Alle går inn for 
sesongen som aldri før. De vet selv hva se
songen -51 kommer til å kreve og håper å 
lage den beste sesong i Pors historie.

To treningskamper er avtalt før seriese
songen tar til. Den 15. april mot Rapid her 
hjemme og mot Fram den 22. Dette blir den 
siste før første seriekamp mot Eik i Tøns
berg. Blir våren gunstig kan det vel hende 
det blir 1 a 2 kamper før den 15. og det vil 
tiden vise. Og så er moroa snart i gang igjen.

Bjr.

Ame Veholt
er innmeldt, og er spilleklar fra sesongens 

begynnelse. Han har vist gode takter på back
plassen i Tollnes.

Vi ønsker ham velkommen.

Kr. Barth og B. Andersen
reiser til Holmenkollen for å sette seg inn 

i saker og ting ved langrennene.

Skigruppen
avholdt torsdag 8/2 et meget godt besøkt 

medlemsmote i Klubblokalet.
Aftenpostens Sv. Fodstad var et hyggelig 

besøk, og han skildret turen til verdensmes
terskapet i Amerika på en levende og inte
ressant måte.

Sv. Fodstad er en kar vi gjerne ser igjen 
her hos oss.

Det var premieutdeling, film, kaffe og kaker 
med skiprat innimellom.

Vel det kunne hende jeg ikke fant noen 
som var urimelige nok, men da tok jeg til å 
lete etter det mest urimelige navnet. Jeg hus
ker en gang i Sydney, der synes jeg alle gam
pene var like pene, det var uråd å finne en 
jeg kunne spille på for moro skyld av den 
grunn, derfor rota jeg i programmet til jeg 
fant en som het «CRAZY. OWL», og det var 
urimelig nok: «gærne ugle», da gett! Crazy 
Owl vant den, og jeg var en av 
hadde spilt på’n.

I New York fikk jeg peiling på e mærr 
var omtrent dobbelt så lang i bakbeina 

men mer latterlig

Aksel Fjell og Odv. Jonnavald 
reiser til N. M. i Narvik 

representanter.

Da jeg for første gang var på en travbane 
i Norge, var jeg like uvitende om alt som het 
hester som bare en sjømann kan være. Like
vell ble det et grunnlag til mye moro fram
over, og det kan jeg takke min gode venn 
Hansen for. Hansen var travsportsreferent 
for en dagsavis, og det han ikke viste om hes
ter viste ikke andre heller.

Jo, vi kom i prat utenfor restauranten 
nettopp som prøveskuddet for første løp — 
«ser du den krikka der?» sa Hansen, og pekte 
på noe som lignet en pensjonert drosjehest. 
Når jeg skal si som sant er så hadde jeg ikke 
sett på stort annet, mager og hengslete og 
elendig som den var å se på, og at slikt noe 
skulle plages med traving, at ikke dyrevernet 
har tatt seg av den, sto jeg og tenkte. Men 
Hansen hadde en annen mening — spell på 
den du — om ikke så for moro skyld, sa 
han. Jeg kjøpte en 2 kroners vinnerbong på 
krikka for moro skyld. Den vant løpet med 
adskillige hestedrosjelengder og ga 97 i odds. 
Etter den dagen spaserte jeg forbi de fleste 
barene i havnestrøket, ihvertfall der det var 
hesteveddeløp, for nå hadde Hansen lært meg 
noe som var mye mer moro. Jeg var stadig 
på jakt etter hester som så urimelige ut, og 
Hansens råd fulgte meg mellom 5 verdens
deler.

som noen av de andre , 
dyr hadde jeg aldri sett for, jeg tenkte at 
når den starter går den 
Dessuten het den «Mayte Monday

som kretsens
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det blir sendt flere enn ett eksemplar av 
avisen til hver husstand.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

dette var en fredag. Jeg spilte på den for 
moro skyld, og den gikk på tryne før den var 
over mål, langt foran de andre pene hestene. 
Jeg sente Hansen en venlig tanke da Oddsene 
ble ropt opp i høytaleren, for jamen var de 
like urimelige høye som bakbeina på «Mayte 
Monday»! Men i Buenes Aires måtte jeg til 
med bare urimelige navn igjen, ingen steder 
i verden hadde jeg sett så mange pene og 
vakre hester. Til slutt fant jeg en som het 
«BIRCH-ROD»! Nylig importert fra U. S. A., 
og «BJØRKE-RIS» på en travbane, synes jeg 
var passe urimelig. Så nære på å tape hadde 
jeg aldri vært før for «Bjørkeriset» var ikke 
så riktig mjukt som navnet forteller om, den 
ble stiv i oppløpet, og vant med bare en mule.

Så var det i Durban, der var det greit nok, 
noe av det første jeg fikk øye på var en 
hoppe som var blågrå på hele skrotten så 
nær som på hue, var a hvit. Den så ut akku
rat som den skulle ha dyppa hue i en mjøl- 
binge. Da. satset jeg et helt pund på grått

sii ® woæ.__
f s»

u-efae&M.

og hvitt enda den var 16 år gammel, og 
jammen tror jeg det var siste gang at gamla 
vant. Odds? Nei det får jeg heller holde for 
meg sjøl, for jeg vil nødig at du skal tru jeg 
juger. Og jo, jeg var da på mange andre trav 
og galoppbaner, og moro var det støtt enda 
jeg hadde slutta med å slite på krakkene i 
havnekvarteret. Så det er da en slags moral 
i denne epistlen også, takket være min venn 
Hansen, forteller en gammel sjømann ved 
navn Johannes Bjørnstad, og ovenstående er 
et hipp til travinteresserte Porsere som vil 
ha en liten bi-inntekt. W. L.
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Byr.

llw&d (pr nS€&ken ?
for restaurangliv og fest var vel like stor 
for krigen også. Nei, det er først og framst 
viljen det skorter på. Viljen til å nå noe. 
For å holde oss til våre egne,, jeg tenker da 
på våre rcservelagsspillere, som for det meste 
har vært etterkrigsungdom. Interessen har 
nok vært til stede, men den interessen gir 
seg mest utslag i bare prat. Vel har mange 
begynt treningen tidlig, og også tatt den 
meget alvorlig. Men når vårsesongen er slutt, 
sa er det også — bortsett fra dem som i 
alminnelighet spiller på førstelaget og noen 
få til — - slutt på alt som heter trening. Ei' 
det skuffelsen over ikke å bli fast førstelags- 
spiller som gjør at dere svikter treningen? 
I såfall, hvorfor viser dere ikke litt mer in
teresse og vilje til å komme dit? Flere av 
guttene klager over for lite kamper. Styret 
har arbeidet med dette og i fjor kom istand 
en jubileumsserie med 3 førsteklasses lag. 
Hva ble resultatet? Mye bryderi med å skaffe 
nok spillere til 2 lag, og da med flere uten 
trening, og lagene hadde ikke fnugg av sjan
se til å hevde seg.

Når vi nå går inn i den nye sesongen, så 
la oss ikke få noen gjentagelse av dette. 
Vis at dere har viljen til å nå noe, og ingen 
ville være mere lykkelig enn dem som må 
vike plassen for en som er bedre.

Så er atter forhåndstrcningen for fotballen 
igang igjen. En 3-4 måneder har guttene na 
tatt det med ro og latt alle tanker pa fot
ballen fare. Men vi står foran en meget vik
tig sesong, kanskje vår mest viktige og kre
vende i historien. Neppe større sjangser til 
D. M. har vel Pors aldri hatt, sa det skulle 
jo være morsomt om den store smellen kom 
i år. Og ved siden av det er det jo også noe 
som heter Hovedserie. Fjorårssesongen gav 
opptakten, så i år gjelder det å forfølge 
suksessen. Alle fjorårets spillere går også i 
år inn for sesongen med full kraft, heldigvis. 
Jeg sier heldigvis. Godt at de «gamle» gut
tene holder koken. Tenk om foreksempel Olaf, 
Knabbe, Leif, Kalle og Jeisen la opp samtidig. 
Hvem skulle gå inn og erstatte dem? Det er 
nok et for stort sprang dessverre mellom våre 
førstelagsspillere og våre reservelagsspillere. 
Det er et faktum som det ikke nytter å dek
ke over. Hva er så årsaken til denne kløften? 
Det har vært et yndig diskusjonsstoff i avi
sene rundt om i landet, dette med etterkrigs- 
ungdommen kontra førkrigsungdommcn. Ut
viklingen ble hemmet på grunn av ernæringen, 
at idretten lå nede samt at den oppvoksende 
ungdommen fikk andre interesser som restau
rangliv og fest som ennå henger igjen. Jeg 
tror nok ikke etterkrigsungdommen ligger 
noe tilbake for førkrigsungdommen når det 
gjelder den fysiske utviklingen, og interessen
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Telefon 466

Telefon 799
V. Porsgrunn

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

troppen en gang kan lære å komme tidsnok, 
og at vi også i år av den grunn måtte ut
sette rennet en time, men da disse måtte 
kjøre helt om Larvik for å komme fram, på 
grunn av snøforholdene, .får en vel undskylde 
dem også denne gang. Slikt bor jo derimot 
kunne undgås for framtiden. Det er jo heller 
ikke bra at løpere som er anmeldt ikke møter 
opp, men det står jo ikke i arrangerens makt 
å hindre slikt.

Program-, billett-, ordens- og trafikkkomi- 
téen skal også ha honor for sitt gode arbeide 
denne gang, og det var visst ikke svært mange 
som slapp gratis inn gjennom nåløyet.

Alt i alt var det altså en ganske god ge- 
neralprøve vi fikk for N. M. 1952, og etter 
Agnar Renolens og Hansteen Johansens ut
talelser skulle dette være i de beste hender.

At vi i år som i fjor fikk avholde var pre
mieutdeling på Parkrestauranten skal vi tak
ke disp. Trygve Tommesen så mye for. Det 
er nok ikke bare moro å utsette nyoppussedc 
lokaler for slik trafikk, men kontrollen var 
i år også her skjerpet, så alt gikk stille og 
rolig for seg.

Du skal ha takk for god servise, Tommesen!
Seler.

Skigruppas styre
vil herved sende sin beste takk til alle 

bedrifter, kjøpmenn, disponenten, serverings- 
damer og kelnere ved Parkrestauranten, givere 
av gavepremier, grunneieren Olaf Rugtvedt 
med naboer rundt Rugtvedtkollen, Elektrisi
tetsverket, telefon og telegrafbetjening og al
le medlemmer og andre interesserte som har 
vært oss behjelpelig før, under og etter Rugt- 
vedtrennet 28. februar 1951.

Hjertelig takk!

A-BERWER

Rugtvedt-rennet 1951
Det var med stor spenning skigruppa -f- 

noen få andre interesserte så fram til vårt 
fjerde internasjonale aftenhopprenn. Ikke for 
det at vi skulle arrangere et renn igjen, det 
går som regel fint her på vestsia, men det 
at dette rennet i år skulle være en general- 
prove pa neste års N. M., gjorde at det ble 
noe utenom det vanlige. Det var nemlig ikke 
bare oss selv i år som skulle komme med 
ros og ris ang. arrangementet, men vi fikk 
ikke mindre enn tre forbundsdommere -I en 
spesiell utsendt observatør fra Norges Ski
forbund. som skulle bedømme hva vi her i 
«Pors>' var gode for når det gjaldt et vir
kelig stor-arrangement. Vel, en kan med 
engang si til medlemmenes ros at de har 
all ære av arrangementet. Det var i det hele 
tatt så vellykket som noe arrangement har 
vært tidligere her i Grenland, etter uttalelse 
fra forbundsrepresentantene så var heller ik
ke de blitt skuffet, tvertimot var de meget 
fornøyd og uttalte seg rosende både om bak
ken og arrangementet i sin helhet.

Skigruppa vil hermed takke dere alle med
lemmer og andre interesserte for god hjelp 
i dagene før og under rennet. Dere kom sent, 
de fleste av dere, men dere kom godt. Takk 
skal dere ha.

Kan dere bare gjøre det like godt neste 
gang, er det nok ingen fare for at N. M. ikke 
skal bli vellykket.

Det at ikke publikum motte så godt fram 
som ifjor, på tross av den gode deltagelse 
av løpere, kan jo ikke andre enn dem selv 
gjøre noe ved, og det er det nok mange som 
senere har angret på. Det var nok kanskje 
i det kaldeste laget om kvelden, men slike 
prestasjoner av de enkelte løpere er det ikke 
ofte en ser her borte.

Det er jo noe stort tull at ikke Kongsberg-
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1
Minneord om

Vestrcgate 14 — Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk-
sjokolade-
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Bakkekomitéen
trenger til sitt anlegg i Rugtvedtkollen 1 

skinnegang m. vagg, ca. 100 m lang.
Om det er noen medlemmer som har pei

ling på noe slikt, bes de snarest henvende 

seg til skigruppas styre.

o 
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G
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REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN

u 
N

IJfM- 9 n- IjohanH—.
JEREMIASSEN

?trei_astutsalg

fSenylt skiføret!
Vi er i sesongen for den herligste sport 

en vel kan tenke seg — ski. Er det ikke en 
klar og ren tone som klinger når du hører 
ordet uttalt? Og får det deg ikke til å tenke 
på dager med strålende sol og snøtunge sko
ger — herlige hvitkledte fjell og vidder, med 
gnistrende føre? Det er synd at dere gamle 
har sluttet med å gå på ski — og de fleste 
av dere unge ser ut som om dere ikke har 
fått øynene opp ennå for hvor godt det er 
å komme ut i naturen nå på vinteren. Det 
er nettopp tiden utover nå — når en igjen 
kan begynne å kjenne varmen i sola — at 
tiden er inne — med sildrende bekker gjen
nom tunge snedyner — bare flekker hist og 
her i solliene hvor en kan få satt seg ned 
for å puste ut litt, slenge jakka og se seg 
omkring og nyte livet i fulle drag. En blir 
så lett og gla til sinns, og det får en til å 
føle at det ennå — tross truende skyer om 
krig og elendighet — er blitt godt igjen til 
oss alle sammen. Bare det å få trekke til seg 
den friske nye vårluften er jo som en helse
bot på hele livet. Det er om å gjøre å benytte 
hver stund en har til overs utover nå — ikke 
minst for dere aktive og pasive medlemmer — 
til å gå turer i naturen å få slappe av før 
sesongen tar til for alvor.

Benytt søndagene alle kvinner og menn og 
kom sammen i løypa fra Rugtvedt til Holtan- 
kollen.

Arranger fellesturer!

'! ?

ÉI» øVGGfAr,

Jakob Halvorsen
Med Jakob Halvorsen er en av Pors’ tro

faste tilhengere gått bort. Vi som var mod 
den gang Jakken spilte fotball, i noen av 
klubbens «store ar, husker ham best som 
den stille, beskjedne idrettskamerat, med den 
uforklarlige kondisjon. Alltid var han ærlig 
i sitt spill pa banen, såvel overfor motspillere 
som medspillere, og alltid villig til å yte det 
han evnet for klubben sin. Etter at han 
sluttet som aktiv, var det vel ikke mange 
kamper som Pors spilte, hvor «Jakken» ikke 
var tilstede. For ham var Pors-navnet en slags 
helligdom, som ingen måtte si noe vondt om.

Døden kom brått og brutalt til ham, og 
sjokket sikkert alle, men vi som lærte ham å 
kjenne, gjennom noen hyggelige år på fot
ballbanen, vi vil minnes ham, som den greie, 
uselviske idrettskamerat han var.

Andreas SkiTbred.

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wcndelboe Larsen

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth

Adresse : «Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn
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Mote torsdag 1. mars 1951.
var

Judex.

REFLEX

Junioravdelingen
i hyggelig lag

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A^s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. Ji99 

Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Budstikka gikk. Junior-, gutte-, smågutte- 
laget og en anselig skare aspiranter skulle 
ha møte i klubblokalet. Det skulle til og med 
være filmframvisning — hele 3 stykker.

Jeg tenkte å stikke en tur bort for å se 
hvordan et juniormøte artet seg. Allerede 
ved døra holdt jeg på å ombestemme meg. 
Der ble jeg nemlig rendt ned av Leo J. som 
kom farende i full fart. Etter et «bevares» 
og utsikt til kul i panna og blåt øye gikk 
jeg likevel inn. Motet var ennå ikke begynt, 
men guttene sørget for å opparbeide en stem
ning jeg sjelden har sett maken til. De 
«store» satt i styrerommet i alvorlig prat om 
fotball, mens de yngre hadde tatt storsalen 
i besiddelse. En snill kar (Ragnar Johansen?) 
hadde lånt dem programmer fra aftenhopp- 
rennet. Etter en innviklet bretting av disse 
og en sleng i luften laget de et effektivt 
smell. Papiret var av beste slag og var verdt 
flere hundre kroner før aftenhopprennet. Når 
så 35—40 gutter avløste hverandre uten pau
se, ble det en ganske god åpningssalutt. Det 
var ikke noen som kjedet seg der i gården.

Etter et lite overblikk fant jeg en plass 
hvor faren for sammenstøt var nokså liten. 
Som jeg koser meg med en røyk, ser jeg en 
kar som raker som en kjempe over alle små
guttene. Det er Ragnar som med en lang 
rekke foran seg ordner køen av nye medlem
mer som skal innskrives. Leo står med blokk 
men uten blyant tross iherdig jakt etter en 
sådan. Jeg låner ham min nye kulepenn til 
3,60 og ber ham gi meg litt igjen av den.

Imens har fotografen kommet. Kretsmest- 
rene skal fotograferes og guttelaget står fer

dig i fullt utstyr. Samtidig har mannen med 
filmapparatet tatt plass med sitt flotte ut
styr. Guttene deler sin beundring mellom 
guttelaget og fotografen med blitz-lampen og 
filmapparatet. Det skal være usagt hvor den 
største gjengen sto, men alle fikk nok med seg 
begge deler. Da blitz-lampen lyste opp, 
likevel alle smågutter samlet i en lang hale 
bak fotografen.

Filmapparatet tok til å summe. Det var 
prøvekjøringen som foregikk. Alle fant seg 
en plass og snart var det helt stille i den 
store forsamlingen. Vi fikk nå se en dom- 
merfilm og en instruksjonsfilm under kyndig 
veiledning av Olaf Christoffersen. Alle fra 
største til minste gutt var lydhøre og fisket 
opp de mange gullkorn.

Imens strømmet en deilig lukt inn fra 
. kjøkkenet, der fru Steen holdt til med hauger 

av boller, wienerbrød og julekake på den ene 
siden og en diger kjele med sjokolade pa 
den andre siden. Alt var klart for bespisning. 
Straks filmene var kjørt, gikk styret igang 
med utdeling av kopper. Og så— kom herlig
hetene, godteriet. Mugge etter mugge ble fyllt 
med sjokolade og kakefatene fordelt. Vi kan 
ikke klage på appetitten til guttene.

Alt gled ned (unntatt porselenet, da). Det 
var moro å se. Men jamen ble jeg mer im
ponert over den store aksjonsradius som Leo 
og Ragnar viste under hele motet. Den var 
ikke noe mindre enn fantastisk. Alt rakk de 
og overalt var de.

Mens forsamlingen nå fordøydde maten, 
fikk vi se en finalefilm. Den falt nok sikkert 
i alles smak. Straks etter var det tid til opp
brudd og vel fornøyd gikk hver til sitt. La 
det ikke bli lenge til neste møte, sa mange 
idet de forsvant ut i garderoben.

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
l over 25 år har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer. 
Prov el De også å bli fornoyd!
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var slutt.

Ii WrøNA FÅBRIKER A/S
PORSGRUND

Tl&^&na Stipesfciuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

dobbelt så fort som oss med vasstrukne 
fotballstøvler. Det nyttet ikke å rope på «off
side heller, for Anders som var dommer, 
nekta å være partisk.

Når tigrene ikke kunne få fra oss ballen, 
spruta de vann i trynene våres, særlig var 
de leie mot Elias Maskingutt på ytre venstre. 
Han ble så sinna til slutt at han tok til å jage 
en liten tiger rundt hele banen. Og etter han 
kom dommer Anders sprutende for å megle. 
På den måten fikk vi fem min. pause, og i 
den la vi ny slagplan, for noe måtte vi gjøre 
for å redde skutas ære.

Da kampen fortsatte ble det meget bedre. 
Hver gang tigrene tok til å sprute vann, 
tro vi dem pa tærne. Og de hadde jo ikke 
støvler med knotter på, så det varte ikke lenge 
før de ble mer beskjedne.

Vi fikk utligna til 1-3 før første omgang 
I pausen dundret orkesteret løs 

på trommene sine, og vi lot være å smake 
på ølet for nå var vi blitt besjelet med stor 
sportsånd. Tigrene nyttet pausen til å stelle 
på tærne sine.

I annen omgang kjempet vi med fornyet 
mot. De malte tigerstripene til motstanderen 
var bleknet av vann og søle, de så ikke så 
krigersk ut mer, og var det heller ikke.

Hakon og Olav laget hvert sitt mål under 
øredøvende spetakkel fra trommene, men mer 
greide vi ikke. Det ble 3-3, og med det var 
både tigrene og vi fornøyd. Derfor delte vi 
olet broderlig etterpå og ble de beste venner 
av verden.

Mens kampen sto på hadde floden steget

Fotballkamp mot baibainte 
indofieseiei

En søndag vi lå på strømmen i Saigon, 
ordnet vår venn Sjang Pu en fotballkamp for 
oss. Han hadde mobilisert «Saigon Tigers» 
som motstandere, som skulle ha en fin gress
bane på den «lovlige./ side av elva.

Vi hadde ingen vanskeligheter med å stille 
lag, så mye fin ungdom som vi hadde ombord. 
Det var bortimot 15 år siden jeg sjøl hadde 
vært i nærheten av en fotball. På en eller 
annen mystisk måte ble jeg valgt til «kap
tein . Det var vel den gilde fotballdrakten 
jeg fikk utlevert som gjorde utslaget, for da 
var det liksom jeg følte gamle takter i krop
pen. Det fine utstyret hadde sjømannspres- 
ten i Buenes Aires, Sverre Eika, i sin tid 
skaffet skuta, og na gjalt det altså å gjøre 
ære på den gamle landslagsspilleren.

Vi ble tatt i land i en stor sampan, og 
stemningen var høy helt til vi fikk se «banen . 
Don var ikke stort annet enn en blaut myr. 
«Tigrene drev alt og trente på den, bar- 
beinte alle sammen og med en liten trekanta 
tøylapp som drakt . På overkroppen hadde 
de malt gule og svarte striper, for de var jo 
tigrer. Sjang kom i sin egen sampan som 
var full av ol, om vi skulle tørste i pausen. 
Han hadde også med seg et orkester, tre 
indonesere med svære trommer som de trak
terte med storartet energi. Etter 10 min. 
spill ledet tigrene med 3-0, for de skjøt mål 
så det skvatt med de bare beina sine, og løp
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W. L.

J udex.

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

Ja, slik endte den internasjonale fotball
kampen Johannes Bjørnstad og hans kame
rater hadde mot Indoncserne, og det var jo 
også en sportslig opplevelse, og for tiden er 
han vel et sted ute i det ukjente og speider 
etter nye eventyr, og forhåpentlig finner han 
igjen veien til Pors-bladet med sine sportslige 
opplevelser, og vi imøteser det han har på 
hjerte med optimistisk stemning, for en mere 
befriende sjømann til å fortelle skal man lete 
lenge etter, så jeg kan bare si: «Takk for 
denne gang, og vel møtt igjen, herr Johannes 
Bjørnstad>.

Carl Carlsen
KOLONI ALFORRETNING

i

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142-’ — Telf. 469 

Kunststopping, Stoffknapper, Opprnasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Fotballminnet.
Da jeg som liten gutt med knebukser og 

pannelugg trenet og sparket fotball borte pa 
tjenna, var mitt største ønske det å komme 
på Pors’ A-lag. Det begynte bra, for jeg kom 
tidlig med både på guttelaget og juniorlaget. 
Etter flere gode kamper på juniorlaget gikk 
mitt store og største ønske i oppfyldelse. Jeg 
ble satt opp på A-laget. Jeg husker det som

Idrettsminner
Når en skal sette seg ned til å skrive et 

idrettsminne, så er det ikke godt å vite hvil
ket en skal skrive om, for da passerer de 
revy alle de gode minner en har fra idretten, 
og det er ikke få. Da jeg har drevet med 
både fotball og bandy så får jeg plukke ut 
et minne fra hver av disse grupper.

baret eller revy ved årsfesten er sikkert 
kjærkommen, men hvordan ville det være med 
stormende applaus hver annen eller tredje 
måned ?

faretruende og strømmen var blitt så stri at 
den hadde tatt med Sampanen vår. Så vi 
måtte svømme ombord, og det var en nokså 
sørgelig avslutning på stevnet. For de fleste 
ble for svake for den strie strømmen, bare 
noen få greide å få tak i leideren på skute- 
siden, resten dro forbi med full fres nedover 
elva og jamen var skrikene deres ynkelige. 
Etterhvert som de passerte våre venner Sam- 
panfolket ble de plukket opp og brakt om
bord. Julius stakkar hadde trodd han skulle 
endt sine dager langt ute i det kinesiske hav, 
selsomme ting hadde han å fortelle da han 
kom krypende ombord.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

En idé
Porserne har igjen hatt en hyggelig klubb- 

aften. Som vanlig var programmet det beste. 
Jeg undrer meg like meget hver gang over 
at møtelederen klarer å legge opp et så godt 
og variert program. Inntrykket blir at kil
dene er utømmelige. Likevel ville det nok 
være gunstig ikke å trekke for store veksler 
på visef. og hans evne til å skaffe foredrags
holdere. Det kunne tenkes han ikke har noe 
imot å «spare» litt på dem.

Og her er det vi kan hjelpe til. Vi har jo 
en underholdningsgruppe. Tanken ligger da 
snublende nær. å utvide denne og derved få 
en teatergruppe. Denne stammen kan supp
leres når det trengs. I en så stor forening 
som «Pors» er det uten tvil mange som egner 
seg for denne oppgaven.

Vi kan alle være enige om at en teatergrup
pe kan gi oss god og lødig underholdning i 
mange former. Det er også en masse små
stykker som har et ord å si oss alle med sitt 
poeng. Som det står i visen — «og i denne 
lille vise er moralen» så også i skjetsene.

Og med dette håper jeg at underholdnings- 
gr. tar spørsmålet opp til overveielse. En ka-
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BOKSING

Redaksjonen utfordrer herved Karl Tran- 
berg til å skrive et «Idrettsminne).

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kranscbinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

v/s. Dagbladet Oslo
Den svenske bokser Asgar Warberg uttaler: 

«det er herligt at dunke hverandre i hodet, 
trente aldri som amatør, kamp er bedre enn 
trening». Den samme Warberg måtte i sann
heten være en artig skrue i sine uttalelser, 
men Dagbladet, Oslo bet på og brukte det 
som dolkestikk i ryggen på amatørbokserne. 
Jo Dagbladet skyr ingenting i sine tarvelige 
bakholdsangrep, nu sist fikk de også blod 
på tann. Oppe i Mo i Rana var det 2 små
gutter som gikk oppvisningskamp uten dom- 
meravgjørelse, og gå på humøret var det 
ingenting å si på. Dagbladet spor samtidig 
om de der oppe ikke har andre og mere si-

Bandy minnet.
Jeg har vært med på A-laget i bandy siden 

starten og mange gode minner strømmer imot 
meg nå når jeg skal skrive det ene.

Etter å ha strevet i Grenland om krets
mesterskapet i 2. divisjon skulle vi spille 
kvalifiseringskamp mot Moss om retten til 
opprykning i 1. divisjon. Vi reiste bortover 
om søndag, samme dag som vi skulle spille. 
Husker da særlig vi kom tidlig bort og tok 
på oss skjøytene for å myke oss opp etter 
den lange reisen. Mens guttene stod og skjøt 
mot målet, kom en spiller fra Moss og skulle 
vise oss hvordan vi skulle legge kollen osv.,

de trodde visst ikke vi hadde spilt noe særlig 
før. Men jeg skal si de fikk et annet syn da 
kampen begynte. Etter å ha kjempet og slitt 
oss gjennom 90 min. gikk vi av banen som 
seierherrer med 1-0. Kan da spesielt huske 
den klumpen jeg fikk i halsen når dommeren 
blåste av kampen, for nå var vi blant de store 
gutta i bandy. Jeg syntes jeg så meg selv 
i mål mot Drafn, Stabekk, Mode, Strømsgod
set og alle de andre store lagene i bandy. 
På hjemturen var det sang og atter sang, for 
Pors var det første lag i Grenland som hadde 
kjempet seg fram til 1. divisjon. Dette var 
opptakten til alle de andre store oppgjør vi 
har hatt i bandy, derfor syntes jeg det var 
morsomt å friske det opp igjen gjennom Pors- 
bladet.

Til slutt vil jeg gjerne komme med en liten 
bemerkning til Bandy-spilleme i dag. Etter 
å ha sett dere spille i år kan jeg si dere, 
hvis ikke det kommer mere innsats og vilje 
i hver enkelt spiller, kommer dere aldri lenger 
enn dere er nå. Nei, det var nok noe annet 
når lagene fra før krigen entret banen.

Hilsen Walther Richter.

det var i går. Kom bort på torget og fikk 
høre at jeg var satt opp på A-laget som mål
mann. Kampen var en treningskamp mot Ørn, 
Horten, hvor vi imidlertid tapte 2-0. Men 
det gikk mange tog siden, og nå stopper jeg 
opp ved et minne som jeg sent glemmer. 
Det var finalen om kretsmesterskapet i Gren
land mot Odd.

Pors hadde i 1937 treneren Karl Hansen, 
med kjelenavnet Skomakeren. En meget god 
og hyggelig kar, han trenet oss og vi gikk 
fra seier til seier og nådde finalen om krets
mesterskapet. Karl Hansen hadde da innøvd 
et nytt system den gang som skulle settes ut 
i livet for første gang her i Grenland. Det 
var trcbacksystemet. Vi ble prentet inn på 
hver trcningskveld hva hver mann skulle gjø
re. Søndagen kom og finalen skulle spilles. 
Om formiddagen fikk vi de siste instrukser 
oppe i klubbhuset på Stadion.

Et stort brett hvorpå en fotballbane var 
tegnet, viste han oss hvordan vi skulle spille. 
Da jeg kom hjem til middag før kampen var 
jeg så nervøs at jeg nesten ikke kunne få 
ned en bit. Men så var det opp igjen. Kampen 
begynte, og det gikk meget bra. Odderne 
visste hverken ut eller inn. Husker spesielt 
lille Tiedemann sprang for livet ute på vingen 
og Nils Eriksen stoppet opp og lurte hvorfor 
han sprang, men etter taktikken skulle han 
springe inn når innervingen hadde ballen og 
den fikk han, og det som bedre var, mal ble 
det også. I kampens hete kan jeg huske ballen 
lå på streken 2-3 ganger, men mål fikk de 
ikke på oss. Jeg kan likesom se det i dag. 
Beckstrøm som var centerback slet som en 
helt, skallet og sparket enten han sto eller 
lå nede. Ja, vi vant med 3-0 etter en meget 
god innsats. Den som var mest glad så det 
ut som var Skomakeren, for han strålte som 
en sol, og kunne ikke få rost oss nok for 
innsatsen.
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Jest for gamle
Onsdag den 24/1-51 avholdt damegruppa i 

likhet med i fjor, fest for gamle i klubblokalet. 
Det var riktig mange av de innbudte som 
motte. Alle hadde gledet seg på forhånd, de 
som hadde vært med på fjorårets fest hadde 
ennå denne i friskt minne, og de andre hadde 
hort om hvor hyggelig det hadde vært der da.

Birger Oksum åpnet festen mod å opp
fordre til å. synge et par sanger og holdt 
deretter en kort andakt. Han var forresten 
mer enn elskværdig som påtok seg å lede 
festen for oss, han var nemlig ikke tidligere 
blitt spurt om dette, mon da den porser som 
hadde lovet å gjøre det kom med avbud i 
siste liten, måtte vi ty til Oksum med dette 
hvervet.

Festdeltagerne ble bevertet med smørbrød, 
julekake og kaffe, og jeg tror alle lot seg 
maten smake, det tydet iallfall de forskjellige 
taler på som flere av deltagerne holdt senere.

Til underholdning hadde vi vært så heldige 
å få sikret oss Kåsin. Dette gjorde han også 
tilgangs både med musikk og annet, han vet 
alltid å skape den rette stemning.

Det var ca. 115 deltagere på festen. Den 
ble avsluttet ved 21 tiden, og alle var meget 
vel fornøyet.

Vi vil hermed få lov å takke alle dem som 
hjalp oss, skjenket smørbrød m. v. En sær
skilt takk til alle de privatfolk og sjåfforer 
som stillet seg selv og sine vogner til dis
posisjon for kjøring av de festdeltagere som 
hadde vanskelig for å gå og ellers hadde 
lang vei.

Hjertelig takk alle sammen!
Barnegruppas refr.

viliserte måter å gjøre seg bemerket på enn 
å sende 2 smågutter, publikumsyndlinger i 
ringen og til og med uten dommeravgjorelse. 
Dagbladet er ukjent med propagandastevner 
ut over landet uten domsavgjørelser? Likele
des er det ukjent for dem at det er, sier og 
skriver, 1 ring dommer som tar hånd og holder 
et våkent oyc med de opptredende, så ingen 
skader skjer, selv om det ikke er dommer- 
avgjorelse i kampen? Likeledes spør Dag
bladet hva menes med boksing uten dommer- 
avgjørelse? Hertil . vil jeg si, henvend dere 
til Norges Bokseforbund, kanskje de vil åpne 
deres søvnige øyne og bortforklare Dagbla
dets små begreper. Hva boksing og deres 
utøvere er, likeledes fotoreportasjer fra pro
fesjonelle kamper passer ikke inn i rammen 
av amatørboksere som er et yndet mottrekk 
i Dagbladet.

Norges Bokseforbund forsøker med alle 
midler å få boksingen inn på riktig og sun
nere beskyttelse, og jeg vil da gå tilbake til 
siste «Insast» og se hva den tidligere ama- 
tørbokseren, Kåre Larsen, skriver:

«Dagblad-angrepene er leie for boksespor- 
ten i og med at de er trukket opp av per
soner som ikke vet hva de snakker om, men 
likevel har store sjanser til å få ikke-bokse- 
kjennere til å tro på eventyrene til Dagbladet.

Dagbladet skriver om «sagflishjerner» for- 
råelse etc. Mot sånt nytter det jo ikke å 
argumentere. Tror forresten at det er klokest 
at vi boksevenner holder oss unna å gå i 
«nærkamp» mot krefter som bruker pøbel- 
manerer. Vi får vise at sporten har lært oss 
avsky mot begrepet «Fant», og gjennom god 
idrett gjøre det vi kan, forat folk skal forstå 
bokseidretten. Kommer vi så langt, er slaget 
vunnet. Og trods alt tror jeg så godt om 
det store publikum at det ikke lar seg dik
tere sitt syn på saker og ting, men gjennom 
selvsyn eventuelt studere tingene det dreier 
seg om. Jeg har vært aktiv i boksing, marsj 
og fotball. Sistnevnte gren var nesten like 
morsom som boksingen, men det ble for hårt 
for meg, for mye skader, så jeg sluttet med 
den grenen, men om boksingen drives riktig 
har den omtrent samme risikomoment som et 
parti Ludo.»

Dette som Larsen har sagt er kanskje for 
Dagbladet noen sure piller å fordøye, og 
kanskje de har tatt rev i seilene og må erkjen
ne at de har lite og ingen fortjeneste og 
forståelse hva Det Noble art af Selfdefence 
virkelig er.

,,Hula-Hula”
A, hvor du er deilig. Din livgivende varme 

og hygge gir meg mot for hver dag. Aller- 
mest i den kalde årstid, når kulden biter og 
går gjennom marg og bein. Enn mere herlig 
er du i vårtiden. Solen skinner men ennå uten 
varme. Vi to får likevel i fellesskap utbytte 
av den en ettermiddag i mars. Gjennom deg 
blir mars til den varmende mai, og effekti
viteten blir større fra dag til dag. Du må ikke 
tro annet enn at jeg setter pris på dette. Alt 
har imidlertid en ende. Du eier ikke evnen 
til måtehold. Du blir så altfor het for meg i 
sommervarmen. Om du bare også hadde egen
skaper til å kjøle mitt sinn og min kropp



9 PORS-BLADET

L.

Sa

nøyd med.

Sko le skirennet

rosenrødt skjær over minnene. Rosene blir 
gjemt og tornene glemt. Da husker jeg nok 
alle timene hos deg i de to årene jeg snart 
har tilbrakt i dine omgivelser. Noen pussige, 
andre vemodige og ikke så få muntre og 
kostelige episoder.

Ja, dette var noen ord om min «Hula-Hula», 
eller min hybel under skolegangen her i Pors
grunn — om du ikke riktig er med.

Hybelisten.

på denne tid. Din sommerglød vekker idéas- 
sosiasjoner om et sted så varmt som vi ikke 
kan forestille oss det. Da skyr jeg din nærhet 
og søker mest mulig bort fra deg. Du får 
unnskylde min svakhet og vise overbæren
het. Tenk på at de H. fl. 100,— (hollandske 
gylden) i min fantasi blir til hollandske flas
ker 100, der jeg strever med regningen — og 
tørsten. Den menneskelige svakhet er stor, 
som også din varme er stor.

Men, du tar mot meg igjen. Vi starter på 
nytt i vår kamp for min framtid. Til en viss 
grad avhenger det av deg om jeg skal klare 
oppgavene og målet som er satt. Det glemmer 
jeg sikkert i øyeblikket. Siden— når det hele 
kommer på avstand — legger det seg et

Slik omtrent falt ordene fra representan
ten for hybelboerne, som vi ikke har så få 
av i klubben, da han skulle si noen ord om 
sin hybel og hybellivet.

ble som vanlig avviklet i Bronnbakkene 10/3. 
Som i tidligere år var det et strålende vær 
da flagget gikk til topps kl. 9 om morgenen. 
Det krydde av unger i alle aldre (ca. 4—500) 
som hoppet, kjørte slalom og utforrenn. Noe 
helt nytt var forresten en lang sklie fra top
pen og ned hvor en drøss med smårollinger 
seilte på bakenden i. Vet ikke om dette var 
en spesiell gren i konkurransen, men morro 
var det å se pa i hvert fall. Bortsett fra at 
en av guttene hadde tatt seg en tur til en 
kamerat av seg og at himmel og jord ble 
satt i bevegelse utover etterm. for å finne 
ham med manngard av Vcstsifolk og forste- 
hjelpskorps — til han stille og rolig kom 
hjem kl. 19 om kveilen — og ett skibrekk 
så forelop det hele uten uheld.

individuelle prestasjonene, for her er det det 
hurtige lagspillet som bringer resultater.

Som vinner av serien her i Grenland spilte 
vi da også 2 kamper mot «Bragerøen>>, Dram
men, om opprykning til hovedserien. Men 
der viste Bragerøen seg som den sterkeste og 
vant fortjent begge kamper, kanskje litt i 
største laget hva resultatet angår 7—3, 6—0.

Vårt B-lag derimot holdt tradisjonen ved
like og tok sitt mesterskap med stor margin, 
for hos guttene der er det virkelig innsats
vilje til å vinne.

Juniorlaget har det kanskje vært så som 
så med, men de klarte da tross alt å plassere 
seg som nr. 3 i serien og det må vi være for- 

Stort sett må man vel si seson
gen har vært ganske god likevel, og håper 
på bedre saker til neste år. K. R.

Bandyoversikt
er vi ferdig med sesongen 1950—51. 

Skal man se litt tilbake på innsatsen i året 
som er gått, er det nok litt av hvert man 
kan peke på. Vårt A-lag spilte seg frem til 
finalen om kretsmesterskapet, som så mange 
år tidligere. Motstanderen var jo avgjort på 
forhånd da Eidanger jo spillte i Hovedserien, 
og av den grunn er selvskreven som den ene 
finalist.

Lørdag den 24/2 gikk så den avgjørende 
kampen, som ble et meget hardt oppgjør på 
en dårlig og bløt is. Man fikk jo ikke se 
noget spill av særlig klasse, men det far vel 
isen ta støyten for.

Første omgang var noenlunde jevn, og Eid
anger fikk ledelsen 1—0 etter frislag, som 
ble satt pent inn. Før omgangen var ute var 
vi så uheldig å få utvist en av våre spillere 
for resten av kampen. Der ble da foretatt 
en del omplassering på laget da annen omgang 
tok til. Guttene satte da inn med en inn
satsvilje som vi dessverre bare har sett noen 
glimt av i sesongen tidligere. Med kun 10 
mann greide vi å tvinge hele spillet over på 
Eidangers banehalvdel, og dertil enda score 
3 ganger, men dommeren greide å annulere 
alle 3 målene, Gud vet hvorfor. Omsider gikk 
da fløyten for full tid og Eidanger kunne gå 
av banen som mester.

Men våre gutter fikk da vist at det går an 
å få det til, selv om man mangler en mann, 
bare innsatsviljen er tilstede. Det er vel det 
som vi har savnet mest hos våre gutter i den
ne sesongen, og en annen og meget viktig 
ting som blir neglisjert nokså meget, nemlig 
lagspillet. Nei vekk med solospillet og de
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PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Forts, neste nr.

Hannibal 1/1-51:
H. Haukedal, 29. pr.

Finslia 21/1:
Kl. A: H. Haukedal 5. pr., A. Lokka 7. pr.r 

P. Johansen 8. pr.

HUSKER DU PÅ
at Otto Malmgren, Thorbjørn Hansen, Er

ling Halvorsen, Isak Svarstad, Tutta Kjørholt 
og Helen Realfsen til en hver tid er villig til 
å ta mot din innbetaling av medlemkontin- 
genten ?

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

i ar

Oklungen H/l:
J. E. Gjelten, komb. kl. A, 1. pr., sp. lang

renn 4. pr. H. Haukedal 1. pr., A. Løkka 
10. pr., P. Johansen 11. pr., jun. L. Melby 
4. pr., Th. Rønningen 7. pr.

Voldsrennet 21 /I:
Kl. A: Johs. Realfsen 8. pr., A. Røed 9 pr.
Kl. jun.: Th. Rønningen 2. pr., Kj. Sjø

blom 3. pr., A. Stenkvist 7. pr., A. Solgård 
6. pr.

Stonns Flomlysrenn 10/1:
A. Løkka, 2. pr. kl. A. G. Myhra 7. pr. 

kl. B.

Premilisten [or våre skiløpere
Åpningsrennet i Tjerrili 22/12-51.

3-lagspokalen ved: Alf Løkka, Magnus 
Høiendal, Halvdan Haukedal.

Ekstrapremie for dagens beste hopper: A. 
Løkka.

Lærerinner, lærere og vi andre som steller 
med dette renn, fryder oss sammen med un
gene selv om en blir ganske liæs av å bruke 
munn for å holde skikk på slikt sammensu
rium. Noget en like godt kan la være for
resten.

Skolene bør derimot lære ungene no mer 
å gå på ski — riktig — helst uten staver.

Ikke lærer.

S),iå£. ag
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Herre- og Gutteklær

L L Oyraas
Tlf. 2.37

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

Mf. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

Kr. Knudsen & Co

Telef. 571. V. Porsgrunn.

Jacobtcns Boktrykkori, Porsgrunn

Dame 
og 

Herre 
klipp

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Fagmessig arbeide
ALFRED W1NJE

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

Vask
°g

Føhn
Massasje

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 15G — 157 k — 257.

SOLID SKOTØY 
11 0 s 

1H1. J. HALS 
S t o r g t. 136. 

Tlf. 609.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A./s 

Telf. 399 — Porsgrunn

FMNK NUgEN 
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Klingbetgs Kolonial
Telf. J/J/3 — Crøgerlien 

Porsgrunn

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

M= B4. ØVESJSETW 
Etb. 1916.

— MQBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og målervcrksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

eftf.

1̂
•^7

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Hj. HermansensPorsgrunn Sofiiwteiiog
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.



April - Mai 1951 6. årgang

VERDIER OG FARER

i

r
>l

Om knapt et år skal De Olympiske Vin- 
terleker avvikles i Norge. Fra den olym
piske ild tennes ved åpningen blir en hel ver
dens øyne rettet mot landet i det høye nord 
hver dag til ildens bluss dør ut- Et utall 
sendere med hundrevis av stasjoner som for
midlere holder hele tiden det store idretts- 
publikum ajour med programmets forløp. Hva 
er det som muliggjør en slik mektig oppslut
ning om lekene? Reklame? Eller er den om
fattet med så stor interesse? Har konkur- 
ranse-idretten så stor betydning at den kan 
gjøre krav på den plass som radio, presse og 
film vier den? Hva gir den oss av verdier?

Det som uvilkårlig faller en i tankene her 
er idrettens motto — «Mens sana in corpore 
sano». Disse ord skal være for alle og er nok 
for de fleste idrettsutøvere verden over lede
motivet under trening og konkurranser. De 
store stjerner har riktignok ved målbevist 
trening drevet det langt, men de var alle fra 
først av fyllt av tanken om å herde seg og 
utvikle et harmonisk bygd legeme.

En annen viktig faktor er konkurransen. 
Skal en oppnå resultater, så koster det. Først 
og fremst kreves en sterk karakter. Uten å 
slå av på kravene må programmet følges, tre- 
ningstabellen viser vei. Etterhvert bedres 
kondisjonen formen finpusses, likeså stilen. 
Dette gjelder såvel den enkelte som laget. 
Gjennom treningen lærer en å stålsette viljen. 
Mange faller fra underveis de syns kanskje 
ikke resultatet er verdt alle forsakelsene og 
nøyer seg med å yte en brøkdel av hva de 
er gode for. Som treskeverket skiller komet

ued køiikurraHse-idrefteM

Nr. 4 og 5

fra agnen, skiller treningen de målbevisste 
idrettsmenn ut fra massen. En kan ikke for
lange at alle skal være toppstjerner. Det er 
heller ikke meningen. Men at alle yter hva 
de er gode for, det venter de fleste. Og seier
herren mener nok at seiren er verdt innsat
sen. Denne gleden deler han fullt ut med la
get, kretsen eller nasjonen han representerer. 
Mer enn noe annet sted bygges avdelingen 
innen idretten opp ved god lagånd og kame
ratskap. Både seire og tap føles like sterkt 
av samtlige.

Konkurranseidretten fører imidlertid med 
seg visse farer, som en ikke skal være blind 
for. Et eklatant eksempel er den såkalte 
«sportsidiot» som en finner både blant ak
tive og passive. De er ikke sjeldne, de som 
forsømmer sin oppgave i samfunnet for idret
tens skyld. Før gutten kan «gangetabellene 
har han ofte klisterhjerne i idrettsspørsmål. 
En av våre ikke helt ukjente idrettsmenn 
deserterte fra sin militæravdeling. Årsaken 
oppga- han å være hans store interesse for 
sin idrettsgren og treningen måtte holdes 
vedlike.

Publikum er nødvendig for all idrett, ikke 
så mye som «heiagjeng» men for å gi klub
ben et økonomisk grunnlag å arbeide med. 
Konkurransene er populære. Presse og radio 
har vel en stor del av æren for å ha gjort 
publikum idretts-minded- Enkelte kulturelle 
og politiske personligheter har derfor også 
dradd til felts mot den store spalteplass avi
sene gir idretten.

Har vi øynene åpne for den store betyd-
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Boksegruppens

Fortsetter side 3

JUDEX.

Vestsidens Manufaktur
Vestre gate Ifl

Telefon 466

Telefon 799
V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Under evt. ble trenerspørsmålet inngående 
diskutert. Vi skal komme tilbake til denne 
sak i et senere nummer.

Etter evt. takket formannen for fremmøtet 
og hevet gen.forsamlingen. Litt senere på 
kvelden gikk man over til en meget hyggelig 
programpost — selskapelig samvær for grup
pens medlemmer med innbudte.

/LBERNER

{Sesongen som gikk
Det er vel ikke mange Porserc som har sett 

mer sne enn det vi har hatt i vinter, og me
teorologer og andre forståsegpåere, mener at 
vi må tilbake til 1800 tallet for å finne maken 
til snevinter.

Et er i hvert fall sikkert, at når vi har 
vinter, så vil vi også gjerne ha sne, slik at 
skisporten kan drives uten hindringer.

For denne vinters vedkommende blir det 
bare spørsmål om vi har benyttet sneen rik
tig, om vi har hatt utbytte av sesongen som 
gikk.

Medlemstallet på aktive har steget ganske 
sterkt, junioravdelingen opererte i gutteski- 
rennene med opptil 50 deltagere og i senior 
har vi sjelden vært under 20, ja vi har hatt 
30 senior-lopere ute på en søndag.

Det er en fyldig tropp.
Vi har figurert på alle premielister og pre- 

miehøsten har vært meget stor, særlig for 
seniors vedkommende. Vi skal ikke her 
nevne navn, men bare slå fast, at bredden 
har vi. Når så de aller yngste får instruk
sjon nede i Monrad-lia, og de blir tatt på den 
riktige måten, skulde det ikke være noen fare 
for skigruppen i fremtiden. Men et råd kan 
vi kanskje gi alle aktive utøvere, lær av 
hverandre-

ning idretten har og samtidig sørger for å 
begrense utglidninger, må vi alle støtte den- 
Idretten er ikke et mål, men et middel til 
å gi samfunnet friske uredde mennesker. Den 
skaper harmoni i legeme og sinn.

JUDEX.

generalforsamling 28. april 1951
Da boksegruppens formann, Bjarne Olsen, 

åpnet generalforsamlingen, var det ganske 
mange — både aktive og passive — som had
de møtt frem. Dagsorden ble referert og 
godkjent. Sekr. leste så den fyldige årsbe
retning, som ble godkjent uten merknader. 
Likeså ble regnskapet gitt decharge.

Valgene fikk følgende utfall : Formann 
Bjaaland Johansen, styremedl. Erling Halvor
sen, Einar Funnemark, Age Lassen, Olav Skil- 
bred. Varamenn Steen Knudsen, Jørgen Kle
ven. Matr.forvalter Oddvar Skilbrcd. Avis- 
protokoll Thor Skarnes.

Det var ikke kommet inn noen forslag. 
Formannen tok imidlertid opp spørsmålet om 
evt. treningsleir på Siktesøya til sommeren. 
Det ble overlatt det nye styret å arbeide vi
dere med saken. Videre ble det opplyst at 
gruppen har hatt kontakt med flere idretts
lag i kretsen med tanke på propagandastev- 
ner. Det vil sikkert resultere i arrangemen
ter om kort tid-

Før avslutningen av generalforsamlingen 
takket Olav Skilbred den uttredende formann 
for arbeidet han har nedlagt gjennom 2 år. 
Dette ved siden av sin innsats som aktiv- 
Bjarne Olsen sendte takken videre til sine 
styremedlemmer, som alltid hadde vist den 
største interesse for gruppen.



3 PORS-BLADET

Per
Adresse : «Pors-bladet — EKKO. V. Porsgrunn

Redaksjonen.

Meld deg til

REFLEX

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wendelboe Larsen

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN. TRYGVE THORSTENSEN

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. Jf 9 9 

Porsgrunn

N

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning
OLE EVENSEN

K

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth

R

l |
—I JOHAN L-_~—._ > fø

JEPEMIASSEN
rOEL-ASTUTSAt-G

Rugtvedtkollen kaller
Mangt og meget skal gjøres i bakken nå 

til Mesterskapet, og alle krefter må settes 
inn denne sommeren for at den skal bli fer
dig i rett tid.

Bakkekomiteen planlegger i disse dager 
arbeidet, som skal utføres ved dugnad.

Er du villig til å gjore ditt ? 
tjeneste hos bakkekomiteen.

Pors-bladet har denne måned blitt forsin
ket. Av den grunn har vi funnet det mest 
hensiktsmessig å slå sammen april/mai-num- 
meret. Dette vil bli kompensert ved et eks
tra enkelt-nummer senere i året.

Vi håper stoffet fremdeles har beholdt sin 
aktualitet for den største del. I motsatt fall 
ma leserne holde oss unnskyldt.

Årsaken til forsinkelsen skyldes ikke re
daksjonen. Arbeidspresset ved trykkeriet har 
vært så stort at utgivelsen i rett tid ikke har 
vært mulig.

Fortsatt fra side 2
— Sesongen som gikk

Den sportslige side ved sesongen må sies 
å ha vært meget god. Det samme kan ikke 
sies om økonomien. Aftenhopprennet gav 
ikke nevneverdig overskudd, og når dertil 
kommer de svære priser på kjøring av løper
ne til alle skirenn, blir nok årets regnskap 
gjort opp med underskudd. Vi håper imid
lertid at det har gagnet skisporten, og da 
får det være trøsten.

Merkerennene i vinter viste at medlemmene 
kan gå på ski, og mottoet neste vinter må 
være: alle Porsere sitt skimerke.

Arrangementene gikk etter programmet, 
og alle ble avviklet uten uheld av noen slags.

Det er meget som det kunne skrives om 
etter en slik vinter av godt og vondt, men 
vi vil bare glede oss over en slik bredde som 
den vi nu har, og fortsatt håpe på at vintrene 
fremover vil gi skisporten de muligheter den 
har krav, til glede for store og små-

Aksel Fjeld.

Aksel Hamre fikk 2. gangs diplom til Ski- 
merke-statuetten. Einar Ekeli og Nils Røra, 
fikk 1. gangs.

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
/ over 25 år har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer. 
Prov et De også å bli fornoijd!



PORS-BLADET 4

vårt junior-utvalg.

får

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Carl Carlsen

KOLONIALFORRETNING
Alt i kolonial og delikatesser 

Telf. 293 — V. Porsgrunn

1

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 469

Kunst stopping, Stof f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Et forslag- og
kanskje d diskusjonsgrunnlag'?

Vi er nå i slutten av april måned. Planene 
for sommersesongen er vel allerede lagt. Det 
er nok mange momenter som er veid opp 
mot hverandre før det hele endelig er blitt 
fastlagt.

De som har den ikke minst viktige del av

I kampen om malermester Isaksens gave
premie, som er satt opp blant gutteløperne, 
og som der skal kjempes om i to år, leder 
Jan Skarnes, etter første sesong med 29 points 
deretter kommer R. Reiersen med 14, Kj. Han
sen 11, H. Håvet 10, Sv. Barth 10, Bjørn Haug 
9 og H. Ånnerød 9.

Realisens Elaktriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

Trening innstilles
En dag så jeg en liten notis på vår opp

slagstavle, hvor den tillyste trening for juni
orer var innstillet p. g. a- lokalvansker.

Uten å kjenne nærmere til hva grunnen 
kan være, vil jeg her pointere at vi må gjøre 
alt mulig for våre juniorer. La ikke vårt lo
kale være så opptatt, at de ikke kan benytte 
det til den nødvendigste teoretiske instruk
sjon osv.

Lokalet vil i år — ved siden av vanlig 
utleie — bli svært opptatt p. g. a. de mange 
komitemøter i forbindelse med N.M.-skapet 
neste år. Det er da av stor betydning å ha 
en koordinerende hånd, som best mulig for
deler møtedagene. Aktive og passive — 
idrettsutøvere og administrasjonen 
ganske enkelt innrette seg deretter.

Pe. Be.. .

dette arbeidet, er vårt junior-utvalg. Gut
tene som først av alt skal føle det som en 
lek når de driver sin idrett under trening og 
i kamp, — hvor fysisk fostring skal ga hånd 
i hånd med oppgaven for etter hvert å til
føre foreningen nye krefter innen de aktives 
rekker så vel som i administrasjonen, — en 
«blod-transfusjon» som er nødvendig for en 
hver forenings levedyktighet. Av disse blant 
mange andre grunner må programmet legges 
opp slik at guttene foler glede og hygge i 
laget sitt.

Det største problemet for utvalget må 
sannsynligvis bli å aktivisere alle våre junio
rer. Bare denne vinter klarte vårt iherdige 
junior-utvalg i Skigruppa å tegne ca. 70 nye 
medlemmer- Selv om endel av disse vil gå 
igjen i Fotball-gruppa, er det tvilsomt om 
vi makter å holde kontakten med dem alle i 
sommersesongen. Det er enkelt å regne over 
hvor mange som blir tilbake, når plassene 
på våre guttelag er besatt — etter hard kon
kurranse.

Det skulle være unødvendig å innskrenke 
virksomheten for disse til eventuelle trenings
kamper osv. La disse ungdommer — som 
sprudler av energi og innsatsvilje — i en 
eller annen form få utløsning for sin lyst 
til bragder.

Vi må her antagelig slå inn på nye veier, 
såfremt kontakten ikke skal bli sesongbeto- 
net — og da vesentlig til vinterhalvåret. En 
av de muligheter som synes å ligge best til 
rette i dette arbeidet, er vel trening og kon
kurranser for erobring av det nylig oppsatte 
«Barne- og Ungdoms Idrettsmerke».

Noen vil straks ryste på hodet og si at 
rammen blir for stor for det fåtallige utvalg. 
Det kan ganske enkelt rettes på ved supp
leringsvalg. Innen vår egen forening har vi 
unge krefter som har deltatt i kurser, hvor 
barne- og ungdomsidrett har vært den vik-
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som-

JUDEX. Vi vil

V,i bmå
noeni

yngste piker.
Vi får håpe

JUDEX.

om

or

I

Husker du på
at Otto Malmgren, Thorbjørn Hansen, Er

ling Halvorsen, Isak Svarstad, Tutta Kjørholt 
og Helen Realfsen til en hver tid er villig til 
å ta mot din innbetaling av medlemkontin- 
genten ?

Tt&axwa Sfcpeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

tigstc programpost. Det er ikke mer enn 
riktig at de får bringe sine kunnskaper vi
dere, erfaringene kommer «i marsjen».

Dette var ment som et forslag og et evt. 
diskusjonsgrunnlag. En hver innbys til å 
delta — det kan falle mange gullkorn, som 
sikkert vil gi impulser for planene.

I særdeleshet oppfordres det (forhåpentlig) 
nedsatte utvalg for junioravdelingene, og som 
i sin funksjon som rådgivende og opplysende 
organ skulle ha mulighet for å orientere oss 
alle i dette spørsmålet.

a£e,n Can,g.e.!
Som vi alle kjenner til, har Turngruppa 

lenger tid hatt treningsdager for våre aller
Siden før jul har de en gang 

i uken hatt sine øvelser på klubb-lokalet. Det 
er neppe mange som vet hvilket omfang disse 
øvelser har fått. Det er sikkert et bevis 
for at de er populære og det skyldes ikke 
minst den iver og interesse som fru Grethe 
Hartvigsen legger for dagen som leder for 
partiet.

Her en dag ba jeg henne fortelle litt 
arbeidet sitt.

Ja, jeg syns det gar svært bra, sier hun, 
selvom de minste nok er heller vanskelig 
å holde styr på.

Hvor mange er det i partiet?
I grunnen er det 2 partier — ett for alder

7—10 år med 50 stk. og ett for alder 5—7 
år med 25 stk-

Blir ikke plassen liten for dere på klubb
lokalet?

Det var verre i begynnelsen. Men nå hol
der de største pikene til i gymnastikklokalet 
til Folkeskolen. Det beste er godt nok og 
der har vi matter o. a. som brukes ved øvel- 

Da er det i grunnen verre for små-

7

sene.
pikene i klubb-lokalet.

Kommer dere til å «flytte ut» nå til 
meren ?

Nei, de er for små ennå til det. 
derfor fortsette som hittil og etter ferien 
med de samme partier. Etter hvert rykker 
de så opp og over i piketroppen.

Har du noen ønsker på fallrepet?
Ja, det måtte være om vi kunne få 

matter til småpikene på klubb-lokalet, leg
ger hun til.

Det er hyggelig å vite at dette arbeidet 
har kommet i så god gjenge.
at det fortsetter like godt og at ledelsen viser 
den forståelse som trenges.
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Idrettsminne

Karl Tranberg.

SKIGRUPPAS

Kr. Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

Porsgrunn

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 571.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s 

Telf. 399 — Porsgrunn

O. Branrud
Kjøtt- og Pølseforretning 

Øst og vest 
Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Klingbergs Kolonial
Telf. 1/1/3 — Crøgerlien

På oppfordring skal jeg forsøke å skrive 
litt i Pors-bladet.

Når det er snakk om idrettsminner tenker 
jeg særlig på den aller første tiden i Pors, 
eller Lyn som klubben den gang het. Som 
vel de fleste vet holdt vi til oppe i Askedalen 
på den lille sletta der. Banen var så liten 
og smal, at vi ikke kunne trene med fulltallig 
lag, vi måtte således bare bruke en ving på 
hver side. Da vi hadde trenet en stunn, fikk 
vi lyst til å komme ut å prøve oss litt. Jeg 
fikk da i oppdrag å utfordre en klubb på Øst
siden som het Ørn. Den gikk siden inn i 
Urædd. Utfordringen ble godtatt, og kam
pen gikk på Urædds bane. Vi var ikke så 
lite spendt på utfallet, da vi i samlet flokk 
gikk over til Østsiden om kvelden. Så snart 
vi kom over broen, ble vi møtt av motpartens 
heiagjeng, og det manglet ikke på spydighe
ter. Der kommer Askedalsbøndeme, de skal 
over å ha juling, sa de. Slik gikk det imid
lertid ikke, tvertimot så vant vi den kampen, 
såvidt jeg husker med 2—0. Vi hadde ikke 
noen stor heiagjeng den gang, men to tro
faste venner var der hele tiden. Den ene 
var vår gode venn og rådgiver Ludvig Weber, 
og den andre gamle Spatseck. Han var be
geistret å ropte da vi kom ut av banen: Brafo 
gotter! brafo! nækste gang må dere slå dem 
4—0. Jeg skal si det var noen stolte karer 
som gikk hjemover til Vestsia, og da slapp 
vi også å høre noen spydigheter.

Dette var vår første kamp, og at vi vant 
den var jo særlig gledelig- Siden ble det 
flere kamper med vekslende utfall, bl. a. mot 
Nystrand Fotballklubb Orkan. Så vidt jeg 
husker ble det 2—1 til oss. Realfsens klubb 
Moldhaugen slo vi også, men jeg husker ikke

resultatet. Senere i sesongen fikk vi en kamp 
mot Spring, Kirkehaugen, den tapte vi, men 
Spring var jo en god klubb og hadde holdt 
på en del år. Vi tapte så vidt jeg husker 
4—1. Dette var jo nokså nedslående, men 
vi mistet ikke motet. Vi hadde allerede da 
kaste våre øyne på den sletten hvor Pors nu 
har sitt klubbhus, vi skjønte jo, at skulde 
vi komme noen vei, måtte vi ha en ny bane. 
Og det varte heller ikke så lenge før vi fikk 
den. Til å begynne med var det nok av vans
keligheter der også, men det vil vel føre for 
langt å komme inn på dette nu, så jeg får 
slutte med å ønske klubben fortsatt fremgang 
i årene som kommer.

Hilsen

generalforsamling 2. mai 1951
Det var ikke mange som hadde mott frem 

da formannen, Aksel Fjeld, ønsket velkom
men og erklærte møtet for satt. Sekr. fikk 
ordet straks og refererte en fyldig årsberet
ning. Den ble godkjent uten bemerkninger. 
Regnskapet var i orden men ble ikke lagt 
fram p- g. a. at noen beløp måtte omposteres. 
Det ville i stedet bli forelagt på hovedfore
ningens generalforsamling til hosten.

Deretter gikk man over til valgene. Etter 
valgkomiteens forslag ble det gjenvalg over 
hele linjen. Imidlertid rykket Th. Aasland 
opp som 1. varamann med E. Kristiansen som 
2. varamann, dette av praktiske grunner da 
Kristiansen hadde flyttet til Gjerpen.

HALLO PORSERE.
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Gudmund Madsen, Einar

Kom med

u-eJkAe£o&£.WVMaA. irmA&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

HM«m METALVEllK A.S
1!

Vi minner om at kontingcntrestanser for 
Pors-bladet fra tidlgere år kan innbetales i 
«EKKO».

emnet 
som

i

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Om jeg hamrer - - -
En ikke helt ukjent engelsk statsmann 

Lloyd George, skrev engang: «Mine verste 
fiender er mine gamle taler». Jeg ble minnet 
om dette da jeg leste februarnummeret av 
Pors-bladet, som i et par artikler oppfordrer 
medlemmene om å si fra hvis det er noe man 
ikke er enig i. «Syng ut», sier L- W. L. Jeg 
ble da også minnet om en artikkel i bladet 
fra dets beste periode:

«Du også!
Alle har noe de skal ha sagt..

det du har på hjertet. De som styrer og stel
ler med foreningen trenger bistand fra hver 
Pors’er- Husk at ingen stor og betydnings
full bevegelse, ingen gjennemgripende reform 
er noensinne opprinnelig utgått fra de sty
rende. Kom derfor med det du har slik at 
eventuelt ditt forslag og din mening kan 
gjennemføres av de rette instanser.»

Dette er noe alle interesserte medlemmer 
vil underskrive. En undtagelse er sannsynlig 
bladets referent på Hovedforeningens årsmøte, 
eller «Hovedforsamlingens» årsmøte som han 
skriver. (Hvor kan han forøvrig ha det fra?) 
Efter referentens mening er det absolutt for
kastelig at en anderledes tenkende møter frem 
og deltar i diskusjonen. Hvis han ikke er 
enig i ett og alt ledelsen legger frem, har han 
bare å holde kjeft. Kritikk frabedes om den 
er aldri så positiv og viser en annen og kan-

0x4^. oq

Styrets sammensetning er : Aksel Fjeld, 
formann, Affen Magnussen, sekr.-viseform., 
Th. Hansen, kasserer, Furumo og Haukedal, 
styremedl., Th. Aasland og E. Kristiansen, 
varamenn.

Juniorutvalg : 
Rød, Sven Edin.

Avisprotokoll: Helge Madsen.
Under evt. ble treningsspørsmålet for ju

niorer, treningsbakken, forhåndstrening m. m. 
berørt uten at vedtak ble gjort.

Etter at dagsorden var behandlet, var det 
selskapelig samvær med kåseri ved Kristian 
Andersen, over emnet «Fra Vabakken til 
Rugtvedtkollen , som hyggelig innledning- 
Etter kåseriet ble et maleri av det første 
prøvehoppet i Rugtvedtkollen ved Andreas 
Nilsen avduket. Maleriet var utført av F. 
Klingberg og initiativtager var K. Andersen. 
Maleriet blir' en vektig tilvekst til den «Pors 
historie» som vi kan følge gjennom alle bil
der og diplomer i vårt samlende midtpunkt 
— klubblokalet.

Det vellykkede møte fortsatte med svingom 
og etter flere timers samvær brøt vi opp — 
om enn nødig.
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rsatt.

O. Baerulfsen

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

En lett opphisset Rolf Næss ba meg gjøre 
oppmerksom på at det ingen grunn er til å 
kalle Pors Klubbhus for Porse-brakka. Altså, 
la oss nå i det 6. år etter krigen glemme dette 
ordet, som i virkeligheten er nokså fantasiløst.

Anbefaler sin
Tobakk-
sjokolade-
og papir f or retning

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED W1NJE

Vask 
og

Føhn 
Massasje

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

I/. >4. IV I IMV 
Etb. 1916.

—- MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508,.

ENN OM?
Hva mener dere om vårt klubblokale sto 

åpent på ledige kvelder i uken? Vi kunne 
møtes blott til lyst og ta et slag ping-pong, 
kuronne og sikkert mye annet. En sammen
komst i ganske uformelle former med dette 
program ville sikkert få sine tilhengere.

skje bedre vei. Det er øyensynlig bare refe
renten som har rett til å komme med kritikk.

Det burde være unødvendig å minne om 
at ethvert medlem har rett og plikt til å 
mote frem og gi sin mening tilkjenne, selv 
om den går på tverrs av ledelsen eller for
slagsstiller. Frisk luft er bare av det gode 
og det kan sikkert også komme noe godt fra 
annerledes tenkende.

Det er i alle fall sikkert at en mentalitet 
som sverger til «Vi alene vite» ingen beret
tigelse har i et demokratisk samfund.

Sic!

vendig.
legget, som er

Daine^ruppa
24/4 —51 avholdt damegruppa møte med 

demonstrasjon av Tomtevask. Møtet ble åp
net ved fru Steen som ønsket samtlige vel
kommen og spesielt fruene Rosenvinge og 
Bredesen ønsket vell møtt.

Til innledning ble sunget «No livnar det i 
lundar.» Ordet ble derpå overlatt til fru Ro
senvinge som holdt en meget interessant ori
entering og forklaring om den riktige bruken 
av Tomtevask og dens fordeler på alle måter. 
Etter dette begynte hun med den praktiske 
undervisning. Hun hadde fått utlevert av de 
tilstedeværende damer forskjellige ting som 
skulde vaskes, deriblant en hel del skjønne 
silkeskjerf i høyst forskjellige og tildels ster
ke farger.

Det formelig grøsset i oss da hun puttet 
samtlige av disse opp i en og samme bolle 
med koldt vann hvori tomtevask var utrørt 
Vi satt der ganske spente og hadde nok våre 
tvil om at fargene ville komme til å ga i 
hverandre, men det var langt at de gjorde, 
for etter vasken var de helt klare og fine i 
fargene. Hun viste oss mange andre fines
ser, bl. a. hvorledes slips skal vaskes og stry
kes, så nå kan en snart se på mannfolka på 
vestsida om kona har vært og sett og hort 
på fru Rosenvinge. Jeg skal si det var da
me som kunne snakke, en simpelthen måtte 
hore på henne. Hun avsluttet med disse ord: 
«Nu tenker jeg vi er så slitne etter all vas
ken, at det skal smake med kaffe og kaker»-

Alle tilstedeværende ble så bevertet med 
kaffe og kaker som Tomtevask-firmaet span
derte.

Videre hadde firmaet og skjenket en del 
av sine produkter som ble loddet ut og inn
tekten av dette gikk i sin helhet til dame
gruppa.

Nancy avsluttet så med å takke fruene Ro-

Vi tror neppe det har vært meningen til 
«Referent» å frabe kritikk i enhver form. 
Derimot understreker han det forkastelige i 
negativ kritikk. Det er jo bare å beklage 
når «Sic» har oppfattet referatet stikk mot- 

Forøvrig vil kanskje «Referent» selv 
svare på innlegget, hvis han finner det nød- 

Vi takker imidlertid for dette inn- 
det aller første i dette året 

fra våre nær 500 abonnenter.
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Sekr.

THedlemsmøte

I

90

Les sportssiden i Herre- og Gutteklær

-SPORTSARTIKLER-

Vi vil
La oss

Lever dem

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomst ert eleg raf

I
I

Åndr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

FRANK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

norsk

senvinge og Bredesen for elskverdigheten ved 
å holde denne demonstrasjonen for oss.

Det var riktig mange damer som hadde 
møtt frem og møtet ble avsluttet ved 22,30 
tiden.

DUSØR
kan ikke loves. Vi er imidlertid takknem

lig for at armbind for kontrollører og billett- 
selgere fra aftenhopprennet blir innlevert.

Skigruppa.

Mens dette foregikk, hadde orkesteret my
ket seg opp. Med fart og humør gikk vi så 
over til den hyggeligste programpost — en 
liten svingom. Tiden løp fort og kl. 23.30 
var det oppbrudd.

Møtet ble greitt avviklet under ledelse av 
hovedforeningens formann, Halvdan Realfsen.

JUDEX.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

VI ETTERLYSER
bilder som medlemmer evt. måtte ha fra ski
renn eller av skiløpere innen Pors, 
gjerne ha dem til avisprotokollen. 
få låne i hvert fall negativene, 
inn i «Ekko».

°// 0

Hovedforeningen har avholdt sitt medlems
møte for mars-måneden Redaktør Stavseth 
hadde tilsagt sitt nærvær med foredrag om 
malerkunsten. Dessverre ble han forhindret 
fra å møte. I hans sted kåserte Aksel Fjeld 
om reisen og oppholdet under årets Norges
mesterskap på ski. Han var nok stadig vå
ken for alle detaljer og hentet sikkert også 
impulser for vårt eget arrangement neste år. 
Det gikk klart frem av kåseriet, som han 
fikk livlig applaus for.

Deretter var det den tradisjonelle kaffe
pause- Alt gikk «som smurt» — våre aller 
yngste unge damer» har etter hvert fått 
rutine i arbeidet. En liten utlodning avslut
tet denne del av programmet. Juve var ikke 
snauere enn at han reiste aav sted med heg
ge gevinstene, til egen glede og andres for
undring.

Alle som har tatt skimerke kan hente disse 
i «Ekko». Ta med tidligere kort.
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Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

OLTIDENS BOKSING
Det var Englenderne som dannet den første 

virkelige skole og som fikk lagt boksingen 
inn under lovbesatte regler, slik at den ble 
drevet som sport og fikk betydning. Alle 
engelskmenn har lært seg The noble art of 
self-defence. Det var James Figg i 1799 som 
åpnet den første bokseskole, den ble også kalt 
«Figgs amfiteater». Han ga undervisning i 
vitenskapelig forsvar og i å slå hardest og 
tåle mest. Figg selv var en stor sterk kar. 
Etter sin seier over Ned Sutton ble han ut
ropt som den første offisielle verdensmester 
på bare never, og han forsvarte sin tittel til 
sin død i 1734.

I 1743 laget englcnderen John Broghton de 
første par boksehansker, men da bokserne 
foretrakk kamp på bare never, ble de ikke 
benyttet. Først i året 1890 trådte de nye 
bestemmelser, Queenberry-reglene, i kraft, der 
alle boksekamper skal utkjempes med bokse
hansker. Boksingen fikk nå innpass i Austra
lia Syd-Afrika og Amerika. Særlig var det 
engelske sjømannsmatroser som i utenlandske 
havener ga oppvisninger i boksekunstens for
skjellige finesser.

Den første boksekamp på bare never mel
lom en engelskmann og en amerikaner fore
gikk i England i året 1809 mellom den kjem- 
pesterke neger Tom Molineaux og den engels
ke mester Tom Cribb. Kampen var hard og 
forbitret og ble overvært av 20000 tilskuere.

OGSÅ VI!
Vi har vår medlemsavis. Den blir sendt 

til ca. 500 stk. Alle syns det er hyggelig å 
få den- Derimot er det et annet spørsmål 
om inntrykket er det samme etter gjennom
lesningen. Hvis ikke kan vi kanskje selv 
gjøre vårt til at den blir bedre. De fleste 
tar spørsmålet avis og innlegg altfor høytide
lig. Skriv ned hva som ligger deg på hjertet. 
Benytt gjerne Porsgrunns-dialekten, så kan 
du få hjelp til ortografien om du vil. Stilen 
er imidlertid din egen. Og nettopp den er 
det som skaper liv i et blad. Mange innlegg 
— store eller små — i hvert nummer, det 
må være målet. Deri ligger gledeh og varia
sjonen i et medlemsblad.

La gå — til neste nummer.
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I. L. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

TRICOTASJE

— ALT I KOLONIAL —

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Tel f. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Vestsidens Skotøyforretning Å.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

le fanges og straffes med 50 stokkeslag, der
etter sitte 1 år i «Tower» fengsel i London. 
Men han slapp fra det og sine forfølgere og 
holt seg siden borte fra London.

Etterat Burke hadde utkjempet endel kam
per på forskjellige andre steder av landet, 
møtte han den Irske mester, Simon Byrne 
den 30. mai 1833 i overvær av 25000 men
nesker. Denne kamp ble den grusomste og 
mest brutale man har opplevd på bare never. 
Først i 99. runde ble irlenderen slått ut og 
nesten ihjel. Burke var helt suveren i ringen, 
og da han ikke kunne finne motstandere i 
England reiste han til Amerika i 1836. Han 
utlovet 2000 dollar til den som kunne holde 
seg på benene i 30 minutter, men ingen turde 
møte ham

En dag fikk han underretning at i New 
Orleans oppholdt det seg en Irlender ved navn 
Sam O. Rourke som utropte seg som Ameri
kansk mester. Burke reiste fluktens dit og 
fikk også kamp den 6. mai 1836. Allerede i 
3. runde var den store irlender tellet ut, mens 
hans sekundanter i villeste raseri grep sine 
dolker og kastet seg over den stakkars Burke. 
Denne måtte flykte over hals og hode og lot 
alt i stikken. På sin videre ferd kom han til 
Baltimore, hvor han i et stort sirkus møtte 
9 mann etter hinannen en aften og alle ble 
slått ut både hurtig og effektivt. Senere møt
te Burke på Hart Island den virkelige Ame
rikanske mester, nemlig Tom O. Connell som 
ble slått ut i 6. runde. Denne kamp foregikk 
21. august 1837 og var hans siste i Amerika. 
Deretter reiste han tilbake til England.

Den siste boksekamp på bare never her i

K
MANUF/UITUR — GARN 

KJOLER — KAPER
Scngeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Englenderen, som var den mest rutinerte, 
seiret men først i 33. runde på knock out. 
Man begynte nå å arrangere kamper også i 
Amerika, og de beste amerikanske boksere 
på den tid var Charles Freeman, Tom O’Con- 
nell, Jack Parker, Fred Hill, «Country», Mc 
Clasky og Tom Hyer som var en sønn av 
Jacob Hyer en forhenværende berømt bokser.
1 Australia var man også kommet godt ivei 
med denne sport. Den kamp som utvilsomt 
vakte størst oppsikt og som er gått inn i 
historien som en uforglemmelig begivenhet, 
foregikk i nærheten av Melbourne den 12- sep
tember 1855 og sto mellom J. Smith og Ja
mes Kelly. Denne kamp varte nøyaktig 100 
runder, dvs. 6 timer og 40 minutter og er 
forøvrig den lengste boksekamp på bare ne
ver som har funnet sted.

Den lengste boksekamp som har forekom
met med polstrede handsker, sto mellom Andy 
Borven og Jack Burke og kampen varte i 
110 runder og dømtes merkelig nok uavgjort, 
altså etter 7 timer og 20 minutter.

Den mest berømte bokser i forrige århund
re var James Burke, han begynte å bokse i 
1826 og var født 8. desember 1809. Allerede
2 år etter vant Burke også kaldet «The Deaf», 
det engelske mesterskap i tungvekt og ble 
kåret også som verdensmester. I 1831 måtte 
han i all hast forlate London da han var 
ettersøkt av politiet. Han var kommet opp 
i slagsmål på gaten hvor han strakte en 
politikonstabel til jorden med et høyre sving- 
slag, og konstabelen fikk slik medfart at han 
måtte ligge på hospitalet i 2 måneder. Lon
dons borgermester forlangte da at Burke skul-
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IV. L.

ISår Uamegruppe

JUDEX.

$

Velsmakende og næringsrik

PORSGRUNN KINO
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Europa holdtes i Bryssell i 1899 hvor eng- 
lenderen Jim Smith og australieneren Frank 
avgjorde sitt mellomværende. Egentlig skulle 
denne kamp ha foregått i London, men de 
engelske myndigheter hadde nektet kampen 
da de ikke lenger ønsket å gi tillatelse til 
kamper på bare never.

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

f

rW
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jen kanskje vært mindre hos enkelte. Det 
tar vi som et uttrykk for omsorg for de ak
tive grupper og ikke som motvilje mot dame- 
gruppen i sin alminnelighet eller mosjons- 
partiet i særdeleshet. Her skal vi imidlertid 
være varsomme. Vår damegruppe er ikke 
gammel og heller ikke stor, men at den er 
livskraftig kan overhodet ikke diskuteres. Når 
den så ber om noe for seg selv —- det være 
lokale, gratis lån av dette o. 1., så skulde vi 
ha råd til å vise damegruppen den største 
imøtekommenhet.

På siste generalforsamling ble det besluttet 
å sende avisen gratis til alle medlemmer. 
Likeledes skal juniorene slippe å betale kon
tingent. Det er alt vel og bra. Men da har 
vi også anledning til å la mosjonspartiet låne 
lokalet vederlagsfritt. M. h. t. den store be
lastning av lokalet viser vi til artikkelen om 
«Trening innstilles», hvor spørsmålet blir 
diskutert.

La oss altså fra høstsesongen se at Dame
gruppen ikke bare blir sett på som bidrags
yter. Vis damene denne gest og vi skal ga
rantere at omsorgen fra deres side for fore
ningen vil holdes vedlike. Imotsatt fall kun
ne den muligens avta.

har i den siste tiden hatt i gang et mo- 
sjonsparti med god tilslutning fra medlem
mene- Det er et positivt tiltak av stor verdi 
for den enkelte deltager. På samme tid viser 
det at gruppen har initiativ ikke bare gjen
nom sitt vanlige arbeid, som i sin art er av 
passiv natur innen en idrettsforening om enr» 
ikke mindre verdifull av den grunn. Nå har 
gruppen blitt en aktiv avdelng i «Pors», selv 
om den ikke har konkurranse-idrett på pro- 
grammet.

Når vi tar opp denne saken, er det for å 
gjøre alle og hver og en især oppmerksom 
på at gruppen bør ha all mulig støtte og 
møte positiv innstilling for sitt tiltak. Det 
tror vi forøvrig de venter. Hittil har velvil-
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EN LATTER Helten
god medisiner vilsom mgen se

w. L.

mer!

vær klar
Du skal
Sett den

Det engelske fotballpublikums yndling og 
heimbyen Stokes helt, Neil Franklin er i den 
grad sunket i sine beundreres aktelse at de 
ikke en gang vil se ham på banen.

Franklin var for et par år siden første- 
divisjonslaget Stokes glimrende halfback. Han 
var en spiller som kunne bringe tribunene i 
kok og en idrettsmann som hundrevis av gan
ger har figurert i de engelske sportsavisers 
overskrifter.

Men i siste sommer sviktet han klubben sin, 
brøt kontrakten og lot seg kjøpe av den sør
amerikanske klubben «Santa Fé» — for så i 
neste omgang å bryte kontrakten også med 
denne klubben. Så reiste han hjem til Stoke 
og England igjen, og han angret seg mye, 
og uttalte: «Jeg er villig til å ta hvilken som 
helst straff, bare jeg får lov å delta i engelsk 
fotball igjen.

Det engelske fotballforbund har suspendert 
ham sammen med tre andre spillere som også 
reiste til Sør-Amerika, og straffen ble satt 
til 1952.

For ikke så lenge siden var han hos Stokes 
trener, Bob Mc Gregar, og ba om å få lov til 

med lagets spillere- Detteå trene sammen 
fikk han lov til.

Franklin motte opp tidlig neste morgen i 
treningshabitt og trente med stor iver.

Han ble noen timer senere kalt opp på klub
bens kontor og på en høflig måte fortalt at 
man ikke ønsket hans nærvær under treningen. 
Det er ingen tvil om at det er Franklins gam
le klubbkamerater som har henstilt til klub
bens styre å forby Franklin adgang. Av en 
eller annen grunn ble hans suspensjon opp
hevet, jeg tror det var 15. januar iår, og 
spilleklar for Hull City.

Den gamle yndling av engelske tilskuere 
har ikke vært seg selv siden og formen har 
holt seg meget negativt de kamper han har 
spilt for sitt nye lag. En gang iblant har den 
tidligere yndede klippe vist det engang han 
var, men i sin helhet har han skuffet, og 
visstnok er han satt ut av laget i de senere 
kamper- Jo verden har mange store fristelser 
når man er berømt, men det kan koste for 
meget, tilfeldet Franklin viser det.

Man vet hva man har, men ikke hva man 
får.

Et glad hjerte gir god legedom, men et ned
slått mot tar margen fra bena.» — Salomo-

Det er en tid til å le, en annen til å være 
alvorlig. Latteren særpreger mennesket, og 
verden kan rose seg av å ha enkelte frilyndte 
og velsette mennesker som gjør sitt for å 
hindre samfunnet i helt å miste motet. Vi 
blir alle hjulpet av deres sunne humor. Men 
det ville være enda bedre om hver enkelt av 
oss viste god vilje og spredde lyst humør.

Latter er god medisin for nedstemte sinn- 
Hvis vi ikke har sans for humor, kan vi sjel
den le. Men har vi denne sansen, vil vi fin
ne at en sunn latter nå og da vil hjelpe oss 
til å gjøre bedre arbeid. Slike utbrudd kom
mer som on naturlig følge av å se det mor
somme i livet, slik det hender på kontoret, 
ute på gaten, pa trikkene, jernbanestasjone
ne, på gårdsbruket. Av og til kommer det 
humoristiske fram mellom mange enerveren
de og kjedelige oppgaver. Det gjelder bare 
å gripe sjansen.

Gå aldri rundt som en tordensky. Forsøk 
å legge ansiktet i blide folder. Et sørgmodig 
hjerte kan ta fra deg motet. Det er da både 
du og jeg klar over. Men latteren er en na
turlig, avslappende øvelse for lunger, mellom
golv, bryst- og magemuskler. Hjerte, lever, 
mage, ja, alle indre organer, masseres av be
vegelsen i samband med en god latter. Blo
det strømmer raskere gjennom årene, lungene 
fylles med frisk luft, og nervene slapper av 
fra dagens mange anstrengende gjøremål. 
Hele personen foler seg fri, og i korte øye
blikk i hvert fall kan en nyte godt av den 
gjennomstrømmende gleden. Men 
over at latteren er som en dessert, 
ikke fylle deg til du blir overmett. 
heller på bordet hver dag-

Og la latteren komme inne fra. Sjelens 
munterhet kommer fra hjertet, og når vi mø
ter de humoristiske sider ved livet, viser vi 
hva som virkelig bor i oss. Hvis vi vil være 
med og lindre lidelsene i en syk verden, skal 
vi øke anledningene som kan bringe glede til 
andre. Som en fin sikt skulle vår tanke sikte 
bort alle tåpeligheter og slippe igjennom det 
som kvikker opp og hjelper et medmenneske 
i dagliglivet. Husk vismannens ord: «Et glad 
hjerte gir god legedom, men et nedslått mot 
tar margen fra bena.»

D- A. D. i Sundhetsbladet.
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Så opprant den store dag for landskampen 
mellom de to gamle motstandere blant skan- 
dinaverne i Statene, fotballaget Tul og Vos 
(«Tiriltunga ungdomslag» og «Vestre Over- 
there Sportsklubb».)

Fra år til år økte spenningen, fikk Vos 
seier over Tul, kunne en være sikker på at 
neste år ble det utgjevning med seier for Tul. 
I år var det Tuls tur, men laget hadde nct- 
opp mistet «Kikka», som var en gammel, pro
vet kanon. Han lå på sykehus og alle som 
han trodde det var primadonnanykker, ble 
dypt skuffet da bladet «Sportssanhet» brakte 
et stort røntgenfotografi av kneet hans.

Sørensen var i sitt gladeste ess på slike 
landskamper. Tidlig ute for at være langt 
framme og få med seg all morroa. Stor nis- 
tekorj, som inneholdt ikke bare termos og 
matpakke Da han hadde akklimatisert seg 
i køen, lurte han fram stoppenål og garn og 
sydde sammen jakka til Hansen, og skjørtet 
til en dame ved siden av. Så satte han en 
liten edderkopp (mekanisk) på skulderen til 
damen, og lot seg gli et par plasser bakover 
i køen. Vell, folk i kø er så forhipne på å 
komme bare en albue foran sin rettmessige 
plass, så de trodde det var deres egen energi 
som brakte dem framover.

Plutselig fikk damen se den stygge edder
koppen komme krypende over skulderen sin. 
Hun skrek og slog efter den, og ville jumpe 
unna, men kom ikke løs fra Hansen ved siden 
av. Hansen trodde hun klamret seg til ham, 
og bad henne reise og ryke og slippe, for 
mannfolk selv, lar seg lett skremme av styg
ge dyr. Da grep kjæresten til damen inn og 
bad Hansen nokså kvast om å fjerne seg, og 
Hansen rykket bakover for knyttneven hans. 
Dermed spjæret jakka til damen, og nå var 
edderkoppen kommet helt opp på den bare 
halsen hennes og hun besvimte virkelig. Så 
dro kjæresten til Hansen og Hansen dro til 
kjæresten, og noen bar den besvimte bort og 
la henne i grøftekanten, og politiet tok slags- 
brødrene med seg så de måtte nøye seg med 
å lese referatet av kampen dagen etter. I 
all ståheien manøvrerte Sørensen seg frem 
seks rader foran sin gamle plass. Da 
folk hadde kommet seg til ro begynte en me
kanisk mus å tumle seg mellom bena deres, 
nå de oppdaget snart at musa bare var et 
leketøy, og sendte den hit, og snart dit. De 
alle var med på spøken. Selv kvinnene skrek 
ikke- Da lurte Sørensen en ny liten mus fram

fra kørja og folk så da atter en mus, som de 
også trodde var mekanisk, entret vettskremt 
oppover leggene til en dame, og forsvant inn 
under skjørtene hennes. Først fikk hun et 
forundret uttrykk i fjeset så ble hun rod, 
og plutselig skrek hun. Et dyr hjelp, et dyr. 
Så besvimte hun også og ble lagt tilside så- 
lenge. Det var den lykkeligste køen i Søren
sens liv, men tilslutt kom de inn på Stadion 
og skrevet ut over tribunene. Sørensen hadde 
sikret seg plass helt nede ved fotballbanen. 
Sakkyndige påstod at da flaskene ble halt 
fram etter Tuls første mål ble det så romslig 
mellom folk, at dorfolkene som kjente tck- 
niken fikk presset inn enda 500 tilskuere til.

En matematikker kan jo stille opp regne
stykket: når halvflaskene ga rom til fem 
hundre mennesker, hvor mange personer var 
det på stadion? Det var heller ikke mulig 
å få flaska ned i baklomma igjen, så stem
ningen steg fort. Det hender jo dessverre 
slikt på landskamp- Vos lignet forøvrig ut, 
og omgangen sluttet 1—1. Det er slik det 
skal være. Ingen avgjørelse før kampens 
siste minutt.

Annen halvtid

Fotballdilla

begynder og høyttaleren 
sendte ut sin skrattende lyd, hvor referenten 
fulgte begivenhetene: Ballen går til Liffen, 
fra Laffen, han sender den over til Biffen 
som header til Boffen. Boffen tar ballen ned, 
dribler, dribler — — dribler — — å dribler 
nydeligt, gir til Kjakan, sonvlegger’n dø — 
helt dø-------- nydelig dø-----------Kjakan går
opp — går på — narrer Splinten — skyter! 
Nei — rett i beina til Peder. Publikums ville 
hyl fulgte ballens bevegelse. Det ble mere 
opphissende. Den klubben som fikk mål nu 
måtte seire. Da skjedde noe merkelig, opp 
av nistekørja lirket han fram en fotball, ma
ken til den på banen, og mens femti tusen 
par øyne nu fulgte ballen som var foran Tuls 
mål, ga Sørensen fotballen sin en kraftig spark 
så den trillet inn på banen. Plutselig så en 
av Tuls overnervøse spillere ballen komme 
trillende, han skvatt til, så sitt livs store 
sjangse og laget et lynsnart oppløp. Forsva
ret til Vos som ikke trodde faren var over
hengende, styrtet til, og før publikum og dom
mer forstod hvad som foregikk, var banen 
og spillerne delt i to. En halvdel drev med 
ballen foran målet til Tul, og den andre halv
delen drev energisk med ball nr. 2 for målet 
til Vos- Da skingret dommerens fløyte: bal
lene sakk inn i hvert sitt mål.
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Tipperne bør være oppmerksom på at den 
svenske centerløper som spiller for Charlton, 
Hasse Jepson, spilte sin siste kamp for Charl
ton 31/3-51. Muligens han returnerer til Eng
land og undertegner kontrakt som proff da 
han hittil har spilt som amatør.

P.s.
Trening gjør mester heter et gammelt ord. 

Det har vi alle sett og det gjelder bare å for
stå at på idrettsbanen, som overalt ellers i 
livet, må en ofre noe for å vinne noe.

Lykke til!

pointsene blir hardere og hardere og de få 
points som må kapres for Landsdelsserien, 
håper vi at guttene greier. Hovedserien ser 
jeg personlig bort i fra, da det blir en altfor 
stor påkjenning, skal laget stabiliseres av 
unge krefter på mange plasser, og som også 
trenger, vel et opphold i Landsdelserien et 
par sesonger gjøre underverker.

En kunde med full rett bruke uttrykket at 
publikum kokte. Opphissede tilskuere stod 
og hoppet rett opp på sine plasser og skrek, 
hvite av sinne, eller røde av anstrengelse eller 
blå av kvelningsraseri. Mange trodde de så 
dobbelt, kastet tomflaska og bestemte seg for 
å gå inn i goodtemplaren imorgen den dag. 
Det varte bare et minut, for forbitrelsen løs
net som en vårflom i Missisippi. Publikum 
sprengte gjerdet. Dommeren forsto ikke hva 
som var skjedd, men reddet seg for sikker- 
hetsskyld i firsprang, (han var gammel hek
keløper) ut i garderoben, som han nådde ak
kurat da folkemassene fra de to langsidene 
møttes som flodbølger ute på banen og de to 
og tyve spillere forsvant som negrer i Afri
kas brenning. Bare Sørensen holdt seg fly
tende. Da trykket ble for sterkt, tok han et 
kraftak i skuldrene til to naboer, og heiste 
seg opp etter armene og satte seg til rette 
der oppe i luften Som en triumfator ble han 
båret avsted på folkets brede rygg, og folk 
som ikke viste hvem han var ropte heia. Det 
var et stort øyeblikk i Sørensen liv. Alt ville 
ha gått utmerket, hvis ikke det i folkemas

sen hadde vært noen hissige slagsmålsbrødre. 
De fikk se Sørensen, og ropte: Det er dom
meren! Ned me’n! Folk på landskamp har 
en ganske enkel og lettfattelig måte å ta tin
gene på. Er det noe som går mot deres opp
fatning, skyldes det feil av dommeren, og i 
hver landskamp-tilskueres hjerte ligger man
ge års trang til å «gjøre opp me’n». Derfor 
reiste det seg momentant en skog av knytt
never mot Sørensen. — Men kjære dere, da! 
sa han. Mer fikk han ikke sagt, så var han 
begravet i alle tiders største slagsmål på en 
Amerikansk fotballbane. Nå er han endelig 
kommet seg såpass at han skimter livet om
kring seg, og han forsøker å • huske. Hvis 
han et uforsiktig øyeblikk glemmer seg, ser 
han situasjonen da Tul og Vos hadde hver 
sin ball i mål, og de tåpelige fjesene til spil
lerne. Så ler han så begge munnvikene hans 
sprekker. Det er fare for at han blir en nok
så breikjefta Norskamerikaner etter denne 
historien.

Einar Egeland, Nydalen
Jo, takk for forespørselen. Den 

idrettsmann skulle vært sammensveiset slik. 
Innsatsviljen til Sverre Farstad, ergjerrighe- 
ten og lærvilligheten til Sverre Strandli, selv
tilliten til Harry Hansen (eller «Beiten» Ol
sen), pågansmotet til Asbjørn Jonsgård, og 
humøret til Gunnar Skogen. Da tror jeg det 
skulle blitt en bra sak av det-

P.s. Hva sier du «Beiten».

Vi er allerede ute i en ny sesong med all 
dens gleder og håp. Fotballavdelingen er jo 
meget handyeappet, i og med at noen av la
gets beste er på sykelisten. Allerede har 
Pors 3 kjærkomne points tapt, på 2 kamper 
og det blir en stor oppgave for U. K. å finne 
ungdom som kan gli inn på laget. Heldigvis 
er U. K. opptimist, og det ser ut som det 
skal bli kamp om plassene på laget. Vi hå
per at de nye vil holde mål. Vi ser med 
glede videre framover når vi har gutter som 
Gunnar Knutsen og Leo Weber og flere med 
dem, bare tilliten kan vekkes. Kampen om
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skriver:

som

uidz u-eAdetz!

Lisleby ser ut til å bli av gammeldags 
klasse da flere av Fredrikstads kjente første- 
lagsspillere er gått over.

Urædd har engasjert utenlandsk fotballtre
ner, og ingenting vil glede oss mer å se Urædd 
gå til topps igjen.

Vi gratulerer Urædds gode bryter med inn
satsen i juniormesterskapet og blomstene Leif 
Strøm fikk, tross tap i finalen ble han be
tegnet som den moralske mester.

Den norskamerikanske tungvektbokser Har
ry Berntsen har vunnet en ny knock out seier 
og på rankinglisten over profesjonelle boksere 
er han blant de 10 beste i pulje B.

Nedlenderen Hans Kelter satte ny verdens
rekord i Odense, Danmark på 200 m bryst, 
vanlig stil, med tiden 2-39.8. Han hadde også 
den siste med 2.40.1.

Et engelsk armélag slo Sverige 5-3 i bok
sing. Bengt Modig, som vår egen Bjarne Olsen 
har slått iår, tapte bare 2-1 for engelskman
nen.

Verdensmesteren i fribrytning Maroin Mer- 
cer med tilnavnet «Atom» mener at en bok
ser, selv om han er aldri så god vil ta null 
sjanser mot en fribryter, og for at bevise 
det, har han utfordret hele toppen av tung- 
vektsboksere såsom verdensmesteren Eggard 
Charles, Joe Louis, Lee Savold og Rocky Mar- 
ciani. Han skal legge dem på rygg i tur og 
orden, en for en, på samme kveld og i sam
me ring. Han betinger seg å disponere en 
time på den jobben. Jo «Atomet» tar sin 
seier på forhånd, og vi tror ærligt oppriktig 
at han klarer det, men hva skal man si til 
den slags ?

Drømmemilen d.v.s. 1609 m under 4 min., 
tilsvarende 3,42 og 3,43 på 1500 m var en 
«drøm» som yankien Don Gehrmann erklærte 
at han ved tid og leilighet skulle sørge for 
gikk i oppfyllelse. Sannelig ser det ut som 
han skal klare det, han er suveren i U. S. A. 
og har rake 37 seire. Eksperter mener at 
han vil klare det men mon om ikke de harde 
innendørsbaner han løper på vil spille ham et 
puss.

levert en

En fulltreffer.
En italiensk gruvearbeider som hadde inn- 

tippekupong med bare en rekke, 
vant nylig «det store lodd med det fantas
tiske beløp 77 millioner Lire (sa. 881,000 kr.).

ffeA hjemme!
Tofte idrettsforening har ansatt Steen Mai 

Fredrikstad som trener iår, og de satte alle
rede igang med forhåndstreningen i begyn
nelsen av februar måned.

En 90-år gammel mann og forhenværende 
sykkelrytter fra New Zealand, Charles Mason 
sykler fremdeles 10 km hver dag, og har i de 
siste 2 år syklet ialt nesten 9000 km. Noen 
bedre ?

Den danske lagleder, Egil Cristophersen, 
sa det slik under Banketten i sin takketale, 
idet han kikket bort på de 3 finske dommere: 
«Aldri har så få forbauset så mange — så 
ofte» i bokselandskampcn mellom Danmark 
og Norge den 18/2. Var uenige i tungvekts- 
oppgjøret likeledes mente han at Willy Olsen, 
Norge, samt Madsen burde vunnet sine kam
per.

Pjo i «Sportsmannen» skriver: Bjarne 
Lingås vokser seg tungvekter til neste år, 
og da er det slutt med sluggingen». Jo, han 
er en verdig representant i the Noble art of 
Selfdefence, men mon om han ikke blir for 
veik på tross av sin glimrende ringteknikk?

«. Alder srekord
for noe sa gjevt som cupfinaler må en vel 

temmelig sikkert godskrive engelskmannen, 
W. Meredith, som hadde hatt sin egen dåps
attest i hele 50 år da han i 1924 spilte cup
finale.

Nu er det dukket opp en kar som heter 
Harald Davis og som blir holdt fram 
alle tiders største sprinter. Han toppet ver- 
densstatistikken med 10,2 på 100 m, og nu 
har han underskredet Owens 20,2 på 200 m. 
Jo i Amerika dukker det stadig opp fenomener 
og Panamanegeren La Beach's som har løpt 
på 10,1 mens folk hånflirte av denne nyhet 
trass i at den ble kneppet av på 3 klokker, 
det er liksom gått i blodet at det er umulig 
å underskride den magiske 10,2 (ikke Tito- 
grensen).
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med invasjon i trollheimen hvor intet stenger 
for utsikt fra blåne til blåne i mils omkrets, 
der røksøylen fra bålet en tidlig morgen svin
ner hen i tåkedisen over vannet, hvor noen 
prøver fiskelykken.

Vi har nok alle lagt planer for alle tiders 
ferie i år. Hvis ikke, så må etternølerne skyn
de seg, for et program er nødvendig om det 
hele skal bli vellykket. Om ferien skal vare 
2 eller 3 uker — ja kanskje bare 7 dager, så 
husk at alt må tilrettelegges, hvis ferien skal 
bli det som en har tenkt seg — et minne og 
tidsrom en gjerne husker med glede og dveler 
ved i vintertiden med sitt mørke. Sørg i alle 
fall for at ferien blir en avkobling. Om du

i

R• ■ ’

Vi er allerede i slutten av juni. Hittil har 
sommeren nærmest uteblitt, men vi får ha 
tiltro til juli og august med varme og sol for 
alle som har ferie.

I disse to måneder har vel også tyngden 
av arbeidstakere og ikke minst skoleungdom 
tenkt å feriere. Juli — den beste tiden for 
alle solslikkere ved sjøen, hvor badelivet flo
rerer og alle holmer og skjær er bebodd av 
mer eller mindre brune nakne mennesker, 
mens de utallige bukter og sund krysses av 
fartøyer i alle størrelser og utgaver — fra 
tøffende motorbåter til seilbåter som pløyer 
bølgende med vindfylte seil. Eller august 
— den herlige ettersommer hvis været er godt,

■ •> P- r ■ r- —■ " ■ ■ - -1
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Idrettsmenn i „ulvetid"

A.BF.RNER
&

Vestre gate
Telefon 466

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

I
IVestsidens Manufaktur

Telefon 799 
V. Porsgrunn

1

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

I flere klubbaviser og dagspressen forøvrig 
har militærtjenestens «sabotører» vært inn
gående behandlet. Antallet sies å være for- 
uroliggende stort. I den forbindelse har 
idrettsfolket vært utsatt for skarp kritikk 
enkelte steder, og rådene har vært mange og 
velmente Områdesjefen for H.V. i Larvik 
tok saken opp med sin åpenhjertede uttalelse 
om idrettsmennenes interesse for forsvaret. 
Når så en militærlege i Nord-Norge forsatte 
med troverdige tall i en statistikk vedr, lege
attester, ble spørsmålet belyst og kommentert 
over hele landet.

To verdenskriger har lært oss at et sterkt 
forsvar er nødvendig, og det fører til øket 
tjenestetid i militæret. Det er neppe mange 
av mannskapene som liker tjenesten. Dertil

har tenkt deg på fjellet, ved sjøen, i skogen 
eller utenlands, la utbyttet bli størst mulig 
uten å bli for dyrt, slik at du føler det på 
pengepungen i lange tider etterpå.

Til våre aktive kan en henstilling om å 
passe formen i denne hvileperioden være på 
plass. Uten å drive planmessig trening, kan 
formen likevel holdes vedlike. Et vekslende 
program med lengre turer, litt gymnastikk 
og sykkelturer kan gjøre underverker i denne 
retning. Det er nytten av det jevne «arbeid» 
og ikke skippertakene vi skal ha for øye i 
en stille periode som den forestående.

Til slutt ønsker vi hverandre alle god ferie 
og møtes til ny dyst som aktiv eller passiv 
på våre respektive plasser etter avsluttet fe
rie og da med fornyet kraft og innsatsvilje.

Judex.

griper den altfor meget forstyrrende inn i 
vårt sivile liv med avbrekk i studie- og lære
tiden som er en'del av vår fremtidsplan. Men 
å lose problemet ved å unndra seg sin plikt 
er unfair overfor kameratene og dessuten 
feigt. Vi ser her bort fra dem som ser det 
som en samvittighetssak.

Resultatet av angrepet på idrettsmennene 
ble ikke udelt heldig. Eller hva skal en si, 
når en finner propaganda for forsvarssaken 
i idrettsorganer (Hvilket er den direkte for
anledning til at spørsmålet er tatt opp her). 
Det er naturlig å spørre hvorfor kritikken 
og apellen rettes til guttene som idrettsmenn. 
De er kamerater som ved sitt møte i fritiden 
om felles interesser er sveiset sammen til en 
flokk — det blir mange lag, som utgjør for
bund med tusenvis av medlemmer. Riktignok 
er det så at soldaten må ha god fysikk, hva 
idrettsmannen har. Dermed er det likevel 
ikke sagt at han p.g.a. sin fysikk er spesielt 
disponert for militærtjenesten. La oss for 
all del slippe å se at ordene soldat og idretts
mann blir synome begreper. Der ligger faren 
og disse to ting bør holdes strengt adskilt 
uten skygge av sammenblanding.

Hele saken har tatt en feilaktig vending. 
Og hvorfor ? Jo. om vi hadde en statistikk 
over samtlige innkalte som møtte med lege
attest ved sesjon eller repetisjonsøvelser, tror 
vi knapt at idrettsmenn ville utgjøre en opp
siktsvekkende stor prosent. Rett i alle fall 
kritikken mot personen og ikke saken.

Judex.
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Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,!s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. 1/99 

Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

s
G
$
u
N
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REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN

I dette nummer kan det være passende å 
minne om under hvilken forutsetning gene
ralforsamlingen siste høst besluttet å sende 
Pors-bladet gratis til alle medlemmer.

Som vi alle kjenner til, var kontingent-inn- 
gangen minimal for bladets vedk, i tidligere 
år. Av den grunn fant en det beleilig å 
fremlegge forslaget som ga til resultat oven
nevnte vedtak.

Når vi nå får bladet gratis tilsendt mot 
•jnnbelaling av medl, kontingent innen utgan
gen av juni, håper vi alle fortsatt ønsker 
Pors-bladet velkommen i juli og året ut. Så 
lav som kontingenten er i vår forening, er 
det vel nærmest spørsmål om manglende til
tak såfremt den ikke er betalt.

Vi som «sliter > med bladet (den er nå ikke 
skrevet på en kveldsstund) synes det ville 
være hyggelig om alle fortsatt fikk den. Der
for må dette oppfattes som hva det er — en 
henstilling om innbetaling av medlemskontin
genten før Pors-bladet sender ut sitt juli- 
nummer.

JM. 
mmIjOHANLkb 
JEREMIASSEN 
vTRELASTUTSALG

Jeg vil her spørre om junioravdelingen er 
så god at guttene ikke behøver å trenes. Hvor 
har treningen blitt av? Disse to spørsmål 
stiller jeg det nedsatte juniorutvalg og ønsket 
er at de blir besvart. Etter hva jeg har kun
net komme til når det gjelder treningskvelder, 
så er det altfor få av dem. De fleste spillerne 
går hver dag og kikker med et lengselsfullt 
blikk bort på Pors-tavla — om mulig det ble 
en trening.

Da jeg spurte en av juniorstyrets medlem
mer, fikk jeg det svaret at vi skulle trene 
sammen med A-B-C-lagene. Er det så at 
alle tre lagene (smågutte-, gutte- og junior
laget) skal trene sammen med de voksne? 
Da er det vel meningen at lagene bare skal 
trene samme kveld, for smågutte- og gutte
laget kan umulig trene sammen med A-B- og 
C-spillerne. Men hvorfor er det ikke satt 
opp lapp ?

Ja, dette var et lite stykke med noen få 
spørsmål, som ikke skrives for å kritisere 
juniorutvalget men for at flere av juniorgut- 
tene skal få svar på noen av de mange spørs
mål de har på hjertet.

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wendelboe Larsen

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
1 over 25 år har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer. 
Prov et De også å bli fornøyd!
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ger.
Med glød og iver

i

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

har tenkt deg på fjellet, ved sjøen, i skoge 
eller utenlands, la utbyttet bli størst muF 
uten å bli for dyrt, slik at du føler det ’

Carl Carlsen
KOLONIALFORRETNING

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kunst stopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

Da dagen kom, tok vi tog til Oslo. Der lå 
en flaggsmykket «Stavangerfjord» og ønsket 
oss hjertelig velkommen. Oslo-turnerne had
de leid den for reisen og oppholdet under 
stevnet. Sammen med gjester fra Sverige, 
Danmark, Finnland, Tyskland og England 
var det ca. 1400 turnere ombord, da skipet 
under øredøvende jubel fra hundrede av til
skuere kastet fortøyningene. Stevnets høye 
beskytter, H. M. Kongen, var midt i blant oss 
— om enn i egen suite.

Reisen var i alle deler vellykket. Alle sam
men hadde lugarplass, uten den vanlige sam- 
menstuving ved slike anledninger. Forøvrig 
var alt så hyggelig som mulig. Til våre 3 
måltider (frokost, lunsj og middag) var det 
orkestermusikk. På alle border fant vi me
nykort. De 4 orkestre spilte hver aften opp 
til dans. Når så Kongen på sin promenade 
hilste oss, øket det stemningen godt. Høyde
punktet var Kongens tale til turnerne og for 
turnsaken.

Under stevnet gjorde Telemarkstroppen 
det ganske bra. Ved oppvisningen var dans
kene først i ilden. Etter dem kom finnene. 
Deres dameturnere hadde blå silkedrakter og 
var barbente. De gjennomførte sitt flotte 
program med presisjon og ynde. Som takk 
ble de overrakt en blomsterbukett, hvilket de 
var alene om. Blant herreturnerne var det 
en tropp helt fra Færøyene. Ellers ble det 
vist fremragende turning av mange grupper.

Etter stevnet marsjerte alle som hørte til 
på Stavangerfjord,. ombord, unntatt den fins
ke dametropp. Når vi så hadde funnet vår 
plass ved rekken på de forskjellige dekkene, 
kom de finske damene marsjerende og ble 
møtt av en jubel som hørtes langt.

Mottagelsen var litt anderledes nå enn da 
de gikk ombord i Oslo, hvor de møtte frem 
i nasjonaldrakter. Det falt da enkelte ytrin- 
ger om hvor disse «bondegjentene» hørte

Når en har deltatt aktivt i idrettslivet i • 
en årrekke, blir en så rik på minneverdige 
opplevelser at det kan synes vanskelig å velge 
Men — selvom jeg har vært med på mange 
reiser med idrettskamerater ellers, blir det 
likevel turnsaken som jeg vil komme inn på 
her.

Fra jeg var ganske liten næret jeg den 
største beundring for turnere. Mitt høyeste 
ønske var selv å kunne delta ved oppvisnin- 

Jeg oppnådde da også å komme med i 
mellompartiet i «Odd», 
gikk jeg opp i øvelsene.

I 1931 skulle det være stevne på Urædd 
Stadion. Dette var mitt første stevne, hvor 
vi var 22 damer. Av disse skulle 12 stk. være 
med i troppsoppvisning. Når jeg ble tatt ut 
til denne, syntes jeg det var en attest og be
vis for at treningen hadde gitt resultater.

Som jeg sitter og blar — i tankene 
«minneboka», bestemmer jeg meg for å be
rette litt fra landstumstevnet i Stavanger i 
1934. Et vellykket arrangement med en ikke 
mindre festlig reise, som senere i livet alltid 
har vært husket med største glede.

På den tid sto jeg tilsluttet turngruppen i 
Urædd. I god tid før stevnet samtrenet tur
nerne i idrettskretsen på Odd stadion. Det 
var turnere fra Odd, Storm, Urædd, Skotfoss, 
Ulefoss og Notodden. Instruktrise var frk. 
Grønrød, mens frk. Nanna Hansen ledet vår 
gruppe. Under disse treninger ble så fløy
mannen byttet ut med undertegnede. Da så 
jeg jo at fremskrittene ble stadig større — 
en spore til ytterligere flid og innsats. Som 
fløymann reiste jeg så med Telemarks-trop- 
pen til Stavanger for å slutte meg til de mange 
hundre fra hele Norges vidstrakte land.
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Den svarteste flekk i
sportens historie!

I

1

W. L.

porsgrunn

90

Les sportsside?! i
Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

ansen, L. Weber, R. Gunnerød, Jeisen, Lind- 
stad, Skifjell.

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele dr et 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

FRANK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

norsk0 / 
/o

porselen
elektrisk brent

Senegaleseren Battling Siki, alle tiders upo- 
pulæreste verdensmester, hvis liv var mer far
get enn noen roman.

Den boksende gorilla som fant døden i hel
vetes kjøkken. '

Dette er ikke ord som er hentet fra et av 
de altfor meget omtalte kulørte hefter, men 
inneholder en uttømmelig karakteristikk av 
Battling Siki, eksverdensmester i lett-tung- 
vekt, den franske vidunderbarns Carpentiers 
beseirer og sikkert den mest upopulære sports- 
sjampion som noensinde har eksistert.

Hvem husker ikke den sorg alle sportsin- 
teresserte ungdommer følte da avisene en 
sommerdag for vel 20 år siden meddelte at 
alle verdens gutters avgud, den sjarmerende 
elegante gentlemannsbokser Georg Carpentier, 
var blitt beseiret av en ukjent negerbokser, 
til og med så tidlig som i 3. runde.

Senere kom sportavisene med bilder og be-

over sine medspillere og hvorledes de plasse
rer seg. Forøvrig kjenner vi jo Jeisens syste
matiske trening, så vi behøver vel ikke frykte 
for at ikke guttene kommer for alvor etter 
ferien.

Kalle behøver vel ikke stor omskrift. Han 
er jo vår desidert beste spiller, det eneste vi 
kan peke på til hans minus side, er at vi har 
inntrykk av at han kan gå mere rett på mål 
og lave goaler, istedenfor å trekke på seg 
motstandere, og la de andre gjøre det, burde 
han selv ta inntekten og score mer enn hvad 
han gjør.

Vel dette var mine analyser over spillerne, 
og for at dere ikke skal gå rundt og tro at 
min analyse er flertallig ment, så håper jeg 
at dere ikke får mindreverdighetskomplekser 
for min skyld, men at dere tar de manglende 
feiler, (hvis jeg har rett) eller dere tror jeg 
har rett) under overveielse, og går inn for å 
rette på det. Ferien er jo her, men håper dere 
ikke slapper helt av, men holder dere i form 
med gymnastikk og oppmykninger og fottu
rer, ettersom dere har lagt an ferien hver 
for seg. Lykke til.

Så vil jeg komme med et forslag, muligens 
dette laget kan gjøre seg gjeldende i lands- 
delsserien.

Reinholt, Ivar Wåge, Olav Skilbred, (Alf 
Mikkelsen) Ove Austad, D. Jensen, T. Kristi-
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Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

i

Den norske Creditbank
Porsgrunn

«Ekko»

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Han blev tallerkenvasker på et hotell, sir- 
kusklovn — sikkert hans egentlige felt — 
musiker, merkelig urskogsmusikk jass som 
spesialitet. Så blev han hjerteknuser, adopp- 
tert av en rik fransk dame som lærte ham 
språk og gode manerer. Det gikk best med 
språket. Han var blitt en slank smidig go
rilla, sterk yndling, og da han en dag tilfel
digvis kom til å overvære en boksekamp — 
den foregikk etter daværende franske regler 
hvor spark mot hode og overkropp var tillatt 
— var han klar over at der manglet noe i hans 
oppdragelse som var viktigere enn gode ma
nerer. Han stakk av fra den rike damen og 
blev elev ved en bokseskole hvis innehaver 
hurtig blev klar over at den kultiverte og 
kullsvarte Louis kunne bli en førsterangs 
neve- og tåfekter. Krigen i 1914 satte en 
bom for hans videre fremmarsj, men da kri
gen var over blev han profesjonell bokser. 
Hans rekordliste før han møtte Carpentier var 
46 kamper, og av de 16 tapte. Carpentier 
var i juni 1921 blitt beseiret av Jack Demsey 
i den mest oppreklamerte kamp verden hadde 
vist.

Siki skulle møte Carpentier, og ekspertene 
regnet det som en lett kamp for deres mann. 
Carpentier danset lett rundt sin motstander 
og utpointerte Siki fullstendig, men plutselig 
i 2. runde i det 87 sekund gikk et vilt høyre
sving inn fra negeren, Carpentier gikk ned 
og tok telling til 8, Sikis harde slumpeslag 
hadde gjort Carpentier rasende og han gikk 
med på Sikis boksing slåss for alle penga,

skrivelser av den berømte franskmanns be
seirer. Et heslig, grinete gorillafjes som pas
set godt til det jungelaktige navn Battling 
Siki. I virkeligheten var den svarte fyrens 
navn noe så skikkelig som Louis Phal, men 
dette navnet ble først kjent etter hans død, 
ved den politiundersøkelse som fulgte etter 
et mord i New-Yorks forbryter-kvarter, Hell’s 
Kitshen, hvor offeret var fyren med de to 
navn.

De svarte verdensmestere idag, er det in
gen som har noget upopulært og nedsettende 
å si om. Battling Siki derimot oppnådde al
dri annet enn å bli utpekt — både i den nye 
og i den gamle verden. Han selv nøt å være 
upopulær, i hvert fall gjorde han alt for å 
irritere folk. Like etter at han hadde slått 
ut Frankrikes yndling, promenerte han opp 
og ned Champ Elyses i en skrikende, storru- 
tet dress, lysegrå derbyhatt på det krusete 
hode, og en leopardunge i band. La oss be
gynne med begynnelsen selv om det riktignok 
blir en start i mørke.

Louis Phals vugge stod i Senegal i Vest- 
Afrika. Ingen hvite aner noe om den lille 
negers barndom. Da han var 14 år stakk 
han hjemmefra med en skonnert som skulle 
til Marseille. Han arbeidet som skipsgutt og 
om kveilene forlystet han mannskapet med 
sang og stepping. Det var sikkert den eneste 
periode i hans liv hvor han oppnådde noe 
som kunne ligne popularitet.

Ved ankomsten til Marseille stjal han kok- 
kens hyre og forsvant
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u-ide, Lz&zd&n,!

TV. L.

I. L Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —-

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Arsenal taper stadig, nu sist ble det 4—0 
tap for det Brasilianske laget Vasco.

Det svenske A.I.K.-laget slo i New York, 
U.S.A., det amerikanske All Star-laget 4—0.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
S t o r g t. 136.

Tlf. 669.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

Vestsidens Skoteyforretning: A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

dress som 
lagt av

Sveriges stavhopper Ragnar Lundberg har 
allerede vårtet opp med 4,30 i stav, og svens
kene spår han vil gå over 4,50 i løpet av se
songen.

Det engelske proff laget Sunderland har 
vært i Østerriket og tapt 2—1 for det øster- 
riske laget Grag. Det var 38 år siden Sun
derland spilte i Østerrike.

LKL ©H/EK]
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

Slik døde Siki etter å ha levd sitt 
Hans navn 

en eneste sort flekk, 
denne ne-

Belgicren Reiff er tidlig i form. I Bryssell 
løp han 5000 m på tida 14,10,8. Martin Stok
kens tidligere motstander franskmannen Mi- 
moum ble nr. 2 på 14,23.0.

men nå hadde Siki blitt kaldblodig, han lig
net et vilt farlig dyr av katte- og apéslekten. 
Den hvite bokser klarte ikke å holde tempoet 
og i 3. runde gikk han ned og blev tellet ut, 
og Siki var verdensmester. Siki følte seg nu 
som de hvites overmann, hans svimlende gasje 
fra Carpcntierkampen var snart brukt opp, 
og han falt i klørne på pengeutlånere, og det 
gikk stadig nedover, på tross han hadde man
ge gode innbringende pengekamper. Det 
gikk stadig nedover med ham, han falt i ennu 
dårligere selskap, og en vakker dag stod han 
i New York pengelens, venneløs og ute av 
stand til noensinne igjen å komme i tilstrek
kelig form etter sitt tap mot irlenderen Mike 
Mc Tique, en gammel ringrev som hadde ar
beidet seg fram til tittelkamp mot Siki. Etter 
Sikis tap, påståes der at Siki blev spritsmug- 
ler, gangster, og nogen redning for ham var 
utelukket. En morgen i 1927 fant noen søp
pelkjørere liket av en neger i en gård, kvar
talet som omkring denne gård blev kjøkken 
(Hell’s Kitshen), liket var iført en storrutet 

hadde sett bedre dager, og øde- 
en 20—30 revolverkuler. Det var 

Battling Siki, eller Louis Phal som han egent
lig het.
liv i sus og dus, i hat og farger, 
står i sportens bok som 
Det kunne være skrevet mere om 
gers tragiske liv, men det egner seg ikke på 
prent, så dette får være nok.

Florentino-speideren Rasadei, spår at om 
kort tid vil Henry Johansen bli en av Italias 
stjernespillere i fotball. (Time will show).

En hjemvendt svensk-amerikaner Alf Holm- 
berg, fra U.S.A., seiret i et 1500 m løp på 
tida 3,54,8 i Gøteborg.
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Meld deg til

o

El

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

KfflØ

nURGJJRIR K

Den svenske klubben Degerfors tapte sin 
første kamp med 2—0 mot et sammensatt 
Nederlands lag i Rotterdam.

0ii

ikke langt fra deres egen klubbkasse som er 
villige a utdele den, uten innbetaling på for
hånd fra spillerne.

(Lenge leve de svenske amatørregler !)

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt. — Tlf. 758.

o
nu

Gjør Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

Franskmannen Humez fratok valiseren El- 
die Thomas, europamesterskapet i boksing 
etter seier i en 15 runders kamp.

Roy Robinson som kommer på Norgesvisitt 
med en stor pengegave til kreftfondet, vant 
forleden på t.k.o. over Jan de Brun, Neder
land, i en kamp.

HwsCser på
at Otto Malmgren, Thorbjørn Hansen, Er

ling Halvorsen, Isak Svarstad, Tutta Kjørholt 
og Helen Realfsen til en hver tid er villig til 
å ta mot din innbetaling av medlemkontin- 
genten ?

Rugtvedtkollen kaller
Mangt og meget skal gjøres i bakken nå 

til Mesterskapet, og alle krefter må settes 
inn denne sommeren for at den skal bli fer
dig i rett tid.

Er du villig til å gjøre ditt ? 
tjeneste hos bakkekomiteen.

De elve fotballspillere på det allsvenska 
elvelaget ‘Malmo, får pensjon når de takker 
av som fotballspillere. Det er en venneklubb

Den danske løperen Åge Paulsen, vant et 
3000 m løp i Malmø og fikk en sykkel i pre
mie. Dessverre for ham, må han nu gi syk
kelen tilbake, da det strider mot amatørreg
lene i det danske forbund, ellers blir han 
ekskludert. Ja, de amatørreglene.

Velsmakende og næringsrik

Den diskvalifiserte svenske løper Håggs 
serie plaserer han som nr. 1 blant verdens 
beste løpere. 1500 m 3,43,0. 3000 m 8,01,2 
og 5000 m 13,58,2.
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Kr. Barth.

Junior-avdelingene

Når Kr. Barth er valgt til formann i «Ut
valget for junior-avdelingene», tror jeg alle 
kan være fornøyd. Sammen med de øvrige 
medlemmer vil han nok gå fullt inn for den 
viktige oppgaven. Hovedforeningen må nå 
øyeblikkelig foreta det nødvendige for at ut
valget kan bli fulltallig og begynne sitt ar
beide i høstsesongen.

Undertegnede er som medlem av utvalget 
for junior-avdelingene oppfordret til å besvare 
en artikkel i Pors-bladcts april—mai nr. an
gående denne for foreningen meget viktige 
sak.

Det er neppe for meget sagt at den for- 
nuftigste investering et lag kan gjøre er a 
ofre litt på sine juniors. Lagets fremtid er 
avhengig av hvor meget man ofrer på dette 
alter. Jeg mener ikke så meget penger, som 
tid og oppmerksomhet fra de eldres side. Det 
er ikke nok at der bekostes reiser for dem 
til så og så mange konkurranser. Snarere 
mener jeg at dette slett ikke er av det gode. 
Etter mitt skjønn har arbeidet her i kretsen 
vært inne i en blindgate. Masse konkurran
ser uten den nødvendige forutgående trening. 
Det hendte sogar her en meget snefattig vin
ter at der ble arrangert hoppkonkurranse for 
gutter uten at der på forhånd hadde vært 
anledning til en eneste dags trening. Det er 
vel og bra å tilfredsstille den unges konkur- 
ranselyst, men uten forutgående trening er 
det direkte skadelig både for guttens helse 
og for hans videre idrettslige utvikling.

Videre er jeg av den oppfatning at våre 
unge juniorer spesialiserer seg litt for tidlig. 
La dem forsøke seg litt mer i allsidig idrett. 
Og her synes jeg Judex er inne på det rette 
Barne- og Ungdoips Idrettsmerket vil kunne 
hjelpe meget her. •

Judex berører også vårt ansvar for ung
dommen utenom det rent idrettslige. Og vi 
kan vel være enig om at her ligger vår stør
ste oppgave.

Det junior-utvalg som hovedforeningen ned
satte ivår er ennu ikke konstituert. Da der 
stadig har vært sykdomsforfall hos et av 
medlemmene. Hovedstyret har fått anmod
ning om å utnevne nytt medlem, og når det 
er gjort, vil arbeidet bli tatt opp.

Undertegnede har imidlertid tenkt seg som 
første post å foreslå at der blir sammenkaldt 
et foreldremote for på dette å diskutere idret
ten og arbeidet for de yngste. Til dette måtte 
far og mor til våre juniorer inviteres for at 
vi kunne få høre deres mening om vårt ar
beide for barna. Og jeg er temmelig sikker 
at vi der kunne få mange gode råd om hvor
ledes vi burde legge arbeidet an.

Jeg er sikker på at et slikt møte vilde være 
av gjensidig stor interesse og bli meget frukt
bringende. La oss håpe at det kan holdes 
hurtigst mulig i høstsesongen.
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Enquete I

Storgt 157 b.

AÆRPNER

I

Vestre gate Ifl
Telefon 466

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Ved Floodeløkken.

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

RAMONA
Alltid godt utvalg i

RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE
Kom innom når De går forbi.

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799 L/ 

V. Porsgrunn

Da jeg skulde forme svar på disse to spørs
mål, fant jeg at de hang så nøye sammen, at 
det var vanskelig å finne svar på det ene 
uten å berøre det andre. Mitt produkt har 
derfor fått form av en kombinasjon, uten 
at jeg derfor vil påstå at det er det riktigste, 
men noe er vel bedre enn intet.

Det er jo litt vanskelig å peke på ting, 
som en muligens kunne savne i en avis med 
en så begrenset ramme som et slikt medlems-

Når redaksjonskomiteen nå er ferdig med 
halvparten av de 10 numre den har ansvaret 
for, kan det passe bra å undersøke hvordan 
medlemmene liker stoffet. Av den grunn har 
vi stillet noen av medlemmene følgende spørs
mål :

1. Er det noe du savner i Pors-bladet ?
2. Er det noe du ønsker annerledes ?
Det er ikke mange svarene vi har fått. De 

er til gjengjeld så inngående at det likevel 
kan bli en veileder for vårt videre arbeid.

Ønskene er flere og svært forskjellige. Det 
er jo heller ikke ganske lett å tilfredsstille 
smaken til så mange medlemmer på et så
vidt begrenset sideantall som i Pors-bladet.

Vi vil imidlertid ikke unnlate å gjøre opp
merksom på at vårt lille blad krever meget 
arbeid slik forholdene er i dag. Når ingen 
eller få i blant kommer med innlegg skal det 
mye til for at bladet ikke skal E>li ensidig 
og uten variasjon i stoffet.

blad nødvendigvis må få. Men jeg våger å 
peke på enkelte objekter som kanskje kan 
være aktuelle :

Vi har jo innen klubben nærsagt et utall 
av styrer, utvalg og komiteer. Disse foretar 
seg jo et eller annet gjennom hele året, og 
mye av dette kunne sikkert være av interesse 
for mange medlemmer som ikke akkurat er 
i sentrum av «begivenhetene». Det vilde være 
for mye forlangt at avisa skulde ha «korre
spondenter» i de forskjellige utvalg, men 
kunde det ikke da være en tanke å lage en 
«ramme», med hovedtittel f. eks. : «Idag in
tervjuer vi», eller noe lignende ?

Redaksjonen vil her sikkert finne et veid 
av intervjuobjekter, såvel blant gruppenes 
tillitsmenn som blant privatpersoner. Jeg tror 
det er lettere å få medlemmene til å si noe 
i avisa enn å skrive ’

Hvorfor ikke også forsøke på litt vittig inn
slag i avisa. Det blir ofte temmelig mye al- 
vorspreget stoff, så litt morsomt innimellom 
vil vel ikke akkurat skade, skulde jeg tro. 
Vi har jo f. eks. noen «vittige hoder», i klub
ben som det av og til drysser noen «gulIkorn 
av.

Ja, dette var et forsøk på å besvare de 
spørsmål som var stilt. Jeg vet at redaktøren 
og hans medhjelpere strever for å få samlet 
stoff, og hvor vanskelig dette er, så kan disse 
mine «tips» komme dere tilgode, avstår jeg 
dem gratis og omkostningsfritt til avbenyt
telse. Andreas Skilbred.
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Adresse: «Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn

Leif Halvorsen.

Asbjørn Kjellevold.

Forts, side 12

REFLEX
i

Pors-bladet er et trekk i vårt ansikt 
Det er selvsagt den 

veier mest her,

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Vestsidens Ølutsalg
Tel f. 1/99 

Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

o 
R
S 
G 

*

*
N

P 
o 
R 
s 
G 
R 
u 
N 

N

Jeg er blitt bedt om å svare på disse spørs
mål, og jeg vil i den anledning få lov til å 
bemerke at jeg håper hvert medlem som blir 
bedt om noe lignende betrakter det som en 
plikt overfor de redaktører som sliter med

J°n°) 
■i ■ IjdhanIL—
JEREMIASSEN
TRELXXSTUTSALG

bladet vårt a gi et svar. Det er sikkert ingen 
som venter at vi skal svare som en Einstein, 
Wildenwei eller Ibsen.

Vi har jo bare denne ene klubbavis, mens 
det for meg ser ut som om andre foreninger 
for en stor del også har enkelte dagsaviser 
og liknende, og lykkelige kan de være. Jeg 
savner derfor i dette vårt blad en eller flere 
med et naturlig anlegg for journalistikk og 
da særlig en fotballforståer som gjennom et 
saklig referat kan gi våre lesere av Pors-bla
det utenfor denne by et ikke altfor urettfer
dig bilde av kampene i årets løp. Jeg mener 
ikke da så meget en som lufter sin mening 
om hvorledes laget burde og skulle være, for 
det kan vi gå direkte med til dem som er 
valgt til dette arbeidet. Det må jo være nok
så nedstemmende for våre tilhengere utenbys 
stadig å høre og lese de lokale adjektiver som 
«ikke overbevisende» o. 1.

Jeg er glad fordi vi har noen i foreningen 
som påtar seg alt arbeidet med avisen, og 
jeg kan ikke se hvorledes hverken jeg eller 
den store masse av medlemmer som ikke gir 
mer bidrag til bladet enn vi gjør, kan for
lange å få den annerledes.

1. Som en der er av den mening at ar
beidet i en idrettsforening ikke bare må ba
seres pa det rent sportslige, følger at dette 
gjelder også for Pors-bladets vedkommende. 
Jeg savner derfor i bladets spalter stoff som 
går videre enn til sportens snevert opptrukne 
grenser. Mulighetene her er mange, og mitt 
ønske er derfor at redaksjonen innser sin for
pliktelse her og setter i gang ved første an
ledning. Videre savner jeg en virkelig «pro- 
blem-debatt . En ting som f. eks. Dagbla
dets aksjon mot boksingen, har såvidt vært 
berørt.

2.
utad. Dette forplikter, 
stofflige tyngde som veier mest her, men 
hva hjelper det om stoffet er det aller beste 
hvis det skjemmes av en ofte håpløs korrek
tur. Her må det bli en forandring og det 
øyeblikkelig !

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wendelboe Larsen

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
I over 25 ar har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer. 
Prov et De også å bli fornøyd!
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JUNIOIiSIDEN!
JUNIORGRUPPA.

Tollnes—Langesund

e

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

Carl Carlsen
KOLONI ALFORRETNING

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kunststopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

KLUBBHUSET.
I likhet med ifjor har en del av damene i 

Damegruppen stått for rengjøringen av vårt 
klubbhus. Hele året igjennom er det særlig 
en flokk på 12—15 damer av gruppen som 
stadig går igjen når noe skal utrettes i for
eningen. og disse er vi mer enn takk skyldig.

Tirsdag 26/6 begynte rengjøringen av den 
store salen, styrerom og kjøkken. Følgende 
damer assistert av Kaare Kittilsen hadde an
ledning til å komme: Nancy Steen. Evy Beck- 
strøm, Erna Kittilsen. Eva Nordli, Tutta Kjør- 
holt, Anlaug Hahn.

Torsdag 28/6 ble garderoben rengjort av 
Marie Johannesen.

Mandag 2/7 ble de ytre ganger og sanitære 
rom rengjort av Erna Kittilsen og Marie Jo
hannesen.

Vi har all grunn til å ta hatten av for vårt 
medlem malermester Isaksen som nu midt i 
travle sesongen ikke var snauere enn at han 
påtok seg å ordne med vask av taket i den 
store salen.

Hjertelig takk alle sammen.
Huskomiteen.

I juni av Pors-bladet var der spørsmål om 
«hvem skal trene juniorguttene». Vi i junior- 
utvalget vil hermed svare: Hvor har trenin
gen blitt av ? Ivår da treningen skulle ta 
til var juniorgruppa i den uheldige situasjon 
at vår iherdige trener av ifjor Jeisen var syk, 
slik at vi ikke fikk den støtte av ham i likhet 
med fjoråret. Vi forsøkte ved flere høve å 
få en annen til å overta, men da treningen 
fra våren av måtte legges så tidlig på kvei
len så var det uråd å få en trener til gutter 
og smågutter. Juniorutvalget har jo også 
sine private gjøremål med hus og have, da 
særlig på vårparten slik at vi dessverre ikke 
har kunnet stå til tjeneste med treningen som 
det burde gjøres. Undertegnede erindrer å 
ha blitt forespurt flere ganger med hensyn 
til trening, og har da svart på grunn av van
skelighetene at gutter og smågutter fikk gå 
opp på banen en time tidligere enn A-lagets 
treningskveller. og juniorguttene fikk trene 
med de øvrige lagene.

Juniorutvalget har nu etter ferien fått ord
net seg med Olav Skilbred som har lovet å 
ta seg av guttene og få treningen i skikke
lige former. Vi håper at juniorguttene her
med har fått svar på sine spørsmål.

Av juniorlagenes seriekamper i år så ligger 
junior- og guttelaget dårlig an. Småguttene 
leder sin avd. som ifjor. Juniorlaget har hatt 
5 kamper i serien med 3 tapte og 2 vunnet, 
og vi får håpe på at juniorlaget setter alt 
inn på i de resterende kamper å få så mange 
points som mulig.

Guttelaget som er plasert i øvre avd. har 
tapt 2 seriekamper. Også guttelaget kan 
ved å vinne resten av seriekampene nå høyt 
i sin avd.

Småguttene leder sin avd. med 3 kamper 
vunnet med målaverasje 7—1. En kamp er 
ikke spilt da Langesund ikke møtte. Dess
uten deltar småguttene i en pokalserie arran
gert av Sundjordets Idrettsforening, som har 
oppsatt en stor flott pokal, hvor innledende 
kamper er spilt før ferien. Deltagende lag 
var Borg—Urædd, 3—3, Borg gikk videre, 
Sundjordet—Pors 0—4, 
1—0. Ved loddtrekning straks etter kampene 
ble at Pors moter Borg i semifinalen og Toll
nes ble den ene finalist.

Juniorutvalget håper på en god høstsesong.
Jo.

Realfsens Elaktriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530
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FOTBALL
VA^e^atzcpetz.

Svar til

I

I

Ttaaxma Sflpeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

„Sic”.

Rundekampen mot Rjukan her i Porsgrunn 
gav 5—1 seier, men uten noen overbevisning. 
Nu skal det jo også bemerkes at vi sjelden 
har spilt med fullt lag i denne Resongen.

La oss håpe høstsesongen blir som den fore
gående, til tross for en vanskelig serie.

Veto.
Etter fjorårets høstsesong må vi vel alle 

være enige om at vi var nokså forventnings
fulle og hadde godt håp om å toppe denne 
serien, men allerede ved første kampen mot 
Skicns Ballklubb på Pors Stadion kom den 
første skuffelsen. Laget trakk dessverre ikke 
så godt sammen og dertil en god porsjon 
uflaks, gav Skiensklubben seiren som lød på 
2 1. Sjangsene var jo ikke forspilt, vi had
de flere kamper igjen. Den neste mot Borg 

også hjemme — gav heller ingen løfter. 
Resultatet 1—1 ma vi kanskje være fornøyd 
med. Pors—Sportklubben gav seier 4—0 og 
heller ikke dette var noe oppløftende. Her 
burde sjangsene vært til å øke målaverasjen 
betraktelig, men det ble nå med de 4. Stil
lingen etter disse kamper var altså at vi 
måtte vinne kampen mot Larvik Turn i Lar
vik for å toppe. Kampen i Larvik endte jo 
med 1—0 til L. T., men Pors kunne like gjer
ne vunnet her. Som helhet må man tross 
nederlaget ha lov å si at her var alt frem
gang å spore. Den siste kampen mot Eik 
var jo forsåvidt uten betydning for Pors, og 
Eik dro også avgårde med seiren som lød 1—0.

Sesongen hva serien angår gav altså 3 point 
av 10 oppnåelige — en tro kopi av fjoråret. 
I privatkampene har det blitt både seire og 
tap, men ingen av kampene har vært riktig 
gode.

Først et godt råd : Når man skal pole
misere, er første betingelse den at man har 
lest «motstanderens» innlegg nøyaktig og 
(helst) med ettertanke. Først når man har 
gjort det, er det mulig å sikte inn sitt «skyts» 
slik at det virkelig treffer. Denne enkle lille 
regel bryr «Sic» seg ikke stort om, for hør 
bare : Jeg skrev : På den annen side ser 
vi heller ikke bort fra den kjennsgjeming at 
også vi har medlemmer som møter opp en 
gang i året (på årsmøtet) med sin «kritikk» 
uten at de samtidig er villige til å ta et vir
kelig tillitshver, for gjennom dette å bli med
ansvarlige og bidra til å rette på «manglene*. 
En slik opptreden er lite verdig for et fore- 
ningsmedlem, ikke minst nettopp i dag da vi 
trenger en innsats som aldri før». (Sitat slutt)

I anledning disse linjer kan altså «Sic» 
tillate seg å skrive følgende : «Etter refe
rentens mening er det absolutt forkastelig at 
en anderledes tenkende moter frem og deltar 
i ett og alt ledelsen legger frem, har han bare 
å holde kjeft. Kritikk frabedes om den er
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De andre gjorde det like-

Ref.

Boksingens A. B. C,

O. BroarudKr, Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

Porsgrunn

4

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Tele f. 571.

Kjøtt- og Pølseforretning 
0 st og vest 

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A^s 

Telf. 399 — Porsgrunn

Klingbergs Kolonial
Telf. — Crøgerlien

Boksesporten har jo vært meget i søkelyset 
i sesongen som gikk. Den blir angrepet fra 
mange hold, og særlig har en Oslo avis vært 
svært iherdig i sine forsøk på å ødelegge spor- 
,ten. At den har gjort sin virkning kan vi 
merke på mange hold. Men kanskje trenger 
vi denne renselsesprosess for å komme alle 
unoter til livs.

Det gjelder at alle våre boksere går mer 
alvorlig inn for sin idrett. Nå er det mange

aldri så positiv og viser en annen og kanskje 
bedre vei. Det er øyensynlig bare referenten 
som har rett til å komme med kritikk.» (Sitat 
slutt. Uthevelsene er gjort av meg). Her må 
man vel ha lov til å etterlyse logikken ? Det 
umiddelbare inntrykk må nødvendigvis bli at 
«Sic)-» føler seg truffet av mitt referat. Han 
har tatt opp hansken, prøvet den og funnet 
at den passer. Eller er han tilhenger av en 
slags «fjernstyring» hvor vedkommende sit
ter i sitt nett og over sin innflytelse på det 
eventuelle styret? Kritikk vil de?' alltid væ
re, og den er også nødvendig. Men jeg tror 
at det vil vise seg å være en fordel om den 
blir øvet hele året igjennom og ikke frem
kommer som noen sure oppstøt pa årsmøtet. 
Det er vel dette som må betegnes som «Vi 
alene vite» som «Sic» ynder å uttrykke det?

Og så tilslutt: Medlemmene har selvsagt 
rett til å fremkomme med sine meninger selv 
om de går helt imot et sittende styre, men 
(og det skal «Sic» merke seg) de har også 
plikt til å motta tillitshverv. Det er denne 
vekselvirkning mellom rett og plikt som «Sic» 
synes å overse.

som bare trener en gang i blant, stiller gjerne 
opp på et stevne og så svikter kondisjonen. 
Avstandsbedømmelsen blir dårlig, slagene blir 
feilaktig utført, og det går over til sluggen 
og slagsmål. Det har jo intet med boksing 
å gjøre.

Nei, de ansvarlige må få guttene til å gå 
målbevist inn for treningen, studere andre 
boksere og lære mere om finessene. Tek
nikken må bli satt i høysetet, og bokserne 
må lære seg å beherske alle slag, innøve pa
rader og unvikelser, og kondisjonen må selv
sagt være prima. Boksingen blir misforstått 
av det store publikum, men en bedre mosjons- 
idrett fins neppe. Alle muskler blir satt i 
sving, reaksjonsevnen og hurtigheten oppøves, 
og så er det jo morro å være med i denne 
gutteaktige leken.

Sesongen som er gått er det ikke stort å 
klandres ved, Bjarne fikk jo et stort inter
nasjonalt ry med sine oppsiktsvekkende in
ternasjonale seire, 
ledes ganske bra.

Så håper jeg at ikke bokserne har slappet 
helt av i sommer-sesongen, men at de har 
pleiet sin kropp med omhu og tanke på neste 
boksesesong, og at de da vil trene iherdig, 
at dere vil ha framgang, at dere vil vise ren 
teknisk boksing og god sportslig opptreden 
både i og utenfor ringen. I boksegruppen 
har.jo Pors en hel del ungdom, som kan stå 
som et eksempel for andre, og vi håper at 
flere ungdommer vil slutte opp om boksingen 
og Pors boksegruppe.

Til våre juniorer, såsom R. Rollnes, Odvar 
Skilbred, Thor Skarnes, Andersen, og hva de 
nå heter alle sammen, fortsett like ivrig 
neste sesong, og dere alle vil nok merke at 
framgangen vil fortsette bare dere trener 
like iherdig som tilfelde var i siste sesong.

W. L.
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om store sportsentusiaster.

W. L.

YYlattaA uznA&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

MM««M HHSLVEAK A.S

Den der
Dette spill 

lang bane i

Sportsåndens hjemland.
Små historier

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Om vinteren er fotball en nyttig og beha
gelig mosjon. Det er en lærball omtrent så 
stor som et menneskehode, fyllt med luft. 
Den sparkes fra den ene gate til den andre 
av don som klarer å fange ballen, og det er 
det hele.

Ja, det var det hele dengang. Siden er 
det unektelig kommet en del til, ikke sant?

Sportslivet i London synes i det hele tatt 
å være så gammelt som byen selv. I eld
gamle beretninger finner man sporten i Lon
don omtalt. Ovenstående beskrivelse av fot
ballspillet er som sagt fra 1690 — altså 200 
år eldre enn vårt første bekjentskap med 
barna ettersom vi alle var barn engang. Ved 
fastelavn brakte alle barn kamphaner til sko
len til deres lærere, og hele formiddagen gikk 
med å la disse haner slås. En form på sport 
som vi idag betrakter som det rene og skjæ
reste dyrplageri og som ville bli forbudt un
der alle omstendigheter.

Også vintersporten var i det 12. århundre 
fremskreden i sin utvikling. Når den store 
sjø nord for City fryser til drar store skarer 
av unge mennesker ut for å sporte på isen. 
De løper da bortover isen og stiller seg side- 
langs, idet de glir et langt stykke. Andre 
igjen bandt dyreknokler til sine fotter og tar 
trestokker med lange pigger på i hendene,

hvor de kan sette opp en fart som en fugl 
i luften eller som en pil skutt ut av en kanon. 
Når disse menn faller, brekker de som regel 
et ben eller en arm, men da er de ivrige etter 
å vinne heder og dette igjen avholdt dem in
genlunde fra å løpe omkapp på denne måte.
Den der går å spaserer i Pall Mali tenker 

ikke på at denne gate er oppkalt etter en 
sportsgren, som ble dyrket der for tre hundre 
år siden. Ordet kommer av det franske pale- 
maille, hvilket igjen stammer fra det itali
enske pallamaglio. Palla betyr cn ball, mag- 
lio cn hammer eller kølle. Spillet med ball 
og kølle kom opp i det syttende århundre. 
Og spillet omtales således. En kule av tre 
skal slåes igjennom en høy jernbue ved hjelp 
av køllen i så få slag som mulig, 
slår kulen i minst slag er vinner, 
dyrkes med særlig iver på en 
nærheten av St. James’s Palase, det kalles 
også ofte for Pell-Mell. Med det franske or
det péle-méle har sin rot i to franske ord, 
der hver for seg betyr å blande eller rote i 
sammen.

Ja dette var litt fra den første sporten som 
ble dyrket i sportens hjemland, England, den 
gang viste de lite om hva sporten ville utvikle 
seg hen. men idag mange hundre år etter, 
har vi fått smaken på sport, mon tro om 
våre etterkommere om 25—50 år ser det sam
me som oss til dags dato, eller om sporten 
vill ennu i mange hundre år, stadig utvikle 
seg. Ja den som bare kunne følge med, det 
ville bli interessant, ikke sant ?
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av

Idrettsminne

Jubelen

O. M. Bnerulfsen

På fotballtur 
med det norske B-landslag.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

Vask
og 

Føhn
Massasje

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED W1NJE

\« 
I

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Huskomiteen ber oss gjøre gruppeformen- 
nene oppmerksom på at ut i august vil gul
vet i lokalet bli malt. Vær derfor ute i god 
tid ved evt. forespørsel om avbenyttelse 
lokalet.

14. n. IVH M X 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Men vi kom snart 
spillet, det jevnet 

så kom regnet for alvor, 
det var det som først og fremst reddet oss 
fra tap. Vi ble lettere enn svenskene, og gang 
på gang gled vår innertrio mellom det svenske 
forsvar. Vi kvitterte i det 12te minutt, og 
etter 44 minutter ledet vi 3—1. Men akku
rat da vi skulle gå til pause var svenskene 
mer enn heldig. Det kom et langskudd som 
Aksel ikke riktig fikk tak på og dermed var 
stillingen 3—2. Vi fortsatte med det gode 
spill også i annen omgang, anført av Kvam
men, og gang på gang skjøt loperekken enten

alle deltagerne ved navn bare ta med noen 
enkelte. Ledere for laget var Frogg fra Frigg 
og Hefte fra Mjøndalen. Aksel Fjoll, min 
klubbkamerat fikk også den æren å slå svens
kene. Men den som står for meg som den 
kjekkeste gutten var indre høyre Reidar 
Kvammen fra Viking. Jeg ble straks godt 
kjent med ham. Jeg liker og har alltid likt 
gutter som har innsatsvilje, og det hadde 
Reidar i fullt mon trass i sine 18 som re. Vi 
ble presentert for hverandre straks vi kom 
til Oslo, og siden holdt vi to sammen. Det 
er vel ikke for meget sagt at slik Reidar 
spilte den dagen har ennu ingen norsk indre- 
ving spilt til dags dato. Svenskene ga seg 
helt over for den lille karen fra Stavanger, 
det var ett funn for det norske landslag år- 
tider framover. Den svenske presse skriver 
etter kampen: indrehoger skulde vi inte hatt 
mot på vårt landslag trotts Kallgren och Dun
ker. Disse 2 var de beste på det svenske 
laget som vant i Oslo samme dag. Kampen 
begynte noe famlende for oss, allerede etter 
2 minutter er det svenske mål ett faktum. 
Dette var en kall dusj for oss og samtidig 
går det svenske flagget til topps som tegn 
på at svenskene også leder i Oslo.
steg faretruende fra de 15000 tilskuere som 
satt i innebygde tribuner, 
til hektene, fikk ro over 
seg ut litt, men

Når jeg ble spurt av redaktøren i Pors- 
bladet om jeg ville skrive Idrettsminne i dette 
nr. så la han til at det blir for juli og august 
med engang. Han har ikke dermed sagt at 
jeg skal skrive 2 idrettsminner, for viss en 
fotballspiller skulle fortelle om alt han opp
lever, da tar det aldri slutt, man kan holde 
på i det uendelige og det har ikke jeg tid til 
for i øyeblikket holder vi på med seriekam
pene for B og C avdelingen og der er jeg 
oppmann, så jeg sysler da litt med fotball 
enda, for den kan man ikke glemme, som 
en er blitt så glad i og som jeg har så mange 
minner fra. Men ett minne som står for meg 
som det kjæreste og som jeg fikk så meget 
lærdom av, var da vi slo svenskene for første 
gang i B-landskamp i Sverige, i en by som 
het Gafle. Denne turen var nokså lang, men 
tiden faller kort i godt selskap. Den strekte 
seg over 4 dager, så det er ikke så lite å 
fortelle om, hvis jeg skulde ta med alt som 
hendte hver dag, og det er ikke så lite, når 
man tenker seg 17 mann surre om hverandre 
i alle slags dialekter, bergensk, stavangersk, 
trøndersk, for å ta noen. Jeg skal ikke nevne
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Noe å tenke

i

unge i Pors, gå inn for å bli en rik-

til søndag.Frank Olsen.

90

Les sportssideji i
Herre- og Gutteklær

Andr. Åasland
JERNV AREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

enkelte si. 
bli.
ut guttene.

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

°// o

FRANK NTLJ5EN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

o pa.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

i stangen eller den traff en svenske, men om
sider kom Sverre Bergli gjennom, pent lagt 
til rette av Reidar, og et par minutter etter 
går Kvammen gjennom hele det svenske for
svar og dermed er stillingen 5—2. Men så 
hendte det samme som da vi gikk til pause, 
med ett fikk svenskene et raskt angrep og 
dermed mål. Vi fikk ikke lagt ballen i center 
før dommeren blåser av for full tid og svens
kene har fått sitt første nederlag i B-lands- 
kamp. Svensk presse roser hele det norske 
laget og mener at 5—1 hadde vært mer rett
ferdig etter det gode spill. Men en unnskyld
ning til svenskene for den våte banen, da 
denne ble for tung mot oss lette nordmenn.

Med dette minne vil jeg før jeg slutter si 
til dere 
tig god fotballspiller, da får du oppleve noe 
som du alltid vil huske om du blir aldri så 
gammel. For å bli en god fotballspiller må 
du trene fra du er ganske liten og ikke gi 
deg før du kan spille like godt med begge ben. 
Og husk alle la ølflasken og røyken være, 
da blir du en toppspiller lik ham jeg allerede 
har fortalt om. Tilslutt anbefaler jeg de som 
ikke har lest Reidar Kvammens bok om å 
kikke på den litt. Han har litt å lære bort.

Det kan vel kanskje for mange høres ut som 
en dum idé dette, men det er en ting som jeg 
i lengere tid har tenkt på. Hvorfor ikke for
søke å ta med et par av våre juniorer i bus
sen når førstelaget spiller ute ? Ville ikke 
det være en idé for å vekke interessen blant 
våre rekrutter ? Foruten å vekke interessen 
mener jeg også at det har en meget stor be
tydning også på andre områder. Her kom
mer de unge mere i kontakt med de eldre og 
blir mere kjent med dem, som de siden har 
igjen når de skal være med. Jeg husker selv 
de første gangene jeg var med. Nei, du er 
«førstereisgutt så du må bare sitte rolig 
og høre etter hva vi eldre sier, følte jeg. Det 
tok jo ikke så svært lang tid før jeg opp
daget det at nettopp eldre fotballgutter er 
de greieste gutter som finnes.

Vil det ikke vekke misnøye blant de andre 
når bare et par stykker blir med, vil kanskje 

Det behøver det absolutt ikke 
La oss for eks. si at juniorledelsen tar 

De 2 av dere som spiller best 
idag gutter får bli med A-laget til Halden 

Neste gang er det 2 andre som 
står for tur, og da vet guttene selv hva de 
har å gjøre. De ville sette sin ære i det å
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Bjr.

T reningsbanen.
TIL MEDLEMMENE

Fotball.

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

L__

Den norske Creditbank
Porsgrunn

«Ekko»

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKA TIER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Angående dreneringen så blir det ikke så 
mange meter å grave for hvert medlem hvis 
for eksempel en kan regne med 40 mann til 
å grave så blir det ikke mer enn 20 1. m på 
hver, og hvis en tør være så opptimistisk og 
regne med 80 mann så blir det ikke more 
enn 10 1. m på hver. Men etter den erfaring 
en gjorde, angående frammote under nedleg
gingen av kloakken tverrs over banen før 
planeringen tok til kan en ikke være så opp
timistisk. Det beste frammote var kun 3 a 4 
mann enkelte kveiler, men det var enkelte 
kveiler da det bare var 1 a 2 mann.

Det sier seg selv at med så dårlig interesse 
og frammote kan ikke treningsbanen bli fer
dig i høst. En må derfor på det innstendig
ste oppfordre medlemmene å mote opp full
tallig og ta et skippertak når oppfordringen 
kommer i form av oppslag på tavlen.

Banekomiteen.

spille best for å sikre seg en tur. Vi har 
nok hort det utallige ganger at vi gjør for 
lite for de yngste, og her har vi en utmer
ket anledning til å vise dem at de blir vist 
oppmerksomhet også av de eldre. Dette er 
noe for fotballstyret å tenke på og jeg er 
helt sikker på at det mange ganger kan være 
trangt om plassen i bussen, men det skulle 
vel ikke være verre enn at det skulle kunne 
gå an å få lure inn et par av guttene, og jeg 
tror vi’ har det igjen.

spesielt til medlemmer i bandy og fotball- 
gruppen. Det har nu vært stillstand på tre
ningsbanen en tid etter at bulldoseren ble 
ferdig med grovplaneringen.

Nu da ferietiden er over må arbeidet gjen
opptas snarest mulig. Det arbeide der gjen
står og som må utføres i høst hvis banen 
skal bli brukelig til bandy til vinteren er 
endel fylling, samt ca. 800 1. m. drenering. 
Angående fyllingen har en vært i kontakt 
med byingeniøren og en håper at en snarest 
skal få massen kjørt på plass, men da må 
det være noen som hver kvell tar seg av ut- 
planeringen av massen slik at bilene kan 
kjøre frem etterhvert som fyllingen går frem.

Vi hadde vel alle håpet at kampen mot 
Sparta i 2den runde skulle blitt noe langt 
annet enn det vi fikk se. Riktignok leverte 
laget en utmerket innsats i Iste omgang, men 
vitner om alt annet enn stabilitet. Alle plas
ser sviktet og resultatet var et lett bytte 
for Sparta, som jo også utnyttet uroen over 
Pors-laget med hele 4 scoringer i annen om-
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Kampen

Junior.

I. L Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

Hj,. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
S torg t. 136.

Tlf. 609.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. 180.

Vøstsidøns Skoløyforretning A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn. 
Telefon 441.

HVORFOR
skal enkelte av kontrollørene forlange bil

lett av juniorene ? Er det ikke så at disse 
har gratis adgang til fotballkamper mot frem
visning av gyldig medlemskort ? Hvis dette 
er riktig, bør det sørges for at kontrollørene 
underrettes.

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Sengeutstyr — Herrcekvipering — Arbeidsklær.

Leo Weher på juniorlandslaget.
Det var med glede vi mottok nyheten at 

Leo var uttatt av Norges Fotballforbund til 
å være med til Kjøbenhavn og som Grenlands 
eneste representant blant de utvalgte. Turen 
var nok for deg en stor opplevelse, selv om 
du ble sittende på reservebenken denne gang 
kommer der flere tog Leo. Du selv burde ta 
dette under alvorlig overveielse — å bli ut
tatt til en slik representasjon blant alle lan
dets juniorspillere er det bare et fåtall som 
er utpekt som verdig representanter, det gjel
der på det grønne teppe og som privatperson, 
i hele sin opptreden, og denne din uttagning 
burde du samle på som et godt minne fra 
dine juniordager. Du står på terskelen til å 
gå over i de voksnes rekker, og når du har 
hatt en slik lykkelig bakgrunn burde den in
spirere deg til fortsatt anstrengelse for å nå 
større høyder i din idrettsgren — fotballen. 
Du har mange ganger uttalt at du driver fot
ballen som lek, men sier ikke denne din ut
tagning til kongens by — Kjøbenhavn — at 
det også er litt alvor med i leken, i og med 
at du blir en foregangsmann for dine jevn- 
aldrene i klubben ? Derfor når du nå har 
fått alle gutters drøm berget iland — å re
presentere Norges farver — bør det gi deg 
mer tillit til en enda større oppgave i fremti
den, som fotballspiller.

Eif aldri så liten honnør burde vel også 
Pors U. k. ha i den anledning. De har sett 
at det er god grobund i deg, og at du vokser 
med oppgaven, og har alle betingelser for å 
bli en førsteklasses spiller på førstelaget. Det

gang. Samtlige av disse scoringer burde vært, 
avverget. Resultatet vitner om liten opp- 
finsomhet og enda mindre energi Hva så 
med høstsesongen og landsdelserien ? Et par 
treningskamper foran høstsesongen har hel
ler ikke vært særlig oppløftende.
mot Herkules, hvor resultatet ble 4—4 var • 
en rotet forestilling. Laget var jo en del 
ommøblert, men allikevel var spillet periode
vis helt hårreisende, særlig annen omgang 
var svak. La oss få se noe langt friskere 
mot Stag. Åpningskampen i serien mot Stag 
ble ikke noen særlig god kamp, men ett er 
sikkert det var en viss framgang å spore og 
enkelte perioder i kampen var. ganske gode, 
men det fantes ikke avslutning på angrepene. 
Det virker som om ingen riktig tør legge til 
å skyte. Jeisens scoring var forresten et 
eksemplar av en sådan, men det var også et 
av de få gode skudd. Hele rekken virket 
svært treg. Det hele deler for smått. De 
to første points er inkassert selv om seiren 
ble knapp og vi har vel lov å vente oss mere.

Veto.
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Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt. — Tlf. 758.

som nu må til, er at du burde legge litt av 
ditt barnslige sinn på hyllen, respektere deg 
selv, og legge fotballen slik an, at du kan 
kombinere spillet med ditt daglige arbeide og 
din fritidsbeskjeftigelse, så du ingen skade 
tar. Du har årene foran deg, og du går gan
ske sikkert til mange gleder, både for deg 
selv, og Idrettsforeningen Pors i fremtiden.

W. L.

» f.:

I Ii ifcwsrøaø 
| nuRfijjRin. $

trofast gjeng som kommer ved pause, 
entusiaster blir de fullt orientert om spillet 
i første omgang og har da nærmest samme 
utbytte av kampen som do øvrige tilskuere.

Dette er et forhold som bør rettes på. Vi 
går vel ikke til en fotballkamp under for
utsetning av å slippe gratis inn. De som 
ikke forstår det, bør klart settes på plass. 
La oss derfor se at rette vedkommende fra
tar disse anledning og lyst til å spille rollen 
som «gratis-kikkcr’iv.

Reklameskilt mot veien og vakt ved porten 
under hele kampen, et et effektivt botemiddel.

JUDEX.

Forts, fra side 3 Enquete

Ja jeg savner innlegg fra aktive, såvel eldre 
som yngre. De burde vel ha meget som kunne 
skrives om i en klubbavis, eller endel spørs
mål, som de gjerne ville ha besvart.

Savner også innlegg fra eldre Porsere, både 
tidligere aktive og administratorer.

Jeg synes Pors-bladet blir godt redigert og 
ønsker ikke noen særlig forandring utenom 
det som er nevnt i mine svar på sp. 1. Det 
vil si flere til å skrive i avisen, så det blir 
mer variasjon, som det nu er (det er jo så 
å si de samme skribenter hver gang) blir den 
litt ensidig. Henry Hahn.

Fribillett til fotballkamper.
Nå før kampene tar til for alvor i høstse

songen, kan det være gunstig å peke på et 
forhold som sikkert alle legger merke til ved 
forskjellige anledninger.

De som møter frem ved fotballkampene, 
gleder seg nok til å se et friskt oppgjør på 

Så sant antall besøk holdes innen 
rimelighetens grenser, er det for tilskueren 
en avkobling samtidig som klubben får sin 
økonomiske støtte ved billettinntekten, 
er ytelse mot ytelse — en ting vi alle 
inneforstått med.

Dessverre er det noen som ikke riktig 
skjønner dette. Like sikkert som en kamp 
skal spilles finner vi også «gratis-kikker’n» 
med øyne og nesetipp (er han lang, så hele 
hodet) over gjerdekanten. Likeså har vi en

Velsmakende og næringsrik
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Litt om

Judex.

Etter hver idrettsbegivenhet — især søn
dagens store antall — finner hundrevis av 
abonenter fram til idrettsspalten i avisene. 
De granskes kritisk av et publikum som slet 2 
ikke er ukyndig. Endel søker orientering uten 
andre holdepunkter enn nettopp disse artikler. 
Andre har selv vært til stede og sammen
likner med egne iakttagelser. For begge ev 
et objektivt referat betingelsen for tiltro til 
dens verdi. Selvsagt vil oppfatningen av del
takernes innsatsvilje være forskjellig.

Enkelte vil da kanskje si at referentens 
artikkel gir uttrykk for hans oppfatning, Det 
er muligens slik, men faren ligger i dette 
å engasjere seg for mye i sine «favorittklub- 
ber». Slike tilfeller har ikke vært sjeldne i 
denne sesongen. Vi ser det spesielt når di
striktets lag har utekamp. Det er nok å nevne 
en kamp i Fredrikstad, hvor referatene be
tegnet to høyst motsatte oppfatninger.

Referenter skal også huske på at idrettens 
motstandere leser deres spalter. I forsvaret 
for sine egne kan en risikere å gjøre idretts- 
saken en bjørnetjeneste. Det er jo ganske 
naturlig at uttrykk som «Koreaslag» med 
fordel blir nyttet som argument mot bevilg
ning til .idrettsfolket. Det vil sikkert være 
gunstig å beregne sitt publikum i en helt

a

annen grad enn dette viser. Selv om idretts
spalten er beregnet på de mange interesserte, 
skal vi huske på at en avis har lesere med 
alle slags og innbyrdes motsatte interesser.

Vi erfarer alle også hvor mye lettere det 
er å følge en klubb i medgang. Imidlertid 
trenger de støtten og oppmuntringen i 
down-perioder. Dette er ord som de aktive 
såvel som ledere kan understreke. Da virker 
uttrykk som «løkkefotball» etc. mot sin hen
sikt. Dens betydning som oppstrammer for
svinner totalt mot dens virkning som solar 
plexus.

Til slutt kan det være opportunt å bemerke 
at en referent ikke bør ta med i sin artikkel 
opplysninger om rent interne saker. Såfremt 
han fører dem omtalt på tribunen, er det sik
kert ikke i egenskap av journalist men som 
idrettskamerat. Derfor får hans opplysninger 
av denne art nokså snart utseende av å være 
en indiskresjon. Det er vel ikke meningen.

Når sportsreferentene har disse momenter 
for øye kan vi være sikre på at alle parter 
er fornøyd med dem i våre lokalaviser. Målet 
er å virke for idrettens fremme i ordets vi
deste betydning.

.......  
. - -
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Vestre gate Jfl
Telefon 466

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Makter vi å gjennomføre 
° prosjekter?

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799

V. Porsgrunn

RAMON5
Alltid godt utvalg i

RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE
Kom innom når De går forbi.

A^B ERMER

For kort tid siden hadde skigruppa tillyst 
et medlemsmote. Programmet var N. M. ska- 
pdt og arbeidet dette fører med seg i de 
mange forskjellige grener av hele arrange
mentet. Appellen om innsats var manende og 
sikkert nødvendig såfremt avviklingen skal 
kunne gå etter programmet.

I en artikkel i forrige nummer av Pors- 
bladet fant vi en oppfordring fra komiteen 
for treningsbanen om at alle måtte gå inn 
for dugnadsarbeid på banen i høst. Når vi 
samtidig tenker på vårt annet store prosjekt 
— skibakken — som er under arbeid, for
står vi at det må en helt annen innsats til 
om alt skal bli vellykket. I en ikke altfor fjern 
framtid blir muligens utvidelsen av Stadion 
en realitet. Hvordan skal så alt dette gå for 
vår forening?

Dugnadsarbeidet har hittil gått tregt. Den 
lille staben som møter, nedlegger et betydelig 
arbeid (enkelte har opptil 400 timeverk). Men 
det er for få som viser interesse. Det faller 
naturlig å spørre om den manglende innsats
vilje er et tegn på sviktende omsorg for klub
bens prosjekter, dvs. trivsel og vekst. Så

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

alvorlig er det forhåpentlig ikke, og sakens 
rette sammenheng er nok heller at det vises 
en viss ubetenksom sløvhet og ikke ren like
gyldighet.

Den som har fulgt med i idrettspressen, 
kjenner til at samme «fenomen» gjør seg 
gjeldende i andre foreninger. Symptomatisk 
er det at Statens Idrettskontor finner det på
krevd å understreke at dugnadsarbeidet må 
utføres etter planen, når prosjekter settes ut 
i livet for tippemidler.

Når dette er forklaringen på «fenomenet», 
kan dugnaden ganske visst gjennomføres i 
vår forening også. Men det er flere om den 
tanke at arbeidet da må omorganiseres i 
helt andre former enn ved meldinger i opp
slagstavlen. Dette sies uten kritikk av de 
respektive komiteer. Vi må vel alle være enige 
om verdien av «reklamen» og den personlige 
kontakt med medlemmene. De eldre medlem
mer har en ypperlig anledning til a lære den 
yngre garde hvilken umiddelbar glede og 
øket interesse som arbeidet i marken gir. 
Ting som- vi ellers i blant horer omtalt fra 
foreningens barneår. Det må gå sport i ar
beidet til alt er ferdig i rett tid.

Vi settei' vårt håp til det berømte norske 
skippertak og venter på startskuddet for 
aksjonen. Judex.
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Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A>/s

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Vestsidens Ølutsalg
Telf. 499 

Porsgrunn

I Porsbladet for april/mai sto bl. a. følgen
de en artikkel som het «Trening innstilles»: 

«Lokalet vil i år — ved siden av vanlig 
utleie — bli svært opptatt p. g. a. de 
mange komitémøter i forbindelse med 
N. M. skapet neste år. Det er da av stor 
betydning å ha en koordinerende hånd, 
som best mulig fordeler møtedagene. Ak
tive og passive — idrettsutøvere og ad
ministrasjonen — får ganske enkelt inn
rette seg deretter.»

Dette er ord som vi bare kan understreke, 
år blir belastningen så stor at ingen kan 

vente å få lokalet på noen dagers eller ennå 
verre et par timers varsel. Huskomitéen er 
den som har oversikten og naturligvis myn
digheten m. h. t. fordelingen. Ingen styre- 
eller komitéformann må tillate seg å unnlate 
varsel i god tid i den tro at «forglemmelsen» 
oppveies av styret eller komiteens betydnings
fulle arbeid.

Sesongen er snart slutt for de som driver 
med sommeridrett. Dermed tar andre — til- 
dels de samme til med utøvelsen av sine 
idrettsgrener som f. eks. bokserne, ski
løperne og bandygruppa. Enkelte har trenet 
allerede lenge, mens andre først i løpet av 
de neste par uker går i gang med forhånds- 
treningen. Foreningen er med sine mange 
grupper i virksomhet året rundt.

En annen del av vårt virke er våre kultur
kvelder. Her legger hovedforeningen ned et 
stort og viktig arbeid. Resultatet ser man i 
den interesse og glede som medlemmene vi
ser. Det eneste sikre tegn på at et tiltak slår 
an, er at publikum — som i dette tilfelle — 
gjerne kommer igjen neste gang. Da er suk
sessen et faktum. Våre kulturaftener har det 
gått tradisjon i. Det skyldes ikke minst eller 
kanskje nettopp det høye nivå programmet 
til enhver tid har lagt på. Vi vil alle gi 
hovedforeningens styre vår honnør og ønske

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN 
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN. TRYGVE THORSTENSEN
Medarbeidere:

Bjørn Reinholt, Lco Wendelboe Larsen
Distributører:

Per Dahl. Thorbjørn Gulseth
Adresse: «Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn

dem en like god og vellykket sesong i år som 
tidligere. Takken bringer vi videre til de 
hjelpsomme hender som er med og skaper 
en festlig ramme om hver eneste aften.

Altså, vel møtt i vårt klubblokale til mange 
hyggelige stunder i vinterhalvåret.

Judex.

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
I over 25 ar har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer. 
Prov el De også å bli fornoyd!

Utleien av
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

AU i utstyr

Juniorgruppas Østfoldtur 
25. og 26. august 1951.

p 
o
R

Turen var først bestemt til Halden, men 
på grunn av at banene til Kvikk lå under 
vann, som vi fikk telefonbeskjed om onsdag 
22/8, ble dette avlyst.

Juniorstyret måtte da sette seg i forbindelse 
med endel klubber i Østfold, det endelige 
resultat ble at vi fikk kamp for juniorlaget 
mot Fredrikstad juniorlag lørdag 25/8 og 
kamp for guttelaget mot Ørn i Horten på 
hjemreisen søndag 26/8.

Vi vil forsøke å redegjøre litt for turen 
fra avreise til hjemkomsten.

Lørdag morgen kl. 7 var avreisen bestemt, 
men først kl. 7,25 ble kursen satt mot Hor
ten. Været så ikke lovende ut, men guttene 
var i et strålende humør fra starten av og 
vi kjørte på sangens vinger så vi visste ikke 
ordet av før vi var i Horten hvor overfarten 
med Bastø» og frokosten ble inntatt ombord 
og der ble spist over en lav sko. Vi ankom

Carl Carlsen
KOLONI ALFORRETNING

Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 1422 — Telf. 469 

Kunststopping, Sto f f knapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

8J°n5JJ n —JJDHANL—ii $ 
JEREMIASSEN | 
.TOEL.ASTUT5ALG Vij

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

Moss og kursen ble satt til Fredrikstad, som 
vi ankom kl. 11. Ved telefonsamtale med 
«Bryna» som er juniorformann for F. F. K. 
hadde • han ordnet opp for oss og bestilt 
middag på Victoria Hotell kl. 14 (2) og 
videre med innlosjering i skolens gymnastikk
sal hvor vi der ble mottatt av en hyggelig 
vaktmester.

Middagen ble inntatt som besto av deilige 
middagspølser med grønnsakfat. Etter at 
guttene hadde spist seg gode og mette, grep 
Finn Moen ordet og holt en manende tale 
for fire av guttene som dette året går ut 
av juniorgruppa og over til de store gutta 
for å kjempe seg til en plass pa A-laget. 
Gunnar Knutsen takket for seg og sine 
kamerater og sluttet mod en henstilling til 
alle guttene, som falt slik: «Gutter tron som 
bare katta! Disse ordene vakte stor munter
het blant guttene og applausen ville omtrent 
ingen ende ta.

Undertegnede mante så guttene til a yte 
sitt beste i innsats og spill mot F. F. K.’s 
juniorlag, da disse spiller god fotball. Vi 
ble ikke skuffet, for guttene hadde en god 
første omgang som vi ledet med 3-2, men 
insatsen og farten hadde nok vært for stor 
i denne omgang. I annen omgang da F.F.K. 
fikk et par lette scoringer samt et selvmål 
ved et tilbakespill som gikk over Arnfinn, 
som var trukket ut av målet.

Målene som Hermann 1 og Svenn 2 var 
reneste praktmålene. Resultatet ble 8-3 
F. F. K?.’s favør. Vi har grunn til å være 
fornøyd da våre gutter slett ikke gjorde 
noen dårlig figur, og et sluttresultat som

u
N 

N
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Stipes&wec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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Men for all ulykke da vi ankom banen (det 
skulle spilles på grusbanen da gressbanen 
var så oppsparket ved en kamp tidligere på 
dagen). Det var en masse vann, reneste 
innsjøer. Vi ledere mente at kampen burde 
avlyses, men guttene ville spille og vi bøyet 
oss og lot dem få sin vilje til det.

Som dommer til kampen ble det forespurt 
oss om en eller annen ville dømme, og Leo 
Weber påtok seg hvervet og slapp meget 
bra fra oppgaven, dømte kampen prikkfritt.

Kampen ble underholdende og mange pus
sige episoder. Det var så vannspruten sto, 
men guttene tok det med godt humør og 
publikum fikk latteren opp flere ganger da 
det var reneste sjøslagene. Resultatet ble 
2-0 i vår favær 1-0 i hver omgang med Svenn 
som scorer av begge mål. Resultatet var for
tjent.

Etter at guttene hadde fått vasket av seg 
all møkka, startet vi på hjemreisen kl. 19,55, 
og det samme gode humøret var på topp.

Lederne takket guttene for turen og for 
deres gode oppførsel.

Leo Weber grep ordet og takket oss ledere 
fra samtlige deltagere for at turen var så 
vellykket og prikkfri.

Østfoldturen blir nok et minne rikere, og 
snipp snapp snute så var det eventyret ute.

Jo.

4-3 i F. F. K.’s favør hadde nok passet best.
Etter kampen ble guttene gitt fri inntil 

kl. 24 som var bestemt sengetid.
Flere benyttet anledningen til å gå på 

kino og flere av de større guttene benyttet 
anledningen til et besøk på Kongsten fest
ning hvor det var tivoli og underholdning.

Søndag morgen kl. 8 var samtlige oppe 
og gjorde seg reiseklare og for å innta 
solid frokost på Victoria Hotell kl. 9. Guttene 
langet i seg så appetitten var upåklagelig. 
Etter endt frokost kl. 10, ble reisens mål 
Sarpsborg for å se omkampen i 3. runde 
Erage—Sarpsborg som sistnevnte vant med 
3-0.

Før kampen kl. 12 ble det spist middag 
pa Matstova som bestod av karbonadekaker 
med surkål og fruktgrøt som dessert.

Det var mange som hadde spist kraftig 
frokost slik at flere måtte sette igjen etter 
seg da de ikke orket mer.

Etter kampens slutt kl. 15 ble målet Moss 
hvor vi tok 16,20-fergen ■ Bastø • over til 
Horten. Pa fergen ble spist kvelds, smørbrød 
melk eller kaffe.

Under overfarten kom det et kraftig regne- 
vær, så det så ikke lyst ut for guttekampen, 
men værgudene var nådige mot oss for da vi 
ankom Horten ved 17 tiden var været noen
lunde bra.
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O. BraavufåKr. Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

Porsgrunn

DROGERI. FARVE HANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 571.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s 

Telf. 399 — Porsgrunn

September-brev.
Kjære venn !

Klingbergs Kolonial
Telf. Ifl/S — Crøgerlien

Ja, her har du meg med noen linjer. Det 
er allerede flere uker siden du reiste og først 
av alt må jeg si takk for sist. Tiden løper 
avsted og vi løper med for å skrive om et 
ordspill.

Sist søndag var det til avveksling et herlig 
vær. Jeg fant ut at en lang tur i skogen ville 
være den beste måten å utnytte søndags 
formiddagen på. Da jeg ellers har lite nytt 
å fortelle, vil jeg skrive noen ord om hvordan 
den 4 timer lange turen (inkl, pauser) artet 
seg. &

Kl. SfiT startet jeg fra Vestsiden bevepnet 
med en solid turkniv og en forholdsvis inn
holdsrik kartmappe (meget praktisk" for av
lastning av bukselommene). Solen skinte fra 
en skyfri himmel. Det var såvidt at bladene 
på lønnen beveget seg i den svake vinden. 
Naurligvis dalte flere «livstrette» blader til 
bakken. Så ofte de dog har ergret meg, var 
de likevel så vakre der de lå — hele og ennå 
ikke nedtråkket — som et fargerikt teppe 
i gult og rødt, et stenk av rosa og hist og her 
en svak nyanse av grønt, (et siste minne om 
deres frodige blomstringstid — sommerens 
grønne prakt. På min vandring gjennom 
gatene mot skogbrynet ved Tørmo var det 
så stille som bare en søndags morgen kan 
være. Jeg misunte ikke mine stakkars med
borgere som lå i sin seng istedenfor å nytte 
de siste muligheter til å hente seg den liv

givende medisin, som en tur i skogen en vak
ker høstdag kan gi. Men husk selv på det at 
utbyttet blir ikke større enn ditt øye og 
sinn er åpent. Det gjelder å kunne oppdage 
det vakre ved en uanseelig spinkel 
like såvel som en hel eng av solei eller det 
praktfulle panorama en skuer utover fra en 
fjelltopp. Slik arter det hele seg for meg på 
min vandring.

Foran meg ligger nå Møllerplassen, som en 
liten byens utpost med overgang til land
distriktet. Ikke riktig by og heller ikke en 
bygdegrend. men det utgjør et lite samfunn 
på syv-åtte familier med kontakter på landet 
og i byen, som en forløper for sammensmelt
ningen av hele distriktet Skien -Porsgrunn. 
Blikket faller . på de store kulturbeiter til 
Reim innenfor innhegningen like ved. Om 
ikke så brått, men ganske visst, vil de med 
tiden bli dekket av en liten «by . Et yrende 
og travelt dagligliv ulikt stedets formål nå, 
hvor besetningen i uforstyrrelig ro beiter og 
feter seg hele sommeren igjennom. 1 denne 
morgentime ligger det stille uten annet liv 
enn fugler og insekter som fremdeles holder 
ut det kjølige vær. Marken ligner et perle- 
morsteppe med sine myriader av duggdråper, 
hvor solen gjør sitt til å forskjønne det hele 
med regnbuedrakt i hver enkelt dråpe. Jeg 
konstaterer tilfreds på min gang gjennom 
havnen at ingen har trådd stien før meg i dag. 
Mine fotspor er de første som bryter det 
jevne teppe.

Om en liten stund skimter jeg mellom 
trærne de gamle husene i Askedalen. Med
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Opprettet 1899

Et skimt av takene på husene i Lakåsen og 
lenger fram åstoppene på Kirkeåsen og Spon- 
slettåsen. Overalt ser en vanskene regnet har 
voldt for bonden. Flere steder står hesjer 
med gulbrunt korn, til og med frøhøy kan 
en se. Kvaliteten av dette frøet må nødvendig
vis bli dårlig. Dyrene går ute og gresser ennå 
her oppe. De ser uten bekymring vinteren i 
mote. Med god apetitt forsyner de seg av 
håen uten å bli forstyrret av klegg og brems. 
Hvor de ville stusse om matmor ikke kom 
med den vanlige porsjon til «frokost» en 
vinterdag. I år vil det nok bli knapt enkelte 
steder.

Det er allerede et kjøligere drag i Vinter- 
dalsbakkene. (Du er fremdeles kjent, ikke 
sant?) Etter den varme marsjen i bakkene, 
må jeg nå knappe jakken her. Snart kan jeg 
slenge den av, for Vik er ikke langt unna. 
Og ganske riktig, den første gården har jeg 
like over bakkekammen og de to andre ligger 
borte i synsranden med sine velstelte hus. 
De spredte løvtrærne i lien har også tatt 
høstdrakten på — såvidt. Jordene er nakne. 
Som alltid har de så tidlig som mulig fått

de to gamle som styrer der, minner det mest 
av alt om en svunnen tid. En tid som kanskje 
var mer strevsom, fyllt av arbeid for ut
kommet og med nøkternt levesett

tende landevei videre fram. Først den store 
Knardal med ruvende bygninger, videre de 
trauste gårdene på Ånnerød med tilvekst av 

men . nybyggene på eiendommen til Erik Lunde, 
også med ferre sorger som tynger alle og 
hver og en især i form av truselen om krig 
og uro i dag. Det som gjemmer solen og ikke 
minst smilet for mange, alle de som ikke 
kan kunsten å koble vanskene ut av sinne, 
selv for et øyeblikk. Det merkes at folket er 
gammelt. Fra vår til høst og år for år eldes 
husene og markene er nok ikke like veldrevne 
som tidligere. Men som alltid ellers ligger 
sirlige lag av nøysomt innsanket pinneved 
opphugget i flere lag. Enrfa en gang samler 
jeg alt i ett blikk før eiendommen gjemmes 
bak trærne i det jeg fortsetter opp stien mot 
Knardal Gård.

Akkurat i bakkehellet her varmer solen så 
deilig og på min vante plass sitter jeg ned 
og røker en sigarett. Foran meg ligger hele 
industrikomplekset på Herøya. Det vidner om 
framgang og framdrift, en ny tid i motset
ning til det jeg nettopp dvelte ved. De ulike 
og tildels mangeartede produkter som disse 
industribedrifter framstiller er grunnlaget for 
liv og trivsel til flere tusen mennesker.

Det er et kjent bilde som ligger foran meg 
— også for deg — der jeg følger den buk-
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Ivar.

N. M.-finanskomité

O. M. Boerulfsen

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papirforretning

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

Vask 
og

Føhn 
Massasje

n. ri. m i y % 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

har i samarbeid med Damegruppa avviklet 
lotteri- og basartilstelningen på Rådhusplas
sen. For en utenforstående så det hele ut til 
å være meget godt planlagt og arrangementet 
var i alle deler vellykket. Dette skyldes ikke 
minst den villighet som medlemmene la for 
dagen som loddselgere og meget annet.

En spesiell honnør skal Damegruppa ha, 
som straks ved Finanskomitéens forslag viste 
den rette klubbånd og stilte sine håndarbeider 
for sin årlige basar til disposisjon for dette 
formål. Dette gode eksempel må anspore alle

grøden i hus og tomme hesjer viser at de har 
hatt hellet med seg i tillegg til fliden. Livet 
på Vik en søndag kjenner du så vel at det 
hopper jeg over. Etter eri halv 
tar jeg fatt på hjemveien.

Nedturen gikk om Hegnadalen. 
har jeg Sponsletta og Plassen.

Til venstre 
Rønningen 

ligger gjemt nå, men fra Vik lyser nybygget 
der opp selv på den lange avstanden. Den 
godt opptråkkede stien har de fleste steder 
rast ut etter regnet. Foran meg ligger det 
hele som en kjempestor solekake. Klokken 
er nå blitt så mange at andre fotgjengere 
er ute og går. Litt fremme i en sving for
søker en dame — ikke nettopp noen lett
vekter — å hoppe fra sten til sten på sine 
solide tursko. Det lykkes nesten hver gang. 
Etter hvert bedrer underlaget seg og på veien 
nedenfor «Korketrekkeren» er dekket ganske 
fast igjen.

Ved Rugtvedt tar jeg av over Klyvejordet 
langs bekken. Den har nå nærmest svulmet 
opp til en elv. Strykene går og evjer dannes 
bak hver sten og det er ikke få. Hele bakken 
er full av evjer hvor løv av alle slag nytte
løst strir for å komme videre på sin ferd. Se, 
det er dragsuget i mindre målestokk. Drag
sug og malstrøm som vi ofte ser brukt som 
bilde på vår fartsfylte verden og som trekker 
mange med seg i sin halsløse og jagende ferd. 
En .del klarer å karre seg ut av evjen, og får 
et roligere løp iblant og det især når de kob
ler av. De overfylte nerveklinikker får en til 
å tenke på dem som ikke klarer å komme ut 
av runddansen.

Vel framme på toppen av Nybergåsen tar 
jeg et tilbakeblikk over hele Klyvesamfunnet. 
Det store gamlehjemmet ligger som en krone 
i grenden. Rugtvedt med den vakre allé for- 
skjonner helhetsinntrykket og de øvrige bruk 
og våningshus utfyller bildet til et hele. Rugt- 
vedtkollen en face danner bakgrunnen for 
Rugtvedt og forringer slett ikke eiendommens 
betagende syn i høstdrakt.

Nede på Nybergsletta treffer jeg kjennin- 
■ ger. Klokken er ennå ikke mer 
vi slår oss til der en times tid.

Ja, dette var noen ord fra en søndagstur. 
Jeg håper det ikke har kjedet dog altfor 
meget med alle detaljer og tanker. Men som 
jeg sa i innledningen, jeg ville skildre turen 
som den forløp. Takk for nå og på gjensyn 
i neste brev.

Med vennlig hilsen
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Aruba-hilsen
til Porsbladet.

90

Les sportsside?i i Herre- og Gutteklær

Åndr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske gronsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

0 /
/ 0

FRANK NTLJ5EN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

T)amc<jruppa
startet sesongen tidlig i år. Det skyldes vel 

i særdeleshet basaren og hele arrangementet 
forøvrig på Rådhusplassen, hvor damene hver 
dag var i aktivitet. Foruten møtene fant de 
ogsa tid til a fortsette basaren i Klubblokalet 
noen dager for å øke utbyttet ytterligere. 
Vi ønsker gruppa alt hell i arbeidet for fore
ningen i det kommende vinterhalvår. Resul
tatet viser at den har iherdige og dyktige 
medlemmer.

Det er lenge siden dere hørte noe direkte 
fra Aruba. Men forleden dag hadde vi 8 nors
ke tankbåter inne på samme tid og deriblant 
hadde vi Olsen & Uglestad’s store 25000 t. 
«Sognefjell». Og fra denne båten mottok vi 
telegram om at de ønsket fotballkamp lørdag 
aften. Heldigvis lå også Oslo-tankeren «Ge- 
fion» inne og ombord der har de et utmerket 
lag. Det ble fotball som sa seks. «Sognefjell» 
var en ny båt, bare to måneder gammel. Men 
det var gutta som ikke var tapt bak en vogn 
selv om de tapte kampen med 2-0. Men så 
var der heller ingen Lindstad eller Skifjell 
på Sognefjells lag. Jeg var dommer. Denne 
gang var min kone ikke med som «linjemann» 
da hun var for partisk med kaptein Norbyes 
båt. Etter kampen var vi samlet til festlig 
samvær på leseværelset, hvor også «Sogne
fjell» kunne prestere og opptre med et manns
kor på 15 mann under 4. maskin. Askims 
ledelse. Godt prestert av en to måneders

til å samle seg om det store arrangementet 
som N. M. på ski 1952 i virkeligheten er og 
renonsere på evnt. egne ønskemål.

En varm takk fikk sikkert Finanskomitéen 
når den fant å kunne gi inntekten for en hel 
dag til innsamlingen for en jernlunge ved 
Poliomyelitt-instituttet. Det er riktig at id
rettsfolk, som hver dag på banen styrker sin 
helse, har tanke for dem som rammes av 
alvorlige sykdommer.

Hjertelig takk til alle som hjalp.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk
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Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMNI. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Elektrisk utstyr på lager

«Ekko»

gammel båt å ha både fotballag og sangkor 
ombord. — To dager etter hadde vi atter 
en fotballkamp mellom «Tank Empress» og 
«Frontenac». Dette var «Tank Empress» førs
te kamp og første gang at «Frontenac» had
de tapt en kamp. «Tank Empress» vandt 
overlegent 5-0 tiltross for at «Frontenac»’s 
lag besto av nordmenn, svensker, dansker og 
engelskmenn. Som dere forstår, forsøker vi 
i Sjømannsmisjonen i Aruba å mote gutta 
i deres interesser. Selv om tiden ved land er 

i 
meget kort, så viser det seg at ved godt sam
arbeide ombord og i land makter vi også på 
denne måte å holde gutta borte fra det som 
i dag river ned i en havneby som Aruba.

Vi har hatt besøk av endel Porsgrunns- 
folk som vi kan sende en hilsen fra. Bl. a. 
Rolf Knudsen Bjerkeseth, kaptein Carl Nilsen, 
styrm. Andreas Halvorsen og en ung gutt 
ved navn Hovet fra Vestsiden og ikke å for
glemme vår gode venn, maskinist Sigurd 
Nenseth som både spilte piano og sang «Pors- 
grunnssangen» for oss. Arbeidet her ved 
Aruba stasjon går med liv og lyst, selv om 
varmen til sine tider kan ta på. F. t. går her 
en orkan i Caribien og da får vi alltid en 
veldig sterk varme og faktisk helt vinnstille. 
Da ønsker vi oss på toppen av Frydentopp 
eller Sant Hans åsen. Eller tenk med en pram

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

ute på Frier og fiske hvitting eller pir. Men da 
håper jeg på bedre lykke enn den jeg hadde 
med svoger Leo under krigen — ikke et 
napp engang. Men da gjorde vi denne tabbe 
at vi ikke gikk inn til «Ola B» og kjøpte med 
oss hjem litt fra hans beholdning. — Hvor
ledes er det med «Pors» i år? Hvor er det 
blitt av deres gutter? Vi fulgte mOd i runde
kampen og hadde tenkt dere helt opp til fi
nalen i år. Men til gjengjeld skulle dere bare 
høre kona hvorledes hun tar dere i forsvar 
når vi på leseværelset diskuterer de forskjel
lige klubber hjemme. Så tap ikke motet gut
ter — på’n igjen neste år med friskt mot. 
Og da håper vi å sitte på en benk på Stadion 
og følge med dere på nært hold.

Det ser ut til at vi lever i en vanskelig 
tid og særlig for ungdommen. Men hvis dere 
så gutta etter en fotballkamp her samlet på 
leseværelset, ville dere bli veldig overrasket. 
Før vi begynner med kaffen har vi alltid on 
andakt og videre på programmet viser vi 
f. t. noen prektige Norgesfilmer. Det mest 
rørende, hvor alle er med, er når min kone 
avslutter med kirkebonn for sjømenn og vi 
samlet ber Fadervår.

Dette som en liten sportslig hilsen fra oss 
her nede. Selv om vi er langt vekk, så følger 
vi dere i tankene med alt som foregår hjem-
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I, L. Dyiaas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

v

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Blir der håndballgruppe 
i Pors?

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Sto r gt. 136.

Tlf. 609.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

Vestsidens Skotflyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

eftf.Hj. Hermansens

Sokscgruppa
kom ganske tidlig i gang i år. Under tre

neren Kurki’s kyndige veiledning drev de en 
krevende forhåndstrening ute allerede først 
i august. Det var godt frammøte hele tiden 
— ikke minst av den yngre garden. Gruppa 
fortsatte så treningen innendørs. Med den iver 
og lærevillighet de aktive legger for dagen, 
skulle gruppa ha gode muligheter for å gjøre 
seg gjeldende i konkurranser i år som i fjor.

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE KJOLER — KAPER
Scng^utstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Turngruppa
har allerede i lengere tid vært i full virk

somhet med innendørstreningen. Som vanlig 
ei tilslutningen meget god. Rekrutteringen 
er det heller ikke noe i veien med for såvidt 
som tilgangen til småpikepartiet er overvel
dende. Vi håper at arbeidet for de minste vil 
bringe resultater — at interessen holdes ved
like i årene framover og at de fortsetter i de 
stores rekker med tiden.

me. til og med brua og Klyvebekken.
Aruba i sept. 1951.
Med vennlig hilsen

Solveig og Sigurd Espeland.

Det er sterke krefter igjære for å danne 
en håndballgruppe, og forsåvidt er det ikke 
noe å si på. Flere, tildels sterke og gode 
håndballspillere fra Vestsiden, spiller for ti
den på noen av de sterkeste håndballag i 
distriktet. De har lange veier til trenings- 
banen og føler seg derfor ikke så lite handy- 
cappet over den lange reisen fra og til deres 
nåværende håndballag.

Foresporsmål er kommet fra disse om det 
ikke kunne kombineres med boksegruppa. Det 
er ikke så å forstå at de skal slå seg sam
men, men faktisk så ligger det innenfor ram
men av bokseutøverne også som er interes
sert i en sådan gruppe. Handballspill er jo 
en ideell trening for bokserne og som sådan 
er et ypperlig avslapningsprogram i månedene 
for bokserne istedenfor å ligge helt i dødvan- 
net de lange sommermånedene, så vil de være 
i besiddelse av et godt treningsgrunnlag når 
vintersesongen begynner. Vi har jo noen for- 
grundfefigurer som ganske sikkert vil yte sitt 
beste for å få i stand slik en gruppe. Finn 
Moen, Th. Gulseth, Rolf Olsen, Skjellbred, 
samt den gode håndballsspiller Terje Hart-
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Gjør Deres innkjøp hos de firmaer

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Den tidligere så gode venn av boksegruppa, 
dansken Reim ar Pettersen fra Odense har 
besøkt Porsgrunn og undertegnede. Han hadde 
gledet seg til gjensynet men da han losjerte 
seg inn på sin gamle hybel på Heistad, satte 
poliomyelitten en strek i veien for hans ferie. 
Han fikk ikke lov å besøke noen utenom di
striktet, så han har faktisk vært internert i 
14 dager. På sin siste feriedag kam han over 
til undertegnede i sin bil og ba meg hilse til

alle kjente. Han reiser tilbake til Danmark 
i dag, men håpet på å komme tilbake ved 
Pors’ store skirenn i februar.

Husker du på
at Otto Malmgren, Thorbjørn Hansen, Er

ling Halvorsen, Isak Svarstad, Tutta Kjørholt 
og Helen Realfsen til en hver tid er villig til 
å ta mot din innbetaling av medlemkontin- 
genten ?

W

Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt— Tlf. 758.

0)

viksen som nå spiller for Odd’s håndballgrup- 
pe Skien, og mange flere med ham.

Kunne det ikke være en tanke at bokse
gruppa samt de interesserte håndballfolk 
møttes til en drøfting om dette. Er sikker på 
at det vil bli flertall for en slik gruppe, og 
for bokserne har det meget å bety, så de og
så i sommermånedene kan pleie sin kropp 
uten å ta skade av det.

Jeg sender tanken videre til de interesserte 
håndballinteresserte å ta drøftingene opp så 
fort som mulig, gjerne også med hovedstyret, 
hvis ikke da Finn Moen allerede har insendt 
søknaden.

g
$ 
w
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som averterei' i Pors-bladet!

Velsmakende og næringsrik

Rugtvedtkollen kaller
Mangt og meget skal gjøres i bakken nå 

til Mesterskapet, og alle krefter må settes 
inn denne sommeren for at den skal bli fer
dig i rett tid.

Er du villig til å gjøre dilt ? Meld deg til 
tjeneste
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Er vi villige

Judex.

oppgave «at vi ikke kan se bort fra den. For 
et par ar siden hadde foreningen en studie
sirkel med henblikk på oppøving i arbeidet 
som tillitsmann. La den bli årviss. Det faller 
ganske sikkert vanskelig, men ikke umulig, 
å sikre seg det tilstrekkelige antall deltagere. 
Blant så mange medlemmer må det nødven
digvis være flere som egner seg bra. Selv 
med bare en ny tillitsmann hvert år er re
krutteringen i gang om ikke nettopp tilfreds
stillende.

På denne måten ville man også unngå at 
en mann må dele sin arbeidskraft på altfor 
mange felter innen foreningen. De fleste har 
jo andre interesser i fritiden enn bare akku
rat idrettsbevegelsen. Da vil tiden ofte bli for 
knapp og resultatet der etter.

Til slutt et lite og viktig råd. Ta ikke mot 
et tillitshverv, såfremt du ikke vil gå inn for 
oppgaven. Det er bedre å si nei, for din egen 
og for dine medarbeideres skyld.

Med disse linjer i friskt minne møtes vi 
på de forskjellige generalforsamlinger i høst 
uten å unnslå oss for et tillitshverv. La oss 
i alle fall bli enige om ikke å bruke den van
lige frasen om at det har jeg ikke tid til. 
Det er nærmest en fornærmelse mot de sit
tende tillitsmenn.

Idrettsforeningen Pors har fra en spe be
gynnelse vokst frem til en sterk sammen
slutning — like livsfrisk i dag som for 40 
år siden. Det er kanskje ikke så merkelig. 
Men at den viser samme evne til vekst og 
tar på seg like store opgaver som i de første 
år, er verdt å merke seg. Det skyldes nok 
ikke bare at foreningen er sterk men i stor 
grad at den har fremsynte ledere, som i til
lit til støtte fra alle medlemmer vil gjen
nomføre prosjekter til beste for oss selv og 
flere generasjoner fremover.

Foreningen har og har gjennom alle år 
hatt mange dyktige tillitsmenn. Det vi eier 
i dag er frukter av grundig og effektivt ar
beid. Det er riktig å nj^tte slike menn i til- 
litshvervene, men det er like viktig at de 
ikke blir utnyttet. Vi har gjentagne ganger 
sett at vi — om enn nødig — har gitt slipp 
på en mann for etter en kort hvileperiode å 
presse ham igjen.

Når vi nå står foran generalforsamlingene 
i gruppene, skal vi huske litt på dette. For
håpentlig er valgkomiteen i full virksomhet 
og selv om det er mange tillitsmenn som skal 
velges, finner de ut av det. Vi ser selvsagt 
her bort fra den kledelige beskjedenhet som 
alltid gjør seg gjeldende.

En annen side ved saken er rekrutteringen 
innen administrasjonen. Det er en så viktig

E 
©
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Vestre gate Jf 1
Telefon 466

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

R5MON5
Alltid godt utvalg i 

RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE
Kom innom når De går forbi.

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799 

V. Porsgrunn

Fot ball^ruppa

avholdt lordag 3. november avslutningsfest 
i Klubbhuset. Som seg hor og bør var det 
hele en hyggelig avslutning på en hard se
song for de aktive. Det hele var lagt opp med 
en festlig ramme og etter spiseaftenen var 
det gjettekonkurranse og annen underholdning 
til dansen ble den siste og lengste program
post.

A^B ER N E R

Rugtvedtkollen

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

og forberedelsene til N.M. på ski krever 
mange mann om dagen. I bakken er en fast 
stab i virksomhet til enhver tid du måtte 
komme forbi. Arbeidet går unna og etter 
hvert har det mott flere frem til dugnads
arbeid også, i sær om søndagene. En dag var 
det 36 stk. i bakken.

Det er fort mannskapsliste fra arbeidet tok 
til. En dag håper vi å få lånt den og kom
mentere den litt.

Jeg slår av en prat med en av karene en 
dag for å høre hvor langt de har kommet med 
arbeidet. Han forteller at av den betydelige 
mengde sten, som skulle skytes ut, er -3 
allerede vekk. Midtpartiet i bakken gjenstår 
å skyte ut. Stenen blir brukt til utfylling av 
grøften, hvorved vi får bedre plass på sletta 
der stigningen tar til. Likeså er mye av ste
nen brukt til å anlegge en vei som går di
rekte fra tømmersagen opp til unnarennet.

Hoppet er ferdig og under dette er det 
bygd en redskapsbod. Det er en ganske prak
tisk ordning, som sikkert vil bli satt stor 
pris på.

I tilløpet er det siste avsatsen som ikke 
er ferdig. Opprinnelig var det meningen at

hele overrennet skulle vært lagt opp av sten, 
men det har en gått bort fra.

Tribunene ser ut til å komme opp i nær
meste fremtid. Pillarene er støpt. Resten av 
arbeidet er satt bort til byggmester som med 
hjelp av 3 mann -F evt. 2 av skigr. medlem
mer skal gjøre ferdig resten. Alt som tren
ges til tribunene er allerede kjørt frem.

Når arbeidet har gått såvidt bra unna, må 
vi også ta i betraktning at 4 mann har vært 
i bakken i 5 uker med fulle arbeidsdager. 
Metalverket har vært så imøtekommende a 
låne oss gratis 2 mann i 14 dager.

Vi kan i dag regne med at ca. 70 < av 
arbeidet er gjort. Det er meget bra og holder 
vi tempoet vedlike med en god innspurt, så 
ser det lyst ut.
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Per
Adresse :

Kulturkveld

Conrad Langårds 
Idrettsfonn 500.000 kr.

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Leo Wendelboe Larsen

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. !/99 

Porsgrunn

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende:

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning
OLE EVENSEN

«Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn

RADIO
/ over 25 dr har min. forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer.
Prov el De også d bli fornøyd!

Ferien er en velkommen avkobling for våre 
spillere. De får slappet av, hvile seg godt 
ut, og samle opp fornyede krefter. Vanligvis 
er jo overgangen fra feriemåneden til host- 
programmet preget av en viss spenning. Man 
snakker om at hovedserien er hard. Opprik
tig talt tror jeg landsdelserien blir vel så 
god og hard og spennende når man ser alle 
disse fryktede motstandere på papiret som 
Pors er kommet sammen med. Vårsesongen 
er jo et kapitel for seg når det gjelder Pors 
innsats.

Det var vel den avdode Conrad Langårds 
testamente som gledet Norges idrettsfolk mest 
under sesongen. I sitt testamente har han

noen
applaus.,

Bifallet var neppe dodd ut, før festkomiteen 
hadde dekket bordene og de kulinariske ny
telser ble inntatt i enkle men festlige former.

I mens forberedte visef. Halvorsen en gjet- 
tekonkururanse, musikalsk sådan. Det er sjel
dent å merke en slik besjedenhet hos medlem
mene som når deltakerne i en slik tevling 
skal plukkes ut. Etterat en del hadde unn
slått seg, satt endelig 2 lag på plass — ett

herre — og ett damelag. Som gentlemenn har 
for vane, lot herrene damelaget vinne om enn 
knepent —. med et 4-.

Trekningen etter lodsalget foregikk så un
der stor spenning. To som aldri hadde vun
net før, ble ropt fram. De sto for trekningen 
men hadde dessverre ikke lykken med seg 
denne gang heller. Viseformannen hadde i 
alle fall gitt dem sjansen.

Tiden løp avsted og alle ventet på en liten 
svingom. Orkesteret spilte opp og snart gikk 
dansen «over tilje» til oppbrudd kl. halv tolv.

Det var i alle deler en vellykket aften. Vi 
gleder oss til neste gang.

Distributører: r
Dahl. Thorbjørn Gulseth

var tillyst torsdag 1. november med hoved
foreningen som arrangør. Frammotet var 
kanskje noe spedt i begynnelsen men det tok 
seg godt opp etterhvert.

Aftenens foredragsholder var vart klubb- 
medlem, lektor Ivar Grotnæs. Han kåserte 
cm spredte inntrykk fra sitt opphold i Paris 
i studieoyemed. Han fikk oss til å føle litt 
av atmosfæren i verdensmetropolen fra man
ge sider. Til dette hadde han også god hjelp 
av klubb-orkesteret, som til innledning spilte 

franske stykker. Kåsøren hostet livlig
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Junioravdelingen i sltigruppa
har hatt sitt første mote i sesongen. Ret

ningslinjer for arbeidet ble trukket opp. Kjen
ner vi de iherdige karene rett, vil nok de ca. 
70 unge medlemmer gå en morsom vinter i 
mote.
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Carl Carlsen
KOLONI ALFORRETNING

Alt i kolonial og delikatesser
Telf. 293 — V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 1422 — Telf. 469 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

o
R 
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Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

—JjohanL— 
JEREMIASSEN 

^trelastutsalg

bestemt at av sine etterlatte midler skal opp
rettes et fond til idrettsminne. Conrad Lan- 
gårds Idrettsfond er på 500,000 kroner og skal 
bestyres av Norges Landsforbund for Idrett 
etter statutter stadfestet av Kongen. Fon
dets årlige avkastninger skal brukes til frem
me av all sund idrett og sport i Norge, og 
det skal særlig tas hensyn til mindre bemid
ledes deltagelse.

I et foredrag om idrettsarbeide og aktivi- 
tetspedagogikk i den høgre skole uttaler rek
tor Karsten Heli bl. a.: Jeg har truffet nær
synte bokormer og firkantede sports-idioter. 
Men jeg har også truffet mange, mange her
lige unge gutter og jenter, ledig i kropp og 
sinn, åpne, friske, glade og dyktige. Det er 
de som forener et aktivt idrettsarbeide med 
et velorganisert og interessert skolearbeide. 
En ting har stått for mig, sier Heli. Det 
gode humøret og den fysiske tilfredshet hos 
skoleungdom som driver aktiv idrett.

Det er her som Conrad Langårds fond kan 
gjøre underverker. Sett inn virkelig gode 
og landskjente idrettstrenere og la skolen 
kombineres med idrettstimer i den gren ele

vene har anlegg for. Man ser jo og leser 
stadig at virkelige idrettsgenier finnes blant 
skoleungdom, og som har alle betingelser for 
å nå langt over det alminnelige, men de har 
ikke råd kaste bort tid grunnet sine studier. 
Vi ser bare her i Porsgrunn. På Hydro tar 
de visse hensyn når det gjelder studenter, 
gymnasiaster, eller elever fra andre skoler. 
Selskapet tar dem inn i ferien for at de kan 
tjene noen hundre kroner, noen for a oppar
beide seg lommepenger under den videre sko
legang, andre igjen er temmelig nødt a ta 
noe arbeide i ledige stunder for a klar.- ut
giftene ved skolen. Ja teknikere tar til og 
med fatt i stuer’n og bærer sekk i helgen. 
Da forstår man godt at Langårds 5(10.000 
fond vil gjøre underverker, og gir en befri
ende følelse for mange dårligstilte skoleung
dommer som sliter for sin eksistens. For a 
komme fram fordres det jo flere skoler nu 
for å få en stilling av de bedre. Hvem for
tjener litt hjelp om ikke disse som er ube- 
midlede til å drive så viktig helsemisjon 
som idrett enten det er fotball, boksing, fri
idrett, ski eller skøiter, alt etter interesse.
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Småguttelagets 
Kragerøtur.

BOM®FÅBmKER A/S
PORSGRUND

Heidal og Barth byttet plasser, det viste seg 
at det var et klokt trekk som må beholdes for 
framtiden. Barth viste seg som en farlig 
ving. Heidal var ikke så glad i ballen på sin 
nye plass, Hans kjappe stikkballer til Barth, 
som Barth forstod å utnytte, skapte sjangser 
stadig. Nå fikk også Reicrsen og Arild mer 
tumleplass og skuddene føk millimeteren uten
for, eller den gode Kragerø-målmann tok alt, 
han var også sterk i feltet. Det gikk hele 13 
minutter før de fikk hull på byllen. Pors 
halfer holdt seg klokelig tilbake. Et utspill 
fra Kragerøs mål, nikket (forøvrig banens 
domminerende spiller) Arild Johansen til 
Steen som sendte en nydelig krossball til Per 
Heidal som igjen passet kvikt til Barth som 
ikke nølte med å brenne av fra 13-14 meteren 
i motsatt hjøne. Kragerø-målmannen lå som 
en strek etter ballen, men den var for hård 
og plasert at han kunne redde, påtrods at 
han hadde fingertuppene borte i ballen. Det 
tok kun 2 min. så kom goal nr. 2- Et nydelig 
5-trekk kombinasjon (som selveste A-laget 
kunne ta lærdom av). Ballen gikk fra center 
men den hendige Arnold snappet den opp, 
nydelig ball til Barth som fintet av sin mann. 
La presis tilbake til Heidal han igjen til Arild 
som ikke nølte med å passe en delikat ball 
til Reiersen som fyrte av fra en 10-12 m., 
en hard markkryper i høyre hjørne, 2-0 til

Imna Stipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Seriekampen mellom Kragerø og Pors små
guttelag ble en altfor ensidig affære, dertil 
var Pors totalt overlegne. Kampen ble ikke 
god i første omgang. Porserne presset på 
som værst, men de helt opplagte scorings- 
sjangser uteble, da de klumpet seg altfor 
meget sammen. Halfene trakk helt opp i ryg
gen av løperne, og da Kragerø-spillerne også 
trakk ned i forsvaret, ble det som å støte 
på en mur, og det var umulig å unngå mis
forståelser mellom Porserne om hvem som 
skulle ha ballen av halfene og løperne. Den 
eneste som forstod å plasere seg i en opp
lagt scoringsluke var Arild Johansen, men 
som oftest skulle en eller to mann dribles 
av, så pasningen kom forsent til Arild, resul
tat ofside, dette hente seg sikkert 4-5 ganger. 
Halvtidsresultat 0-0, men en ledelse på 3-4 
mål, hadde ikke vært for mye hadde de andre 
forstått å trekke lik Arild.

I pausen fikk de god instruksjon av deres 
leder, Leo Johansen, så i annen omgang 
fikk de sveis på pasningsspillet. Venstresiden
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tverr-

O.Kr. Knudsen & Cn
V. Porsgrunn.

Porsgrunn

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 571.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A^/s 

Telf. 399 — Porsgrunn

Klingbergs Kolonial
Telf. 1/1/3 — Crogerlien1'

Arnold
blandt. 2 eller 3 ganger som Arnold hadde 
ballen, ingen motstander rundt seg, 
vendte og sendte ballen opp til Østensen for 
å vekke ham opp av ensomheten, så han kun
ne trykke eller sprette litt med ballen, eller

Pors i det 16. minutt. De neste minuttene 
ble også preget av et nydelig possesjonspill 
av Pors-guttene. Den lille Dolva på ytre høyre 
hadde ingen respekt for sin dobbelt så store 
oppasser, samt sine 60 kilo, og trillet ball i 
hatt med ham mange ganger. Det vi husker 
best var Dolvas elegante heading fra skarp 
vinkel som den gode Kragero-målmann såvidt 
fikk avværget. Dertil har også Arild og Reier- 
sen snert i sine skudd. Halfene Jonny og Steen 
spilte klokere enn på lenge. De brukte lave 
baller, som i 9 av 10 tilfeller fant veien til 
nærmeste medspiller, særlig i annen omgang 
da de holdt seg fornuftig tilbake så løperne 
fikk mere ro over seg, istedenfor det opp- 
jagede tempo i forste omgang, hvor de til 
og med gikk foran løperne i angrepet. Backene 
hadde en stille dag. De få spark, som kunne 
telles på 2 hender, gikk pent til sine med
spillere. De har også et forbausende godt 
tilslag på ballen. Arnold er moden for større 
oppgaver og er et kapittel for seg1 selv. Så 
suveren som han er, sikker i taklinger og et 
hodespill som mange kan misunne ham på 
større lag.

Det tristeste ved laget er målmannen Østen
sen. Herregud her må noe gjores, det går 
ikke an at kamp etter kamp står han der i 
ensom forglemmelse og bare venter på at 

skal forære ham en ball engang i

la meg si kjele for den, og takke for at den 
ga ham en anledning å vise han også var 
blant de 22- på banen. Her må det bli cn 
oppgave for gutta eller juniorledelscn å endre 
litt på forståelsen. Østensen har stoff i seg 
til å bli en god mann i mål for Pors om et 
par år, så la ham få sjangscn på et av la
gene, og la ham få sjangsen å arbeide seg 
framover og ikke på stedet hvil.

Kampen ebbet ut, og mer enn de 2 mal 
ble det ikke, takket være det gode målmann- 
spill til Kragerø.

Etter kampen var det 1 times opphold med 
kaffe og kaker på Bondeheimen, samt en titt 
på byen.

Det viste seg at de små Porsere har det 
ikke bare i beina men de har også en god 
del dametekke. De var ikke sene om å gjøre 
seg bekjent med små vitser og et godt humør. 
Og arm i arm med damene. 4-6 par i slengen 
kretset de byen på kryss og tvers, så det var 
rene sorgetilstelning rundt bussen ved 
skjedstimen.

Hjemover underholdt Heldal-brødrene med 
allsang, og det som slo oss mest var alle de 
mest kjente og populære sangene i Radioen, 
både på norsk og engelsk de kunne. Deres 
humor smittet på oss, så jeg tror St. Olavs- 
guttene skulle yde sitt beste for å beseire 
småguttelaget med reiseledere og de mindre 
som var med som interesserte tilskuere.

På vegen inn til Porsgrunn var det vist 
noen som fikk Kragcrolcngsel. Tnne fra kro
ken kom det tørt: synd at de ikke har ekte 
lebestift i Kragerø.
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AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Siste sesong
på juniorlaget spilte i år Leo Weber (kap

tein), Gunnar Knudsen, Hermann Holtan og 
Arnfinn Halvorsen.

Turngruppa
hadde en hyggelig fest med varm aften i 

Klubbhuset lørdag 27. oktober. Det var full
tallig fremmøte og stemningen var den beste.

Til slutt vil jeg si, takk Leo Johansen for 
at jeg fikk lov å være med. Du er den første 
som forstår betydningen av at Pors-bladet 
har medarbeidere som har krav å få være 
med en tur en gang i blant for å gjøre seg 
bekjent med guttene og skaffe stoff til avisa. 
Til småguttene vil jeg si, takk alle sammen, 
dere er noen kjærnekarer som forstår å kaste 
glans over foreningen. Og jeg bare stunder 
til neste gang jeg kan fornye bekjentskapet 
på en tur med dere. Det var en behagelig og 
deilig følelse å føle seg ung blant friske og 
kjekke idrettsgutter med respekt for sin leder 
og med en uklanderlig oppførsel til glede for 
deres mor og far, samt idrettsforeningen

Pors . W. L.

I Kongens klær.
Blant juniorgruppens fyldige skare på kul

turkvelden fikk jeg se Gunnar Knudsen og 
Hermann Holtan. Kanskje la jeg merke til 
dem fordi de ikke hadde den samme usedvan
lig livlige aktivitet som ellers ved sammen
komstene i klubbhuset. Det kunne jo bare 
være et uttrykk for «stille før stormen». (Fot- 
ballgr. avslutningsfest lørdagen etter) eller 
var det et visst alvor likevel? Det måtte un
dersøkes.

Men en innledning fra min side som «står 
til?» var samtalen i gang. Det kom snart 
fram at begge skulle inn i militæret 7. no
vember. Hermann til Festningen i Fredrik
stad og Gunnar til Heistadmoen. Når de så 
begge avsluttet sin siste sesong i juniorgr. 
i år, var det fristende å spørre hva de syntes 
om gruppens innsats.

«Sesongen har vært middels god,» svarer 
de i kor.

«Men hva kan så grunnen være at dere har 
så vanskelig for å komme i teten?» spor jeg.

«De går ikke inn for treningen som de skal», 
kommer det nokså kjapt fra Gunnar.

«Frammøtet er vel heller dårlig», 
Hermann inn.

«A propos treningen, er det ikke nokså hardt
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O. M. Bærulfsen

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Dame 
og 

Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
MassasjeFagmessig arbeide

ALFRED W1NJE

14» 14» FVEI4SERJ 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETN7NG — 
Snekker-, tapetser- og malervcrksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Oversikt for året 1951
Bortsett fra småguttene så hai' junior- og 

guttelaget hatt en dårlig sesong. Det skyldes 
nok at man ikke fikk de rette treningsfor
hold med hensyn til trener på forsesongen i 
likhet med ifjor. Vi får håpe at det neste år 
blir mere fart i treningsforholdene.

Juniorlaget har hatt 8 kamper i serien og 
oppnådde bare 3 seire og 5 tap, det ble 6 pt. 
og i målaver. 21 for og 18 mot. Privatkam- 
per har juniorlaget hatt bare 2 kamper, 1 v. 
og t. og 10 for og 9 mot i mål.

Guttelaget har i år spilt i øvre avd. og 
disse har heller ikke innfridd forventningene. 
Efter 6 kamper i serien blev der bare opp
nådd 3 pt. med 7 for og 10 mot i mål. Laget

Når så Gunnar og Hermann blir borte for 
1 år og sannsynligvis mesteparten av tiden 
i Tyskland, vil vi ønske dem god reise og på 
gjensyn.

blikket er det at han tar innersvingen på 
franskmannen i tungeferdighet (de er jo som 
kjent en overlegen nr. 1 av alle nasjoner). 
Det er bare så vanskelig å få festet noe ned 
på papiret og en burde vel helst være stor
tingsstenograf.

Hermann skyter til at han har tenkt å mel
de seg inn i en bandyklubb for å holde for
men vedlike.

for ungguttene å trene sammen med senior- 
spillerne?» antyder jeg med tanke på et inn
legg i avisen tidligere i år.

«Ikke for junior-gruppa». Det kommer uten 
betenkning.

«Hva er så ditt hyggeligste minne fra 
songen, Hermann», spor jeg.

«Det er nok turen til Fredrikstad og på 
den middagen med tale av Gunnar».

«Enn du da, Gunnar», fortsetter jeg.
«Takk det samme», sier Gunnar uten minste 

tegn på beskjedenhet.
«Hvilket utbytte har du av å delta på la

get», er neste spørsmål.
«Det jeg setter størst pris på er det gode 

kameratskapet, som guttene viser», svarer 
Gunnar.

Det som begge husker som den hardeste 
dyst, er 1. omgangen i Fredrikstad, hvor beg
ge lagene viste en fighting spirit som resul
terte i en innbitt dyst.

«Men hvis det skal bli noe greie på laget, 
må guttene gå 100 % inn for treningen», sier 
Gunnar (jeg tenker på hans nå berømte — 
— tren som katta, gutter — fra hin bevin
gede tale i Fredrikstad.)

«Jeg lurer på om ikke det kan ha litt av 
skylden at guttene får så altfor mange in
teresser å dele seg på», føyer Hermann til, 
«de kan umulig rekke å overkomme alt noen
lunde bra».

Og her er nok Hermann inne på noe ve
sentlig, et spørsmål som kunne være verdt en 
undersøkelse.

Gunnar har nå pratet seg varm. I det øye-
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Østføldturen

Junior utvalg et.

porsgrunn

90

Les sportssiden i Herre- og Gutteklær

Åndr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

— SPORTSARTIKLER-

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

0 /
' 0

FRSNK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

porselen
elektrisk brent

norsk

for småguttene.
I forbindelse med kampen Lisleby—Pors 

hadde junioravd. arrangert tur for smågut
tene i den anledning. Avreise var bestemt 
søndags morgen kl. 7 da vi skulde overvære 
semifinalen Sarpsborg—Frigg i Sarpsborg. 
Som vanlig ved slike turer var humøret det 
aller beste og likeledes var værgudene også 
i slikt humør, for det var et strålende vær.

Vi ankom Sarpsborg kl. 11 og fikk oss bil
letter til kampen. Deretter var vi på «Mat- 
stova, og spiste middag før kampen. Under
tegnede måtte ta jobben som kelner for at 
guttene skulde få middagen servert i god tid 
før kampen.

Da kampen var overvært så blev kursen 
satt til Lisleby hvor vi ankom kl. 15.30. Da 
vi kom på banen var A-laget allerede kom
met ut på banen og Lisleby- publikumet fikk 
erfare Heiagjengen til Pors. Denne kampen 
var absolutt mange streker bedre enn semi
finalen vi kom fra. Første omgang var jevn-

har hatt bare 1 privatkamp mot Ørn i Hor
ten som blev vunnet med 2—0.

Den 25. og 26. august hadde junior og gut
telaget en strålende tur til Østfold.

Sa har vi småguttelaget som er lett å be
rette om. De er i år 3. gang på rad i finalen. 
På grunn av at det har blitt for sent på året, 
er denne blitt utsatt til våren.

Der er spilt 6 seriekamper som alle er 
vunnet og gir 12 pt. og 2 uavgjorte finaler, 
som begge endte 1—1 og i målaverage blir 
det 21—3. Laget har også deltatt i Sund- 
jordets pokalkamper, hvor de først beseiret 
Sundjordet med 4—0 og trakk Borg i semi
finalen som endte 1—1. Det var 5 straffe for 
hvert lag, hvor Borg fikk ihn 3 og vi bare 1.

Av privatkamper er der spilt 3, som samt
lige er vunnet med 10—1 i målaverage. Sam
menlagt i målaverage 36—5.

Efter finalekampen på Sundjordet innviter- 
te Sund jordets I. F. på brus og kaker for 
småguttene — et pent trekk som guttene 
satte stor pris på.
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Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Husker du på
at Otto Malmgren, Thorbjørn Hansen, Er

ling Halvorsen, Isak Svarstad, Tutta Kjørholt 
og Helen Realfsen til en hver tid er villig til 
å ta mot din innbetaling av medlemkontin- 
genten ?

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Elektrisk utstyr på lager

«rEkko»

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

spilt og Lisleby ledet da 1—0 på Pors, men 
i annen omgang kom Pors for fullt og smelte 
inn hele 3 mål på Lisleby, og det var et abso
lutt rettferdig resultat. Heiagjengen har nok 
sin del av æren for at guttene på banen holdt 
dampen oppe gjennem hele kampen og var 
ikke lite stolte av de store gutta.

Hjemreisen straks efter kampens slutt blev 
jo, som rimelig var en opplevelse og med et 
humor uten sidestykke.

Vi var hjemme i Porsgrunn ved ti-tiden og 
hver gikk hjem for at hvile ut efter en mor
som og hyggelig tur.

Jeg vil atter takke dere gutter for hyggcn 
vi hadde på turen.

A rs lutningsfes t.
Avslutningsfesten for småguttene blev av

holdt i Pors klubblokaler tirsdag den 23. okt
For festen hadde guttene en treningskamp 

mot Sundjordet, som blev vunnet med 5—0. 
Disse blev med deres danske trener, Mads 
Jensen, innvitert til festen. Programmet på 
festen var allsidig og guttene moret seg som 
seg hor og bør. Guttene blev bevertet med 
sjokolade, boller og wienerbrød, og det er

gutter som har appetitten i orden. Allsangen 
gikk med liv og lyst.

Mads Jensen holdt et kåseri om «Hvordan 
fotball skal spilles».

Derefter var der gjettekonkurranse ledet 
av Finn Moen og likeledes fikk han istand 
endel leker og til dette var stemningen høy. 
Frank Olsen sang lattervisa og da blev det 
jo latter og atter latter. Musikken (trekk
spill) stod Johan Ellingsen for.

Da klokken nærmet seg 21, takket under
tegnede guttene for året som var gatt. Mads 
Jensen takket fra guttene sine for innbydel
sen og for hyggen de hadde hatt og uttalte 
håp om at de ved en senere anledning fikk 
gjøre gjengjeld. Så var festen slutt og jeg 
er sikker på at guttene blev et minne rikere.

Jo.
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1.1. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Sto r gt. 136.

Tlf. 609.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

Vestsidens Skoløyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Mange vil kanskje spørre hvilke fordeler 
f. eks. Pors og foreningens medlemmer kan 
ha av denne gruppen. For vi vet at det finnes 
endel som er motstandere av at Pors får flere 
grupper enn vi allerede har. Det framholdes 
f. eks. at Pors er «overadministrert^ fra før 
(det er det ingenting som tyder på, for vi 
ligger faktisk som den beste, eller en av de 
beste gruppene her i kretsen overalt hvor vi 
deltar). En annen ting som blir framholdt 
er at håndballgruppen bare kan bestå på be
kostning av en eller flere av de andre grup
pene, både økonomisk og når det gjelder spil- 
lemateriell.

Hva spillemateriell angår så tror jeg ikke 
håndballgruppen behøver å bruke folk som er 
aktive i andre grupper fra før. En annen ting 
er at alle har godt av å spille håndball, om 
ikke annet så for mosjonens skyld. Det fins 
vel knapt den idretten hvor hver muskel blir 
brukt så mye som i håndball. Bokserne f. eks. 
og ikke å forglemme fotballspillerne har vel 
alle fordeler av å drive med en slik idrett i 
«pausesesongen». Da vil ganske sikkert for
men holdes mere vedlike, noe som ikke er 
minst viktig for fotballaget vårt til våren. 
(Ref. «Fotballprofessoren» Knud Lundbergs 
uttalelser om dette i sin fotballbok).

Økonomisk vil heller ikke håndballgruppa 
ligge til byrde for noen andre grupper. Bud-

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Scngcutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Ad Håndballgruppen.
Det er en kjent sak at det innen Pors er 

mange medlemmer, både aktive og passive 
som lenge har vært interessert i håndball. 
Derfor tok en liten del av oss interesserte 
initiativet til å få i stand en slik gruppe 
igjen. (Don håndballgruppen som Pors hadde 
for 3 ar siden er, såvidt vi vet ikke oppløst). 
Vi tillyste møte i klubblokalet, og innbød alle 
interesserte, både damer og herrer til å møte 
fram. Pa møtet hvor det innfant seg ca. 25 
stk. ble det besluttet å nedsette et arbeids
utvalg som skulle arbeide med gruppen til 
den ble godkjent av hovedforeningen og kret
sen, for deretter å velge et ordentlig styre. 
Disse 4 ble valgt: Duddi Kjellevold, Finn 
Moen, Torbj. Gulseth og Alf Johansen. Dette 
arbeidsutvalgs hovedoppgave ble å få samlet 
flest mulig medlemmer som er interessert, 
og som er villige til å slutte opp om gruppen. 
Inntil i dag har vi tegnet ca. 50 damer og 
omtrent like mange herrer, en meget bra be
gynnelse. Vi har derfor funnet å kunne på- 
melde et dame- og et herrelag til innendørs- 
serien i Stevnehallen i vinter. Herrenes første 
kamp går fredag 16. novbr. mot Skiens Ball
klubb.
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Hands.

$

$

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Forøvrig har vi fått opplyst at utvalget for 
treningsbanen har ordnet med fyllmasse i 
disse dager.

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt---- Tlf. 758.

0I1B 4®. ill 
fi!Hi

. i

sjettet vårt blir så litet at vi sikkert kan 
klare oss med egne midler, kontingent osv.

En ting til vil jeg få lov til å fremheve: 
Når Pors nå går til utvidelse av Stadion, er 
det planen at det skal opparbeides en hånd
ballbane der. Av den grunn vil det være en 
fordel å ha håndballgruppen klar, så vil med
lemmene ta til med dugnadsarbeidet med stør
re interesse.

På bakgrunn av dette vil jeg henstille til 
alle interesserte å møte opp og støtte hånd
ballgruppen når vi tillyser mote neste gang, 
som ikke blir så lenge til.

denne inledning spurte han om noen hadde 
noe å spørre om vedr, klubben, altså det ble 
en regulær spørretime.

Hahn benyttet anledningen og spurte om 
det var helt stopp i arbeidet på treningsbanen 
og hvorfor.

L. Halvorsen svarte at dette spørsmålet 
hadde han stilt seg selv også. Han opplyste 
forøvrig at saken ville bli tatt opp i styremøte 
og spurte om en fra bandygr. kunne gi en 
orientering.

K. Bcckstrøm mente at forsinkelsen skyld
tes kommunen. Klubben hadde gjort sin del 
av arbeidet så langt det foreløbig var mulig. 
Arbeidet kan ikke komme videre før fyllmasse 
er tilkjørt.

Det blev med dette ene spørsmålet denne 
gang. Det vil nok vise seg at tiltaket er po
pulært.

Bilt i

På det siste medlemsmøte lanserte visefor
mannen en ny programpost, som virkelig var 
interessant. Som han selv sa, så skal med
lemmene ha anledning til å komme med or
det ikke bare på generalforsamlingen. Med

$ .«a» K

i ® I

Velsmakende og næringsrik

rep; _
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til

D—.

Vestsidens Manufaktur
Vestre gate 1^1

Telefon 466

Telefon 799
V. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

A^B ERMER

De var kommet langveis fra, helt fra Gal- 
lilea. Det var i Nasareth de egentlig bodde, 
men slekten deres var fra Betlehem og det 
var grunnen hvorfor de nå sto her i Davids 
gamle stad. Keiseren hadde påbudt folke
telling i hele riket og hver skulle la seg 
skrive inn i byen slekten deres var fra.

Men Davidsætten hadde vokset stort, og . stående med den 
hvem kunne vel kjenne alle som hørte 
den? De som satt i ledende stillinger rundt 
omkring i landet, om det var ved templet 
eller i forvaltningen, deres navn var nok 
kjente i Betlehem. De fant nok også et sted 
å bo selv om det var fullt alle steder, men 
dette unge paret, en alminnelig tømmermann 
og hans hustru som gikk med barn, hvem 
kjente dem? Hvem hadde interesse av å huse 
dem? Det var ingenting å tjene på dem, hver
ken i mynt eller i anseelse. De gikk fra dør 
til dør men de kom ikke inn noe sted. Så 
ble det til slutt at de gikk inn i en stall og 
Miriam, den unge kvinne, fødte sin sønn den 
førstefødte, og de la ham i krybben der dy
rene pleidde å få sin mat: for det var ikke 
rum til dem i herberget.

Slik var Julen virkelig, uten juletrelys, uten 
presanger, uten varme stuer, uten pyntede 
bord. Alt dette hører med til vår Jul, og en 
kan vel ikke si at det er noe galt i det så 
lenge vi husker at Kristi Jul, virkeligheten, 
var annerledes.

Det var ikke plass for dem i herberget,

og heller ikke noe annet sted for de havnet 
til slutt i en stall. Kan vi bebreide menneskene 
i Betlehem for det? I vårt stille sinn gjør vi 
det gjerne, — men var da ikke hver av dem 
herre i eget hus? De var da vel ikke for
pliktet å ta inn hvem som helst fra gaten 
som de ikke kjente. Og at det var nær fore- 

unge kvinnen, det kunne 
vel ikke de vite. — Men likevel, for Ham 
som egentlig eide det alt sammen, for Ham 
som hadde skapt, for Ham var det ikke plass. 
«Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke 
i mot Ham.»

Er vi bedre? Er vi annerledes? Livet vårt 
er det egentlig vårt, eller er det hans? Til- 
måler vi oss selv vår livstid, eller Han? Vi 
kunne si: nå er det ikke plassen det gjelder, 
men tiden. Det er ikke om plass Han ber, 
men om litt tid. «Kom i hu at du helligholder 
Herrens dag.» — I Betlehem ba Han ikke om 
et hus for seg alene, nei, bare om en liten 
plass, her eller der, men det var ikke rum 
for dem. — Heller ikke hele søndagen vil 
Han se reservert for Ham alene, hans krav 
er ikke store, men la ikke idretten gjøre 
Ham hele søndagen stridig, hverken offisielt 
eller praksis, hverken for klubben eller for 
deg personlig. — Dette «det var ikke plass —» 
bor ikke gjenta seg hos oss.

„Fordi det ikke var rum til dem i herberget



PORS-BLADET3

så må sekre-

REFLEX
AU i 

TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 
Torvgt. 18 

Kommisjonær for Norsk Tipping A>/s

Vestsidens Ølutsalg
Telf. Jf 9 9 

Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

REDAKSJONSKOMITÉ 
Ansvarshavende: 

ODD LIEN 
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN 
Medarbeidere:

Bjørn Reinholt, Lco Wendelboe Larsen 
Distributører:

Per Dahl, Thorbjørn Gulseth 
Adresse: «Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn

se en kort 
kvartals-

Når vi i dette siste nummer av Pors-bladet 
for 1951 takker av, er det kanskje med blan
dede følelser. Vi gikk alle til oppgaven med 
muligens for stor optimisme, eller har redak
sjonskomiteen for tidligere år også bestemt 
seg for å legge det hele om ? Etter de første 

kommer en snart ned på jorden

Rugtvedtkollen !
Når vi nå ganske snart går over i N. M.- 

året, er det naturlig å se tilbake og reflektere 
over det som har hendt i 1951.

En kan jo ikke gå i detaljer her, det ville 
ta så altfor mye plass, men i store trekk 
skal dere her få høre hva som er blitt gjort 
med ombyggingen av bakken vår.

Det har jo for alle N. M.-komiteene vært 
et meget begivenhetsrikt år. En mengde mo
ter er avholt og i hundrevis av saker og ting 
er satt ut i livet. Å arrangere et N. M. på 
ski i dag er jo ikke akkurat noen liten af
fære, og et fåtall av oss har vel før vært 
borte i slikt arrangement, men i det store og 
hele har en vel lov å si at det nærmest har 
gått over all forventning, med forhåndsar- 
beidet. Takket være en god ledelse, interes
serte medlemmer og sist men ikke minst 
en god del flaks i forbindelse med vær- og 
føreforhold i høst og vinter.

Ikke for å undervurdere noen av de andre 
komitéene — tvertimot! — så er det vel 
bakkekomitéen som har hatt den største og 
absolutt vanskeligste oppgave å kjempe med. 
Ombyggingen av Rugtvedtkollen.

For vel ett år siden — nærmere bestemt 
9/11-50 begynte de første medlemmer å gå 
igang med konstruksjon av nytt hopp. Det 
gamle var jo nærmest fallefærdig, så det var 
på tide å få noe bedre her. Det som var 
igjen av det gamle, ble brukt som stilling 
for forskalling av det nye. Dette (det nye) 
var en enige om å heve 0.5 m, gjøre det

nummerne 
igjen.

Såfremt Pors-bladet fortsatt skal leve og 
glede oss med variert stoff, 
tærene i gruppene orientere redaksjonen hyp
pig. Det har større virkning å 
oversikt i hvert nummer enn en 
eller halvårsrapport.

Likeså håper vi at alle våre skribenter i 
klubben vil «gripe til pennen» med jevne 
mcllomrum. Vi skal alle huske på at Pors- 
bladet er vårt forum, hvor tanker, idéer og 
kritikk skal komme fram. Der når enhver 
det største publikum, nemlig samtlige med
lemmer.

Med dette ønsker vi alle en god jule- og 
nyttårshelg, og den nye redaksjonskomité 
velkommen til arbeidet.

R ed a ksjoi iskonii teen.

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517

RADIO
1 over 25 dr har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer.
Prov et De også a bli fornoyd!
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A.

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Carl Carlsen
KOLONI ALFORRETNING 

Alt i kolonial og delikatesser 
Telf. 293 — V. Porsgrunn

var 
fikk 

innvilget kr. 4000,—. 4 av våre medlemmer 
søkte da permisjon fra sitt arbeide og gikk 
igang med bortsprengingen av fjellet i over
gangen og på siden av unnarennet. Da disse

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

ikke ville bli ferdig 
med bare dugnadsarbeide, som først av 
beregnet, og bakkekomitéen søkte og

Rsalfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

4, for at snekkrene skulle komme igang, måt
te grave og støpe fundamentene for de nye 
tribunene, og likeledes hjelpe til med å reise 
disse, måtte jo dette gå ut over fjellarbeidet, 
og så søkte man og fikk innvilget ytterligere 
kr. 4000,— til dette, slik at en kunne fort
sette enda en måneds tid med befalt arbeids
hjelp.

All sheim — og det var ikke få cm-’ som 
ble sprengt ut, fylt over bekken, på veien mot 
saga og lagt ut til sidene av unnarennet som 
platåer til ståltribuncnc.

Etter en befaring av skiforbundets formann 
og kontorsjef, uttalte disse seg meget til
freds over det arbeide som var nedlagt hittil.

Takket være — som for nevnt det gode 
været i høst og vinter og en god innspurt 
fra medlemmenes side, har det således gått 
meget bra. Og da vi var heldige i aller siste 
liten å få en bulldoxer til å planere ut hausen 
på sletta og lage den flotteste bilvei på 3 m 
bredde fra saga fram til bakken, har vi god 
grunn til å være fornøyd.

Når dette leses er vel tribunene ferdig og 
de gamle revet, en er vel også på det nær
meste ferdig med uthugsten, brua på toppen 
og bortsett da fra all opprydding, noen trap
per for løperne som skal lages etc. er vel 
Rugtvedtkollen om ikke så lenge klar for 
N. M. 1952.

Bakkekomitéen vil hermed samtidig få tak
ke alle som har hjulpet til med arbeidet i år 
— og ønsker alle medlemmer en riktig 

GOD JUL!

1,5 m bredere og trekke det ca. 0,5 m til
bake. Det ble en slitsom og langvarig affære 
i et elendig vær med regn, kulde og sno, men 
det gikk da unna etter hvert, og i julehelgen 
ble de full-impregnerte lemmer lagt på, og 
alt var klart for prøvehopping. Den 27. januar 
1951 ble bakken provet for første gang med 
nytt hopp, og løperne var godt fornøyd og 
det var det jo andre også som var, naturligvis.

Da det lakket fort til arrangementet av 
vårt internasjonale hopprenn, måtte en nå 
konsentrere seg om dette og selve bakkear- 
beidet ble således liggende en stund. Inntil 
nå hadde en ca. 1625 timer i dugnad.

Den 6/5-51 var det så på’n igjen, og det 
gikk slag i slag med de forskjellige arbeider 
trass i at frammote av frivillig hjelp var så 
som så mange ganger. Forskallingen og det 
gamle hopp ble revet og det en tvilte mest 
på, støpen, viste seg å være helt fin enda 
den var støpt i opp til 10° kulde.

En gikk igang med å grave seg inn i over
gangen i unnarennet, men først etter Agnar 
Renolens besøk 27/5 ble det virkelig fart 
over dette arbeidet. Han forandret nemlig 
adskillig på profilen i hele bakken og dette 
sparte oss for mye unødig arbeide. Takket 
være Renolen for det.

En så snart at en
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JUNICRtlDEN!
Hihisfe?

D.

o

som

H.O.

•V

I

On re
Pors turngruppe har nå 4 partier. Ut 

disse er barnepartiet sorn

Så vil jeg få lov til å ønske hele tumgrup- 
pa et riktig godt nytt år. Håper samarbeidet 
blir like greit da. Så vil jeg håpe dere møter 
like flittig opp til neste år, og er like greie 
å ha da som dere har vært i år.

MOKKØMA FABRIKER A/S
PORSGRUND

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Fremtidige mestere på ski 
hadde satt hverandre stevne i Klubblo

kalet tirsdag 11. desember, i det Skigruppas 
junioravdeling, under ledelse av Gudmund 
Madsen, avholdt et medlemsmøte.

Det var møtt fram en masse av dem. Virk
ningen var ikke minst stor ved at nesten samt
lige løp ut og inn fram og tilbake i ett — i 
pur livsglede — så det var umulig å telle hvor 
mange de var.

Da Madsen ønsket velkommen, satt imidler
tid alle som tente lys. Ordet ble overlatt til

av 
har ca. 50 med

lemmer som alle er svært flinke til å møte 
fram. Alderen er fra 5—8 år, og alle kan 
nok tenke seg hvilket leven det blir når alle 
disse kommer sammen.

Før instruksjonen begynner, er det et øre
døvende bråk ute i garderoben hvor alle tret
ter om plassen. Inne i salen er det likedan. 
Der er de like mye på bord og stoler som 
på gulvet, helt til fløyta gar. Da blir det 
med ett ganske stille. Men dessverre varer 
ikke denne roen svært lenge. Ved oppstillin
gen blir det like mye bråk som ute i garde
roben. Alle vil naturligvis stå foran, og det 
blir gjerne ordnet slik at de bytter om den 
plassen. Resten av timen går ganske greit 
med marsj rundt salen, øvelser og lek. Ved 
sistnevnte tror jeg nok de fleste ville fore
trekke å være ute av salen. Da går det på 
ut å plukke blomster» og «råttent egg» som 

er svært populær blant pikene.
Når timen er over, gjelder det å få på 

dem klærne igjen som tar nokså lang tid, 
nå når vinteren har kommet. Deretter er det 
å følge dem et stykke på vei.

aller
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Judex.

JUNIORAVDELINGEN

O.Kr. Knudsen & Co
V. Porsgrunn.

Porsgrunn

8^^

Skigruppas formann, Aksel Fjeld, som i mor
somme ordelag fortalte om Sondre Nordheim 
og Morgedal.

Etter kåseriet var det gjettekonkurranse, 
hvor samtlige deltok. Da en fra Solum (såvidt 
utenfor grensen) flere ganger hadde skrytt 
så veldig av Klyve skole, fant vi på å dele 
lagene slik at Klyve og Porsgrunn skole var 
konkurrenter. Klyve lå hele tiden et hakk 
foran og først i siste runde tok Porsgrunn 
innersvingen på dem og vant knepent.

De 7 største guttene fikk en egen konkur
ranse. En av de minste ble — under protest 
— med på ett lag, så hver besto av 4 stk. 
Det var nå «den lille» som hjalp laget til å 
vinne under stor jubel fra alle tilhørerne.

Møtet ble hevet under øredøvende tilslut
ning fra alle deltakerne.

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Telef. 571.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 15G — 157 k — 257.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE 
Kommisjonær for Norsk Tipping A</s 

Telf. 399 — Porsgrunn

Klingbeigs Kolonial
Telf. J/lfS — Crøgerlien

avholdt avslutningsfest i Klubbhuset lørdag 
24. november. Det var dekket ved tre festlige 
pyntede langborder, som straks ga gjestene 
inntrykk av at det skulle være en ordentlig 
fest. De som var tidlig ute, hadde fått Per 
Grohs med sin gitar til å spille. Sammen 
ønsket de så alle velkommen etterhvert som 
de ankom, med sang og musikk.

Da formannen ønsket vel mott, var salen 
fullsatt — alle plasser ved bordene inntatt. 
Festkomitéen serverte så bolle på bolle med 
rykende varm lapskaus. Som seg hør og bør

for ungdommer var apetitten upåklagelig. 
De spiste, tok en «brems» idet de sang og 
begynte på’n igjen. Når så de fleste var for
synt, åpnet form., Leo Johansen (toastmaster) 
talenes rekke og det var flere. Fotballgrup- 
pas formann, Kåre Beckstrøm, sa noen korte 
og fyndige ord, videre talte guttenes trener, 
Olav Skilbred og Karsten Andreasssen. Toast
masteren ga villig og rundhåndet ordet til 
flere som ikke hadde bedt om det, og det 
kom nokså «brått» på enkelte. Leo Weber 
og Gunnar Knudsen hjalp hverandre og det 
ble i alle deler en hilsen (nesten militært 
kort) som moret festdeltakernc. Redaktøren 
av Pors-bladet måtte også til pers og til 
slutt holdt Andreassen talen for de unge 
damene.

I mellomtiden hadde orkestret kommet og 
spilte opp til dans. Tiden løp nå avsted, som 
den alltid gjor når en hygger seg som best. 
Senere ut på kvelden fikk vi en styrketår 
— sterk kaffe og kaker. Festen fortsatte i 
beste stemning til et stykke på andre siden 
av tolv.

Alle som en måtte være og var enig om at 
dette var en fulltreffer.



7 PORS-BLADET

Fotballreferater m. m.

Veto.

Bandygruppa

injzå&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METAL9ERK fl.S

oppmerksom på at det er en stygg uskikk 
å skrike og rope til dommer og spillere. Som 
regel er det dommeren som er synderen ifølge 
publikum, men en kjennsgjerning er det at 
en hel del av de som roper høyest har minst 
rede på sakene. Legg unotene vekk, det virker 
simpelt og er meget uheldig for arrangøren.

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Å gi leserne et klart og nøkternt billede 
av en fotballkamp i dagsavisene er slett ikke 
sa lett. Selvfølgelig finnes det mange dyk
tige referenter som skriver sine referater med 
omhu, men det finnes også mange referater 
som slett ikke burde vært gjengitt i dags
avisene. Kritikken virker i mange tilfeller så 
ensidig så det slett ikke er verdt å lese, og 
referatene er i mange tilfeller vidt forskjellig 
i de forskjellige aviser. Et referat jeg leste 
lød sa her (sitat): Kampen var noenlunde 
jevnspilt, men hjemmelaget vandt 2-0, det ene 
målet var offiside og det andre ble scoret 
noen minutter over tiden. Jeg håper det var 
dommer på banen og at han hadde klokke. 
Dette var ett tilfelle, men jeg kunne nevne 
flere. Skal man skrive bør det være saklig 
og nøkternt. Skammelig er det også å lese 
kritikken over mange dommere. Kritikk må 
man ta, men den må være skrevet av folk 
som har forutsetninger for å kritisere. Noe 
sånt som at dommeren var i ferieform eller 
dommeren var slett, forteller ingenting om 
hvorledes dommeren har dømt, og det burde 
kunne finnes en bedre måte å uttrykke seg 
på. Til slutt vil jeg gjerne gjøre publikum

Bandygruppa avholdt generalforsamling i 
Klubbhuset den 13. ds. Det var ganske mange 
som hadde mott frem, da form. H. Hegna 
ønsket velkommen.

Før han gikk over til dagsordenen, sa for
mannen noen minneord om Gunnar Andresen 
som så brått var blitt revet bort. Med ett 
minutts stillhet hedret medlemmene hans min
ne. Dagsordenen ble referert og enst, god
kjent Beretning ble enst, godkjent og regn
skapet gitt decharge med endel bemerkninger. 
Av beretningene fra sportsutvalgene gikk det 
frem at A-laget var blitt avdelingsvinner og 
B-laget kretsmester, mens junior-laget måtte 
nøye seg med 3. plassen i serien.
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Ettertrykk forbudt.

Bjørnejakt

a

a

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WLNJE

Vask 
og

Føhn 
Massasje

O. M. Bærulfscn
Anbefaler sin

Tobakk-
sjokolade-
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 

Vestregate 14 — Porsgrunn

M. M. IVIIMV 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og1 malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

Neste punkt var valg og formannen refe
rerte valgkomiteens innstilling. Valgene fikk 
følgende utfall: Alf Vinje Henriksen, form, 
(ny), Leif Nilssen, Ivar Kristiansen, Lasse 
Hegna og Oddvar Knutsen, styremedlemmer. 
Samtlige nye i styret. Som varamenn ble valgt: 
Ivar Wåge og Isak Svarstad. Sportsutvalg 
A-laget: H. Hegna, oppmann, H. Hahn og K. 
Richter. B-C-lag: Vidar Olsen og Frank Sø
rensen. Junior: Isak og Odd Svarstad. Ma
terialforvalter: Arne Kristiansen. Avisproto- 
koll: Ivar Wåge. Representanter til kretstin- 
get: Vinje Henriksen, Karl Richter med Ivar 
Wåge som varamann.

Før Hegna overlot klubben til den nye for
mannen, takket han for seg for de 4 årene 
han hadde sittet som formann. Samtidig tak
ket han styremedlemmene fordi samarbeidet 
alltid hadde gått knirkefritt. Han ønsket så 
den nye formannen alt hell i arbeidet frem
over.

Vinje Henriksen overtok og takket for til
liten. Han appellerte til alle medlemmer å gå 
inn for gruppas trivsel og vekst. Til slutt 
takket han Hegna for arbeidet han hadde 
nedlagt gjennom 4 år, og fikk medlemmene 
med seg til å klappe ham ordentlig ut.

... < 6
< W 6 1

For omtrent femti år siden hendte det oppe 
i en liten fjellbygd at det gikk bud til de 
gjeveste jegerene. Det var en bjørn som hadde 
«fare åt» med noen sauer. For å spare tid 
hadde det vært et par mann i fjellet for 
lete hvor omtrent den skulle være. Og sa 
gikk da budstikka.

Karene var samlet, de ventet bare på han 
Ola B. Han var nå den eneste som var yrkes- 
jeger av dem. Ikke for det, de skulle nok klare 
seg uten ham; men det var vel likest å vente 
på ham.

Ola kom, og de var straks ferdig til å ga. 
Men det viste seg at de ikke hadde sørget 
for å få lånt bikkje. Nå var ikke det Olas 
sk5'ld, han viste ikke noe om jakta i det 
hele tatt før det kom bud etter ham.

Kan ikke du være bjørnebikkje i dag da, 
Ola? — Mikkel syntes det var sørgelig 
ødelegge hele tilstellinga.

Vi vet jo sånn omtrent hvor den går, og 
du flyr i reia som en elg. Godt kjent er du 
og oppi L-fjellet.

Da har vi ikke annet å gjøre enn å prøve 
å få den ned i Småjuvet slik at den blir nødt 
for å gå nedover, ellers får vi aldri tak i 
den, mente Ola, — i alle fall går det an å 
gjøre et forsøk, nå når vi først er kommet 
sammen.
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Les sportsside?i i
Herre- og Gutteklær

Audi. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele aret 
Bukett- og kransebinderi

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

FRANK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

Småjuvet skulle saken være klar. Gjennom
våt av svette klatret han opp og ned. Halset 
av og til for likesom å gi den et puff i riktig 
retning. Han måtte spare på stemmen og 
pusten.

Det var likesom bamsen skjønte hvor faren 
truet. Den var så usikker. Mange ganger 
hadde den hatt halsende bikkjer etter seg, 
men denne var ikke som de andre. Den hang 
på, ikke så kjapp som andre bikkjer; men 
det så ut til at den hadde beregning i alt den 
gjorde. Kanskje den skulle vage seg på en 
liten utforkjøring? Bamsen hadde sett ut 
en renne i fjellet og skar ned der.

Ola fikk se et skimt av den idet den halvt 
akte seg ned. Han skar i å stormhalse med 
rustent mål. Han stormet etter for å få fart 
på bamsen så den ikke skulle snu igjen.

Karene hadde allerede plasert seg og idet 
bamsen kom til syne ga de den en salve. Den 
gryntet ergelig og stormet videre ut av syne 
for de bolde jegere.

Ola vaklet de siste skrittene og seg om 
der bamsen skulle ha lagt. Pusten gikk vold
somt og det formelig dampet av ham. Lang
somt kom han tilbake til normalt åndedrett 
mens de andre diskuterte den kjedelige en
delsen på jakta. Ola ofret de ikke en tanke. 
Derimot var det svært om å gjøre å få klar
lagt at nettopp den enkelte av dem hadde 
truffet. At bamsen nå var dødelig såret var 
det ingen tvil om. Sannsynligvis lå den vel 
allerede død inne i småskogen, men det var 
nå sin sak å gå etter den. Det kunne hende 
at den ikke var helt dod. Å gå på såret bjønn

Ingen var riktig fornøyd med ordningen, 
men det var ikke noe å gjøre ved. Var de først 
samlet kunne de like godt prøve. Selv om 
Ola var en flink jeger var det ikke sagt at 
han dugde som bikkje.

Kommet fram til Småjuvet satte Ola fra 
seg børsa og matskreppa og la i vei. Det var 
nesten nifst å sende han i vei for å jage 
bamsen uten hverken bikkje eller børse. Men 
han skulle nå være voksen og vite hva han 
gjorde. Ingen av de andre hadde lyst til å 
være med på slikt. Ikke engang Ola hadde 
foreslått at de skulle gå manngard, så det 
var ikke noe for noen av dem å foreslå slikt 
etter heller da.

Timene gikk med røyk og småprat. Gamle 
jaktminner ble frisket opp. Torkil var langt 
inne i en historie om en riktig trollclg da de 
langt oppe i liene hørte ganske svakt en los. 
Det kunne ikke være andre enn Ola som var 
kommet på sporet. Jaktiveren grep dem alle. 
De hadde ikke ventet å høre den låten, så det 
ga likesom et støkk i dem. Det var ikke fritt 
for at enkelte kjente seg litt nervøs. Det var 
nå engang ikke det samme dette her som å 
være med på bjørnejakt hjemme i stua.

Losen gikk fram og tilbake der oppe, en
kelte ganger var den så lenge vekk at de 
trodde han hadde gitt opp. Endelig kom den 
nærmere og de begynte å følge med. Det var 
om å gjøre å være den som kunne plasere 
skuddet der det skulle sitte. De var jo seks 
mann, men det var ikke mer enn en bjønn.

Ola la trutt etter bamsen. Snart over, snart 
under den. Kunne han bare få den bort til
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Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

ikke sikret. Det måtte være en kraftig salve, 
med fulltreffer i buksebaken. Ildrød i ansiktet 
fjernet Ola seg fra den «skuddsikre», fikk 
tak i børsa, hengte den på ryggen og bega 
seg på hjemveien. Borte i skogkanten snudde 
han hodet og opplot sin røst for første gang 
siden han begynte som bjønnebikkje. Forakte
lig og høyt oppe i hes fistel kom det fra 
hans såre strupe: «Vovvv! • —

Den norske Creditbank
Porsgrunn

«Ekko»

kunne være livsfarlig. Det var vel best å ta 
det med ro til Ola fikk pusten igjen. Kanskje 
han ville fortsette som bikkje.

Imens gikk praten om hvem det var som 
kunne ha bommet. Ett skudd hadde gått i 
en granlegg og ett annet hadde flådd av en 
stor mosedott på en fjellrabb ikke langt un
na. Bamsen kunne altså ikke ha mer enn 
fire skudd i seg.

Mikkel skottet bort på Ola. Han hadde 
reist seg. Han sto å pekte på børsa til Mik
kel, uten et ord. Alle så på den. Den var 
sikret! Olas arm flyttet seg, en, to, tre gan
ger. Ikke et ord sa han. Situasjonen var mil
dest talt pinlig. Fire mann hadde ikke skutt 
i det hele tatt og to hadde bommet. Ola 
sukket hest. Han var så sår i halsen at han 
hadde vondt for å svelge. Han skalv som et 
aspeløv. Han snudde seg for å gå bort å 
hente geværet sitt. I det samme braket det 
i skogen og han ble kastet over ende. Bam
sen for som en kanonkule gjennom flokken 
og inn i småskogen på den andre siden av 
sletten de sto på. Det var Torkil som hadde 
veltet Ola for å komme unna. Ola reiste seg 
møysommelig og de andre kom bort til for 
å hjelpe ham. En fryktelig stank bredte seg 
på stedet. Det var ikke tvil. Den karen hadde

Hvem vi i bjelpe
Som de fleste vet har de som har arbeidet 

og slitt i bakken laget seg en ny bu under 
hoppet for å ha noe å krype inn i når det er 
altfor kalt og vått og varme seg litt. Nå er 
det dessverre ikke mulig å få bevilget noe 
til kledning i denne bua som for enkeltes 
vedkommende er blitt et nødvendig onde. 
Bua er bra den, og god å ty til, men kald 
og full av gjennomtrekk, enda vi har komfyr 
og fine greier der.

Om det derfor er en eller flere medlemmer 
eller andre, som kunne rette på dette, er vi 
dem stor takk skyldig. Vi gjør arbeidet sjøl!

medl.
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En av de mange dager.

I. L. Dyraas
Tlf. 237

l Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

SOLID SKOTOY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Vøstsidans Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

henger. Mens jeg står der, kommer regnet. 
Ganske pent til å begynne med. Skal jeg 
snu tro? Men det er jo ikke meget enda, så 
jeg går videre.

Takk skjebne! Kommet på jorde til Bjørne, 
da kom det ikke pent nei, men i bøtter. Ved 
Klyve holder det plutselig opp. Oppholdet 
varer godt og vel til jeg er kommet til bak
ken. Hvem får jeg se her? Jo, Per, Affen 
og Arnc. Jeg har nok ikke stått tidlig opp, 
nei. Da det ikke regnet, ble vi enige om å 
bore litt når vi første var der og været ikke 
så så verst ut. Som sagt så gjort, vi begynte. 
Holdt pa en god stund, men så kom en skyl
lebøtte igjen. Alle mann ned i bua. Her blir 
vi stående litt, men så sier Per: «Vi er jo 
våte, vi går likeså godt bort å gjør oss ferdige 
med det vi har igjen». Min jobb var å holde 
slangen og trekke den opp så det ble lettere 
for Per å bore. Han synes visst ikke jeg dro 
nok, for jeg fikk besked om å ta i, jeg så 
gjorde det beste jeg kunne. I det samme 
stoppet luften og nå fikk pipa en annen lyd. 
Jeg ba deg ikke å dra i stykker slangen, sa 
Per. Litt rart synes jeg nok det var selv 
også.

Da vi kikket etter feilen, ble vi nok paff 
begge to. Ned på jordet sto en forskremt 
ingeniør å ropte at kompressoren holdt på 
å drukne. Nå ble det liv i oss. Vi ned og fikk

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER 

Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

en kjent skikkelse

Jeg sitter å tar meg en røyk. Det er tidlig, 
ja kl. er ikke mer enn om morgenen. 
Ute regner det ikke akkurat, men yr er det, 
så noe lysten på å ta meg en tur i bakken 
i dag har jeg ikke. Jeg blir sittende og kikke. 
Skyene ser svarte og truende ut, så jammen 
er det deilig å være i hus.

Plutselig oppdager jeg
rundt hjørnet til dr. Moe. Sannelig kommer 
ikke Per. Ja, hva skal dette bety tro. Jeg 
åpner vinduet og spør. Han svarer enkelt at 
de skal bare opp i bakken å flytte kompres
soren, skal bare bort til Affen. Jeg blir 
stående og kikke etter ham. Får jo se om 
Affen kommer. Jeg ser ikke Affen kommer, 
og Per går oppover alene.

Ja, tenkte jeg, du greier jo ikke arbeidet 
alene, sa det ble til at jeg tok på meg og 
gikk oppover. Været er hverken blitt bedre 
eller verre, så det så ikke så verst ut. En 
kommer vel noenlunde helskinnet hjem igjen, 
tenkte jeg. Gjorde regning med det. Men 
værgudene skapte noe annet.

Har kommet opp til Reims lae, går bort 
til hesjene som kornet henger på. Dette har 
hengt ute i regneværet i hele uka, så det 
er et sørgelig syn. Det tar til å gro der det
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Høstsesongen

KZeven.

Orion kitm. Mt
PORSGRUNN KINO

J

og næringsrik

i

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

HWRCJIRHl

Velsmakende

besked at det var på høy tid. Kan en tenke 
seg, vannet gikk nemlig over knestøvelen.

Nå hadde jeg fått nok, nå ville jeg hjem. 
På veien ned møtte jeg en liten elv ved Klyve 
gamlehjem. Den gikk i en par meters bredde, 
og var så dyp at vannet gikk over oklene. 
Vel kommet på hjemmelige trakter, gikk jeg 
likeså godt nedover til aviskiosken. Kommet 
utenfor Samvirkelaget ser jeg en buss som 
biler avgårde med A-laget som skal til Brevik. 
Jeg tenker, nå har jeg gjort mitt, nå kan dere 
gjøre deres. Og det gjorde de også, de vant 
den dagen. —

Med dette vil jeg ønske Porsere ute og 
hjemme en god jul og et godt nytt år!

Det var med den største spenning vi så 
fram til høstsesongen og den nye serien. På 
forhånd så den meget hard ut og det var 
ikke vanskelig å forutsi at her ville det bli 
mange harde dyster og store publikumskam- 
per. Tar vi en titt på tabellen etter ferdig
spilt høstserie ser vi at både Larvik Turn 
og Pors begge kun har tapt 3 poeng på 8 
spilte kamper, og situasjonen er igjen lik den 
vi hadde i foregående serie da de samme 
klubber lå som to «parhester» i tetcn. For 
vårt eget vedkommende ma vi vel si at høst
sesongen har vært sterk, ja sogar meget 
sterk. Hva er så årsaken til den sterke høst
sesongen i forhold til vårsesongen? Vi hadde 
jo akkurat den samme kurven i fjor. Vel, 
treningen fra våren av har jo de to siste 
sesonger vært lagt opp med henblikk på sti
gende formkurve, men det er vel et spørs
mål om ikke vi kom litt for seint i form i år 
likevel. Det er jo noe som heter cup også, og 
jeg tror ganske bestemt at vi tapte 1 muli-

I a
$

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

.7,



PORS-BLADET13

Storgt 157 b.

i T. Dalene
BLOMSTER

ved alle anledninger !

Tlf. 657.

en 
skuddsterk 

år.

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Ved Floodeløkken.

JOHAN fe™»!
JEREMIASSEN
TREUASTUTSALG

RAMONA
Alltid godt utvalg i 

RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE
Kom innom når De går forbi.

i
R

rb.

?
S
G

hannesen kom tilbake igjen var en veldig 
styrke, og jeg betenker meg ikke et øyeblikk 
med å si at han skapte den friskheten over 
løperekken som skulle til. Hurtig er han og 
dertil skyter han usedvanlig godt og er heller 
ikke redd for å fyre av når sjansene byr seg. 
En høyst fortjent plass på kretslaget fikk 
han som avslutning på sesongen. De fire øvri
ge i rekka har alle vist en jevn, stabil høst- 
form. Gunnerød gikk center i et par kamper 
og med hell. Indreving er den gode «Stubben» 
ikke, ihvertfall ikke før alle pusleriene er 
lagt til side. Du verden for en spiller vi her 
kan få hvis han ofrer seg mer for direkt- 
spillets finesser. Personlig mener jeg hans 
plass foreløbig er på vingen, men U. K. har 
valgt ham vekselvis på indreplassen og center, 
og det skal bli uhyre interessant å se ham 
videre til neste år.

Forsvaret er det vel svært lite å skrive om, 
bare gjenta at vi vel neppe noengang har hatt 
stort sterkere forsvar enn nettopp nå. Olaf 
fant fram til gammel god form i høst og hva 
det betyr kan ikke vurderes høyt nok. Jeg 
tror nesten ikke jeg har sett Olaf har spilt 
så godt siden 1940. Kanskje det gamle slag
ordet jo eldre jo bedre også blir aktuelt her. 
Det var med litt engstelse vi så fram til 
Solstads tilbaketreden i mål, men i de kam
pene han spilte overrasket han positivt. Han 
var vel neppe i noen kampform da han trop-

gens 2 poeng på de første seriekamper på 
grunn av at laget haltet betenkelig på en
kelte plasser.

Den største årsaken til framgangen i høst 
er, foruten at selvfølgelig alle guttene var i 
form samtidig,, den at vi kunne beholde så 
godt som samme laget i alle kampene. Selve 
vendepunktet i år var vel den siste kampen 
mot Eik i Tønsberg, hvor den største svak
heten ved laget i ar var eliminert, nemlig 
skuddene. Her skjøt våre gutter så det var 
en fryd å se, og resultatet ble da også 3 
mål mot det gode Eik-forsvarct. Nettopp det 
med skuddene var det at vi tapte det ene 
poenget mot Kvikk i Halden. Sjelden har vel 
våre løpere hatt større anledning til å score 
mål enn der nede. Laget lå stort over og 
spilte seg til sine tider ganske pent fram, 
men skuddene uteble totalt. Dertil hadde 
Kvikk en keeper som ganske tidlig i kampen 
avslørte stor svakhet på lave baller. Rutinerte 
karer som Kalle, Jeisen og Leif skulle opp
daget dette og nyttet sjansen på lave skudd. 
Fulltrefferen til Leif, som ga oss målet, var 
av den sorten vi helst ser litt mer av.

U. K.’s arbeid med å finne fram til 
spillende og framfor alt mere 
løperekke har vært meget vanskelig i 
Forwards er det svært tynt med hos oss, og 
skiftinger og ommøbleringer har vært gjort 
uten at det helt har lykkes. At Øyvind Jo-
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Så står det tilslutt igjen å takke styret, 
U. K. og spillere for sesongen som gikk, og 
håper at alle sammen møtes igjen til neste 
ar for å fortsette på den sesongen som ihvert- 
fall sportslig sett fikk en strålende avslut
ning. Skal vi alle bli enige om neste år å 
lage Pors beste sesong til dato?

Damegruppas årsfest!
Damegruppa holdt sin årlige avslutnings

fest lørdag 1/12, og som så mange ganger 
for ble festen avviklet på en rolig og mønster
gyldig måte. Melby trio underholdt med litt 
musikk og Tommesen sang et par sanger. 
For samtlige, ca. 70 personer, gikk til et 
kledelig og festlig dekket langbord, og det 
kan vel også forsvares at bedre lapskaus 
kan vel ikke tilberedes. Paul Wcber var en 
opplagt toastmaster, og hans oppfordring til 
a synge et par sanger ved bordet slo godt an, 
særlig sangen Vi skal stå samlet», var en 
fulltreffer som passet utmerket inn i festen 
da det var forbausende mye ukjent ungdom 
tilstede. Formannen, Erna Kittilsen, ønsket 
velkommen til bordet, og med noen velvalgte 
ord manet hun damegruppa og de nye ukjente 
ansiktene ikke medlemmer til å støtte opp 
om gruppa. Kåre Beckstrøm holdt talen for 
gruppa og damene, og han la ikke skjul på 
at damegruppa fortjente blomster for sitt 
iherdige arbeide for foreningen. Beckstrøm 
hilste forøvrig fra hovedforeningen og med 
sterke ord la for dagen det store arbeide som

pet inn mot Larvik Turn, men spilte som 
aldri før mellom stengene til stor glede for 
oss og jeg hadde nær sagt mest for seg selv. 
Wåge spilte jamt godt. Litt tilbøyelig til å 
ligge for langt fra mannen sin har han. Det 
er vel noe av halfbackspillet som sitter igjen. 
Personlig er Ivar den back som jeg har likt 
best å spille bak når jeg her ser bort i fra 
Erling. Men så var jo også Erling en spiller 
som kunne innrette seg etter sine medspil
lere på nær sagt alle plasser. Ivar ble i de 
siste kamper skiftet ut og Trygve trekt ned 
som back og det er vel et spørsmål om det 
ikke er her han vil rekke lengst.

Lagets styrke i høst lå i halfrekken og her 
er vi på rett vei. Det var lett å merke at 
Knabbe kom tilbake i høst. Det ble straks 
mer plan og oppfinsomhet over spillet, og det 
var å håpe at han fra neste år igjen setter til 
for fullt allerede fra våren av. Vi har fak
tisk ikke råd til å unnvære ham ennå på 
noen år. Sett hele sesongen under ett så er 
vel Dagfin den som har vært vår jamneste 
spiller. Han har ikke spilt en eneste direkte 
svak kamp for Pors i år såvidt jeg kan hus
ke, og jeg kan ikke forstå at han har noen 
konkurrent til kretslaget her hjemme. Den 
største positive overraskelse ved siden av 
Øyvind har likevel vært Oves spill i høst. 
Han kom som et frisk skudd og det var å 
håpe at denne friskussen av en unggutt nå 
kommer for alvor slik at han blir den spiller 
vi alle venter på. Stort bedre emne som half 
har vi vel ikke hatt på mange år. Interessen 
mangler ikke og sammen med Gunnerød ble 
han tildelt frammøtemedaljen. De to utde- 
linger var høyst fortjent.
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God jul og godt nytt år ønskes alle med
lemmer i Pors av håndballstyret.

for enkelte å forstå, og at der er blitt malt 
en viss mann på veggen, når det gjelder 
håndballgruppa, har vi hørt, og da særlig 
på det «kritiske hjørne». Skal ikke sitere 
noen uttalelser nå, men siden. For igjennom 
motgang blir en sterk og av skade blir en 
klok. Det er desverre flere innen Pors som 
tror at håndballen vil ta folk som driver 
annen sport helt i sin hånd. Til disse vil jeg 
si: «Dere er på feil spor/>. Håndball er en fin 
sport, som kan drives som forgangstrening 
lor all annen sport. For det finnes vel neppe 
noen sport hvor en bruker så meget av krop
pen som i håndball, med andre ord, en glim
rende gymnastikk som alle kan bli med på.

Pors er en idrettsforening, og for å kunne 
drive idrett, må en ha grupper av forskjellige 
slag. Det er ikke gitt alle å kunne sparke 
fotball, bokse, hoppe på ski, spille bandy, 
så blir de gående der og er helt passive. En 
av håndballgruppas oppgaver er at flest mu
lig skal få dyrke sport, for det er jo en id
rettsforenings oppgave at det skal dyrkes 
sport. Så håndballgruppa vil bidra med sitt 
for å styrke idretten innen Pors.

Til slutt skal jeg sitere en uttalelse fra 
det «kritiske hjørnet»: «Nei, nå er de blit* 
helt gærne her på vest-sia, nå skal de ha 
en ny gruppe til i Pors, åså håndball, den 
kommer til å ruinere foreningen helt.»Til 
denne uttalelse vil jeg si. Håndballgruppas 
tanke er ikke å gjøre et blødende økonomisk 
innhugg i stammen, men å få festet en ny 
gren til stammen, en blomstrende gren som 
vil bære frukter og styrke idretten innen Pors. 
Ja, dess flere grener, dess mer frukt, og ster
kere blir stammen.

For håndballgruppas damer har jeg et spe
sielt ønske for det nye året. Gå ordentlig inn 
for den idretten dere har valgt, slik at vi 
kan hevde oss i konkurransen. Møt opp på 
de møtene vi tillyser. Det har desverre vært

Da en av Porsbladets medarbeidere spurte 
meg om ikke håndballgruppa kunne bidra 
med noe stoff i Porsbladets julenummer, svar
te jeg med glede ja, og takker for tilliten. 
Så med skarpladd, nyspisset blyant går jeg 
i gang.

I nr. 10-11 leser vi at det er påmeldt dame-, 
og herrelag til innendors-serien i Stevnehal- 
len, hva som er grunnen til at det er bare 
herrelaget som deltar og ikke damelaget, er 
ikke meg bekjentgjort. Men at damelaget 
kommer, og det sterkt, er vi ikke i tvil om.

Men det ble altså herrelaget som var Pors’ 
debutant i håndball i en kamp mot Skot- 
foss, og den ble vunnet med hele 19-1. Neste 
kamp var imot Sundjordet, her ble det 11-14 
(her ble det av en dommer satt norgesrekord 
i straffekast-blåsing, Pors fikk 5, Sundjor
det 8). 3. kamp var mot Gjerpen som ble 
vunnet 12-5. Etter 3 kamper 4 poeng, med 
en målaveransje 42-20, når dette skrives.

Det er med alt som er nytt, så vanskelig

står for døren for gammel og ung i og med 
vinterens norgesmesterskap på ski i februar. 
Ingen måtte skuffe, men legge for dagen økt 
aktivitet og anstrengelser. Forøvrig under
streket han damegruppas formann å slutte opp 
om gruppa til de av ikke medlemmer som 
var tilstede. Beckstrøms og Erna Kittilsens 
apell til økt innsats ble møtt med applaus 
og forståelse og forøvrig skulle det da vise 
seg og gruppa kommer nok til å øke både i 
flertall og innsats.

Etter maten ble salen ryddet og alle tok del 
i dansen ut i de små timer i hyggelig og 
idrettslig samvær i god forståelse.

Til slutt skal damegruppa ha ros for atter 
en gang å ha avviklet sin årsfest i rolig og 
gode former og jeg vil si, vell blåst, kjære 
damer, måtte lykke og hell følge dere i året 
som kommer ’

God jul, godt nytt år til samtlige!



16PORS-BLADET

N.

Judex,

i

Sekr.

D.
Jocobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Innberetning til Porsbladet 
fra Damegruppa

svært få av dere som har møtt fram, men 
det vil forhåpentlig bli forandret.

Så vil jeg til slutt ønske dere en riktig 
god jul og et godt nytt år.

Hvor mange aktive skihoppere kan vi møn
stre i år? Langrennsløpere?

Hvor mange aktive bandyspillere kan vi 
mønstre i år?

Hvor mange håndballspillere i vinter? Er 
det Tordenskjolds soldater?

Navnebrødrene Arild og Arnold Johansen 
ble forvekslet i stykket om Kragerøturen — 
som bestemann, det skulle være Arild.

4

Den 26. november 1951 avholdt damegrup
pa årsmøte i klubblokalet. Teksten møtte fra 
valgkomiteen.

Formannen åpnet møtet ved å ønske alle 
sammen velkommen og leste deretter opp 
dagsordenen.

Årsberetning v/ sekretæren ble opplest og 
godkjent. Regnskapet v/ kassereren ble også 
opplest og godkjent. En gikk deretter over 
til valg av styre, som fikk følgende utfall:

Formann : Erna Kittilsen, viseformann : 
Nancy Steen, kasserer: Tutta Kjørholt, sek
retær: Ingeborg Hegna, Styremedlem: Henny 
Waage, supleanter: Thorborg Eriksen og An- 
ne-Lise Olsen.

Underholdningskomité: Henny Waage, Berit 
Hahn og Molla Hegna.

Festkomité: Evy Beckstrøm, Elsa Kaasa, 
Arnhild Weber og Marie Bie-Johansen.

Alle valg gikk hurtig og smertefritt.
Erna takket for tilliten ved å velge henne 

til formann, og overrakte samtidig Nancy en 
blomst som takk for hennes arbeide som for
mann i året som gikk.

Teksten takket for at valget lot seg av
vikle så hurtig og greit og mente at det var 
den gode porseånd som bevirket dette.

25 damer hadde møtt fram.
Etter at alt dette var unnagjort, hygget vi 

oss med mat, kaffe og skravling til møtet 
ble avsluttet ved 22,30 tiden.

Som et ønske i kommende år vil jeg anmode 
om at medlemmene møter fulltallig opp på 
våre medlemsmøter, da det har vært tem
melig glissent mange ganger.

Skattejakt
har jeg ofte lest om men aldri vært med 

på selv. Likevel hadde jeg sjansen til å finne 
en skatt, størrelsen av den var ukjent. Ja, 
hvis jeg skulle finne den, måtte altså det 
gamle ordet være sant. Og slik lyder det:

En gang var den vidt bekjente Ole Høi
land på våre kjente trakter på Vestsiden. 
Visitten var ikke lang, men Høiland rakk 
visst å skjule en del ting som var meget 
verdifulle. Sannsynligvis følte han seg for
fulgt som sikkert ofte tidligere. I strøket 
omkring dalsøkket mot kverna ved Møller- 
plassen skal stedet være. Sagnet sier så vi
dere at den som ved kveldstid — men bare 
i måneskinn — får se et blått lys i dalsøkket 
et eller annet sted, har funnet skjulestedet 
for skatten. Om jeg ikke nettopp har trodd 
på sagnet, så har jeg flere ganger grepet 
meg selv i å se mot dette stedet.

II
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Så ønsker jeg igjen alle hjertelig velkom

men til Porsgrunn.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

På vegne av Porsgrunn kommune har jeg 
den store glede å ønske De Kongelige Høy
heter, Norges skiforbunds styre, skitingets 
representanter, skiløpere og ellers alle tilrei
sende hjertelig velkommen til Porsgrunn.

Det er gildt for byen vår å ha en idretts
forening som «Pors», som har utmerket seg 
slik for skisportens fremme at de har fått

ti / pø rsgru it vi!
q hilser N. M. deltakerne.

det ærefulle oppdrag å arrangere årets Nor
gesmesterskap på ski.

Skisporten er en sunn og god sport som blir 
dyrket av alle, såvel barn som voksne.

Det er et stort arbeide en forening påtar 
seg ved å arrangere et Norgesmesterskap, 

kjenner man Porserne rett, med deres 
veldige interesse, arbeidssomhet og energi 
fra tidligere arrangements, så vil de ganske 
sikkert klare denne oppgave på en utmerket 
måte.

Det har hele tiden nå, mens Porserne har 
arbeidet med å tilrettelegge rennet, sett trøs
tesløst ut med føret, men i det dette skrives 
er det kommet endel sne, og rennet må vel 
sies å være sikret til glede for hele byen.

Dette renn skal jo også tjene som uttag- 
ningsrenn for Olympiaden. Håper man her 
kan finne fram til de beste løpere, som kan 
representere Norge på en ærefull måte.

Jeg håper at det vil bli godt vær og gode 
føreforhold, så skisportens beste utøvere 
vårt land kan få konkurrere under de aller
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Skisport og konkurranse.
Sjøl om det heter at skisporten er vår na- 

sjonalidrett og at nordmenn er født med ski 
pa beina, er det pa det rene at det først var 
i midten av 18. hundreåret at det ble virke
lig utvikling innen denne idretten. Opprinnelig 
var vel skiene nærmest et «transportmiddel» 
og for andre et slags «leketøy». Men etter 
hvert har denne idretten utviklet seg til å 
bli den store samlende idrett, en idrett hvor 
alle deltar, unge og gamle, kvinner og menn. 
Skiløpingen i Norge har ikke som mange andre 
idrettsgrener en håndfull utøvere og et tusen- 
tallig ukyndig publikum. Ved de store skirenn 
i dag kan man trygt si at såvel de deltakende 
som publikum vet å bruke et par ski.

Den opprinnelige skikonkurransen var en 
lek. Og det er naturlig a tro at kappestriden 
hadde form av et bakkeløp. Alle gikk jo pa 
ski men unngikk de vanskeligste bakkene. 
Når det sa skulle konkurreres, fant man at 
kunsten å greie en vrien bakke med stup og 
svinger, kunne være en passende prove.

Men etterhvert var det ikke bare det å greie 
bakken som var det vesentlige, — bakken 
måtte greies med stil.

Hoppingen hadde sitt utspring i slalåm. I 
de første slalamløpene var det nemlig lagt 
inn små-hopp hvor lengde og stil fikk sin 
bedømmelse. Og da telemarkingene omkring 
1870 reiste til Oslo for å vise «skikunst» var 
hopprennet en øvelse for seg. Interessen ble 
straks meget stor for denne form for idrett. 
Noe seinere ble hopprennet kombinert med et 
kortere langrenn.

Langrennet er — om en kan si det slik — 
ennå mer demokratisk i sin utfoldelse. I alle 
tider har den holdt seg utenfor rekordjaget. 
Og årsaken er enkel: Det er umulig å arran
gere to renn hvor forholdene og løypene blir 
så like at man kan registrere rekord. Dette 
er meget sunt og riktig? (« N? («ET EEE 
blir en ikke avhengig av baner og spesielt 
terreng for å arrangere langrenn. Det eneste 
som trenges er snø. Også kanskje vi skal leg
ge til: en løypesjef som forstår å legge løypa

Forts, side 5.

Alle disse forskjellige idrettsgrenene innen 
skisporten har en interessant historie. Den 
mest interessante er kanskje hopprennets ut
vikling. Ennå har det lyktes de nordiske lands 
hoppledere å holde denne utviklingen innen
for en noenlunde rimelig ramme. De lange 
hopp har sjølsagt tatt det sensasjonshungrige 
publikum med storm, men da man fra første 
tid av har hatt bedømmelse av stilen, har man 
kunnet holde så vel hoppere som arrangører i 
tømmene. Vi får glede oss over at det fortsatt 
ikke er den lengste flukt uansett stil og uan
sett om løperen står eller ei, som honoreres.

Sjøl om ikke hopprenn i våre storbakker 
er noen allemannsidrett, kan like fullt den 
beste hopper finne glede og trening ved å 
hoppe i en guttebakke, fordi stilen og mak- 
simumsytelsen i hver enkelt bakke er denne 
sports mål. Forholdene mellom lengde og stil 
avstemmes etter bakkens størrelse etter hvert 
som kravene har steget.
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Aksel Fjeld:

Vil N. M. stimulere den aktive
skiinteressen i Pors?

>■

Aksel Fjeld.

—

10 mann i

Det var etter hovedlandsrennet i 1929 
tanken om å få arrangere et Norgesmes
terskap f or ste gang kom på bane i Idretts
foreningen Pors. Meningen var da å få det 
til foreningens 25-års jubileum i 1930. Fo- 
rennigens ledelse den gangen syntes imid
lertid vi hadde for liten forening og for 
få administratorer, sier formannen i ho
vedkomiteen for N. M. 1952, Aksel Fjeld. 
Og så ble det med tanken den gangen.

Porsgrunnselva.
Under landsrennet på Vestsia 1927.

Vi måtte søke 3 ganger før vi fikk 
N. M. arrangementet.

— ...........  • • * r ------ 'V' •

..X

■

•4
*

I det herrens år 1927 hadde Pors 
landsrenn i Rugtvedtkollen. Som så ofte 
både før og etter var det også den gan
gen ren folkevandring til bakken. Folk 
fra Osebakken skulle nå korte inn ve
gen ved å ro over Porsgrunnselva, men 
i iveren kom det for mange mannfolk 
i en båt — 10 heter det i avisene — og 
dette tålte ikke farkosten. Det står ikke 
noe om det var iveren etter å komme 
fort fram som var årsaken, men resul
tatet ble ihvertfall at prammen sakk 
og alle de 10 ski-interesserte måtte hen
gi seg til sommerens gleder og friske 
opp sine svømme-egenskaper. Det gikk 
godt den gangen. Vi håper ikke iveren 
gir seg slike utslag i år!

Frigjøringsåret 1945 ble imidlertid Rugt
vedtkollen gjort større og landsrennet i 1946 
ga oss igjen lysten på et Norgesmesterskaps- 
arrangement. Og flomlysrennet i 1948 ga stø
tet fullt ut. Foran hvert renn måtte bakken 
overgås med øks og sag og en kan kanskje 
si at det også var dette som fikk oss til å søke 
om arrangementet. Vi mente nemlig at det 
bare var et større arrangement som kunne 
sette Rugtvedtkollen i den stand vi i mange 
år hadde håpet på.

Ved siden av dette var sjansene store for 
å få lagt et N. M. til Telemark da en siste 
gang hadde hovedlandsrenn her i 1934. Vi tok 
saka opp i skigruppa, forteller Aksel Fjeld 
videre, og etter å ha drøftet spørsmålet med 
foreningens klubbledere ble den første søk
naden sendt inn til Norges Skiforbund i 1948. 
Imidlertid er praksisen den at det blir bestemt 
18 måneder før N. M. hvem som skal stå 
som arrangør. Det var såleis arrangementet 
for 1950 vi søkte. Men det var også en annen 
habil søker, og Kongsberg fikk det. Men det 
kom forskjellige ting i veien for idrettsfore
ningen på Kongsberg slik at det ble Asker og 
Bærum Skiklubb som fikk æren av arrange- 

Forts. side 9.

te 
te-

5?i



PORS-BLADETO

Rammen går vidt for skisportens gleder.

Forts, fra side 3.

WMfflM KIHO
slik at løperen får vist at han mestrer den 
mest effektive teknikk i det terreng hvor løy
pa er lagt.

Skisporten er med rette blitt kalt Norges 
nasjonalidrett. Og Norge har også fått navnet 
■skisportens hjemland». Sjøl om utviklingen 
har ført til at andre har kommet opp på høy
de med oss, — i enkelte tilfeller endog har

Og i år er det Pors som står som arrangør 
av Norgesmesterskapene i disse «spesielle» 
norske skigrenene. Vi håper på gode og fair 
forhold for løperne. Og at kameratskapet og 
sportsfelleskapet igjen skal vinne en ny seier.

Red.

V-• -

passert oss — så er det vel neppe noen tvil 
om at den korrekte skisport drives etter norsk 
mønster, som i de tider da alt vedrørende 
skisport hadde sitt utspring i Norge.

Og gleden ved denne sporten er alt det som 
gjerne følger med: 
romantisk snødekte 
trær, strålende sol 
fra en knitrende 
blank himmel og ski
spor over alt. Like 
vidt som ordvalget 
om skisport går, like 
vidt går rammen for 
gleder skisporten 

: gir.
Høydepunktet for 

den aktive skiutfol- 
delsen i Norge ma 
vel trass i alt sies 
å være Norgesmes
terskapet. Og i år er 
det Idrettsforenin
gen Pors som har 
den ære å stå som 
arrangør. Forenin
gen ønsker i den an- 
edning alle hjertelig 
/elkommen til mes- 
•.erskapet — til å se 
god, norsk skisport.
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I. L. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O. BraarudKr. Knudsen & Co

Telef. 571. V. Porsgrunn.

Porsgrunn

WUdtaA. innÅkudd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK A.S

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kun.st stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Klingbergs Kolonial
Telf. J/J/3 — Crogerlien

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

[Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Ilerreekvipering1 — Arbeidsklær.
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Aktuelt historisk bakken.og om

FØDSELTRANG MEN OPTIMISME !

Det er ikke uten grunn at Idretts
foreningen Pors er stolt av sin skibakke 
i Rugtvedtkollen. Gjennom 30 år har 
foreningens medlemmer trofast fulgt 
appellene som mante til innsats for ut
bedringer i bakken. Og i dag ligger den 
der, snødekt og prektig i all sin glans. 
Hvis en lar et tilbakesyn i skigruppas 
protokoller vil en finne at det stadig 
har vært arbeidet med bakken. Gløden 
og innsatsviljen har aldri manglet og 
i dag kan en si al Pors har fått bak
ken nær det fullkomne................................

Bakkerekordet l Ruglvedtkollst! 6/ u?
Et kjempearbeid utført før Norgesmesterskapet.

Det er et kjempearbeide skigruppas med
lemmer har lagt ned i bakken foran årets 
begivenhet i Telemark: N. M. på ski. Vi nyt
ter høve til å interpellere et av skigruppas 
medlemmer, Halfdan Haukedal om dette ar
beidet.

- Skigruppas styre fant ut at Rugtvedt
kollen måtte utbedres, slik at forholdene ble 
de best mulig, og arbeidet ble satt i gang 
umiddelbart. Det første en tok til med var 
byggingen av permanent hopp. Det ble støpt 
opp 6 pillarer i forskjellige høyder over ter
renget og disse er bundet sammen med tre 
dragere. På disse igjen er det lagt en rekke 
jernbaneskinner til underlag for impregnerte 
lemmer som utgjør dekket. I overrennet er 
det skutt vekk en fjellknaus og hugget en 
rekke trær slik at tilløpet nå er helt over
siktlig.

I overgangen er skutt ut adskillig km3 stein 
og en kul i motbakken er rettet ut ved hjelp 
av bulldozer. Forbundets bakke-ekspert Agnar 
Rcnolen har vært og nivvellert bakken og 
etter hans anmodning har en også tatt noe 
av kulen. Profilen skulle nå nærmest være 
ideell.

— Tror du på økte hopplengder?
— Nei, det tror jeg ikke blir så svært 

meget. Kanskje kan en tøye den til ca 67 m, 
for med de store snømasser en hadde i fjor 
fikk en bygget opp bakken slik at profilen 
er temmelig lik den vi har i dag.

— Tribunearrangementet er også i orden?
- Tribunene er reist av byggmester Ekeli 

og er meget gode. Vi har reist tribune til 
presse, dommere, kringkastinga, de Kongelige 
osv., likesom den naturlige doseringen rundt 
motbakken skaper et utmerket oversyn over 
bakken slik at det skulle bli høve for ganske 
store tilskuermasser å se alt som foregår, 
sier Haukedal.

Og hva betyr så dette arbeidet i timer for 
medlemmene? Det er nemlig medlemmene som 
har utført alt arbeide i bakken som dugnad, 
og en regner med at det er lagt ned over 
3000 gratistimer der. På enkelte dager har det 
vært opptil 40 mann i arbeide, men det ve
sentligste arbeide er utfort av et arbeidslag 
på 8—10 mann. Det er all grunn til å gi 
disse iherdige idrettsgutter den honnør de 
trenger, og vi går ut fra at ledelsen i Pors 
vil finne en eller annen måte å vise guttene 
at de setter pris på innsatsen.

Når vi så i dag ser Rugtvedtkollen ligge 
der i all sin skrud, ferdig utbygget — hvis 
en da kan si at den blir ferdig utbygget 
noen gang — kan en ha grunn til å spørre 
seg selv om dette har vært en enkel sak å 
løse for skigruppa. Svaret må bli nei, og her 
har en god støtte i gruppas avis- og styre
protokoller. Disse dokumenter som har stor 
historisk verdi for foreningen, kan fortelle 

Forts, side 11.
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Olympisk tidtaking ved N.M. langrennene.

Pors’ hovedkomite for Norgesmesterskapet på ski.

HalfdanBarth,KristenAlfredvenstre:

!

N. M. arrangementet i Porsgrunn vil i man
ge høve bli nyttet som prøveobjekt for de for
skjellige deler av det tekniske apparat som 
skal nyttes under de olympiske vinterleker. 
Slik er det også med tidtakinga under lang
rennene som sorterer under tidtakingssjefen, 
Arnc B. Andersen. I en samtale med Pors- 
bladet forteller han at det har vært et stort 
og omfattende forberedende arbeide for en 
har fått alt til å klaffe. Blandt annet var han 
inne i Holmenkollen 1951 som observator, og 
det en er kommet fra til er at de apparater 
som skal nyttes under de olympiske vinter- 
lekcr skal prøvekjøres i Porsgrunn.

Det er ordnet med et Oslo-firma som skal

ved hjelp av 5-6 elektriske kronografcr, som 
skal gjøre avlesningen hurtig og greit. I lang
rennene skal løperne som kjent starte to og 
to med ett minutts mellomrom, og en kan 
derfor også regne med at løperne i enkelte 
tilfeller også vil komme inn i puljer. For å 
lette avlesinga vil det bli ordnet med telefon
vakt fra innkomsten. Vakta vil da gi opp 
hvilke lopernummer som kommer, og hvis 
det er flere i følge, også forsøke å avgjøre 
hvem av disse som kan tenkes først i mål.

For at ingenting skal klikke er det også 
ordnet med vanlige kronografcr for manuell 
tidtaking. Alt er førsteklasses og kostbare 
apparater så en er sikret for at det ikke skal

Første rekke fra venstre: Halvor Teksten. Alfred Magnussen, : 
Eltvedt, Aksel Fjeld, Halvdan Realfsen, Einar Wierpd. Thorbjørn Hansen. 
Annen rekke: Sigurd Isaksen, Einar Moe, Thomas Olsen, Eyvind Thiis-Evensen, John Abra
hamsen, William Braarud, Halfdan Haukedal. 
Bakerste rekke: Einar Halvorsen, Ame Furumo, Jens Hafredal, Johannes Borchsenius.
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Forts, fra side 4.

Vi måtte søke 3

om

Også en økonomisk suksess?Kringkastinga skal også 
prøvekjøiø. Et Norgesmesterskap er et stort arrange

ment. Og det er derfor mange som er inte
ressert i hvordan det vil gå økonomisk. Pors- 
bladet har foretatt noen undersøkelser i den 
anledning, og det ser faktisk ut som den 
økonomiske stillingen ligger meget gunstig 
an. Mye avhenger sjølsagt av været under 
N. M.-dagene. Finanskomitéen har imidlertid 
lagt ned et ypperlig arbeid og takket være 
den glimrende dugnadsinnsatsen, eier man 
en tipp topp moderne skibakke uten gjeld. 
De utgiftene som kommer til nå er de van
lige arrangementsutgifter, men det skulle li
kevel være all grunn til å tro at det meste 
av renninntektene vil bli ren netto. Og det 
er godt gjort!

At Kirkvåg var fornøyd kan vi godt for
stå for det er vel ikke alle steder hvor sports
begivenhetene foregår så å si midt i byen. 
Utstyret Kringkastinga skal bruke blir det 
samme som under Vinterlekene, og det er 
derfor rimelig at de vil høste erfaringer.

Kringkastingas idrettsreporter Rolf Kirk
våg har vært på befaring i Rugtvedtkollcn 
og Schøningjordene for å ta i øyesyn de for

hold kringkastingsreportasjen skal foregå un
der.

vi fikk N. M. arrangementet.
over ville bli full av arbeid, men alle var inn
stilt på å gjøre en innsats for å få et vel
lykket arrangement. Og klubbens ledere stol
te fullt ut på at medlemmene også denne 
gangen ville legge sin evne til å ta et tak 
når det gjelder noe for klubben. Og vi er 
ikke blitt skuffet i så henseende. Porserne 
kan når de vil. Det er det ihvertfall ikke tvil 
om.

Like etter sommerferien i fjor ble så de 
forskjellige komitéene nedsatt. Også ved disse 
valgene kom det til uttrykk at medlemmene 
ville gjøre noe for dette N. M., det var ikke 
vanskelig å få besatt de mange vervene. Den 
første komitéen som kom i gang var bakke- 
komitéen. Allerede i august måned var den i 
full gang med å preparere bakken.

— Tror du N. M. kan stimulere den aktive 
skiinteressen i Pors?

— Vi håper at den vil gjøre det. Spesielt 
skulle vi ønske at langrennsporten fikk flere 
utøvere. Forøvrig har vi ikke noe å klage 
over når det gjelder bredde i idretten.

ganger før 
mentet det året. Også for året etter, 1951 
søkte vi, men da var det Narvik Skiklubbs 
søknad som ble tilgodesett. Men alle gode 
ting skal jo være tre og vi søkte også 
arrangementet for 1952. Og da ble det altså 
vår tur.

— Hvordan var reaksjonen etter at søkna
den var innvilget?

— Vi hadde jo hatt et litet håp om at 
denne gangen skulle det bli oss som gikk av 
med seieren. Noen konferanser i den anled
ning var jo også holdt. Så noen kjempeover- 
raskelse var det forsåvidt ikke. Men gleden 
over at Telemark, Grenland og først og fremst 
Pors fikk dette ettertraktede arrangementet 
var sjølsagt like stor for det. Jeg glemmer 
ikke den optimistiske gleden som hersket over 
hele linja den søndag ettermiddag vi fikk te- 
legrammet om at det var bare å sette i gang 
med forberedelsene.

— Tenkte dere ikke på det voldsomme ar
beidet som lå foran?

- Sjølsagt var vi klar over at tia fram-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

O. M. Bærulfsen
l

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Dame 
og

Herre 
klipp

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Vask
og 

Føhn
Massasje

OM tim. Renspri :■
Fairai

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Ly

s
G
R
M
N

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

«Ekko»

14. 14. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malcrverkstcd.

V. P o r s g r u n n. Tlf. 508.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

i
JEPEMIASSEN
TRELASTUTSALG
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Forts, fra side 7. noen

Her lar vi protokollen fortelle:

men

RUGTVEDTKOLLENS ÅPNING

EGEN GRUPPE FOR SKISPORTEN

Framgangen fortsatte og den 13. mars 1919 
ble skigruppa utskilt som selvstendig gruppe. 
Det blir nå mer fart og liv over arbeidet, og 
samme sommer trer de sammen med hoved
styret i forbindelse med gårdbruker Rugt- 
vedt og kjøper Rugtvedtkollen. Styreproto-

Der var heller ikke så lite arbeide som 
måtte nedlegges her, skulle bakken bli presen
tabel i den kommende vinter. Der måtte hug
ges, graves og bygges på. Særlig meget ar
beide krevet overgangen og den ble da heller 
ikke helt ferdig, men når man tar i betrakt
ning at det ikke ble leiet hjelp, alt ble utført 
av medlemmene, må en si det ble bra.»

kollen kan sa fortelle at det ikke ble 
nøling med å sette i gang arbeidet for å få 
bakken satt i stand.

Ved medlemmenes hjelp ja. Det går 
rod tråd gjennom hele Pors 

historie at medlemmene alltid har stått

ne av

Det er jo kjent for de fleste at Pors er 
født i sma kår. Fotballbane og skibakke 
fantes ikke og det er vel ennå mange i Pors 
som husker treningen i Askedalen og ski- 
gruppas beskjedne begynnelse i Vabakken.

Avisprotokollen gir oss her det første sikre 
billede med et referat fra et skirenn som ble 
holdt i Vabakken i 1914/15 hvor foreningens 
fremste stilhopper Andreas Nilsen noterte 
seg for stående hopp på 18.20 og 18 m. Au
gust Dyrendahl ble nr. 2 med hopp på 17,10 
og 17,70 m. Finn Kristensen i mellomklassen 
leverte dagens lengste hopp på 18,50 m og i 
yngste klasse finner vi Georg Weber med 
lengste hopp på 17,90 m. Det er ingen im
ponerende lengder etter dagens krav, 
forholdende tatt i betraktning må en si det 
var godt levert.

At Pors allerede den gangen hadde vist å 
sette seg i respekt kan en tyde av denne mel
dingen i en avis.

Bakkerekorden i Rugtvedtkollen 67 m? 
om en enestående optimisme og pågangsmot 
fra alle de utmerkede folk som i årene som 
er gått har bekledt tillitspostene i gruppa, og 
ikke minst et meget oppofrende arbeid fra 
medlemmenes side.

parat når det gjaldt. Det er vel ikke 
helt riktig å dra fram noen enkelte når 
det gjelder innsats, mett for medlemme- 

i dag kan det vel ha sin be
tydning å få vite at de har hatt gode 
forlopere. Forste sommeren ble det lagt 
ned 125 gratis arbeids-timer og av dis
se noterte August Dyrendahl seg for 
de fleste med 63,5 timer, Halfdan Elt- 
vedt med 5 Jf, Andreas Nielsen Jf8,5 Kris

tian Andersen Jf 8 osv.

Snøen kom tidlig den vinteren og en kan 
vel tenke seg medlemmenes store spenning 
når dagen for bakkens åpning nærmet seg. 
Den 5. mars 1920 hadde en kommet så langt 
at bakken var preparert og Pors’ kjente hop
per Andreas Nielsen var førstemann som sat
te utfor. Jo, bakken viste seg å svare til for
ventningene for han noterte seg for tre bra 
hopp på 32, 33 og 36 m. Under det forste 
distriktsrennet 29. febr, satte Porseren Kris
tian Pedersen den forste bakkerekord på 41 m.

Så var det å ta fatt på utbedringer igjen. 
Den store arbeidsledigheten i 1920/21 gjorde 
at arbeidet ble satt i gang som nødsarbeide. 
Det var Pors’ egne medlemmer som utførte

Idethele har Idrettsforeningen «Pors 
efter evne bidratt sit til at øke Sports- 
interessen i vor By. Fra beskeden Be- 
gyndelsc for faa Aar siden har de ved 
Mcdlæmmencs eget Kveldsarbeide, efter 
for de flestes vedk, ingenlunde lette 
Dagsverk, oparbeidet sin egen Fotball
bane.

I Vabakken. hvor det er satt Rekord 
— 21 m — holder De sine Skirend.»

som en
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ÅPNINGEN EN FESTDAG
I 1945 ble det også satt i gang med ut-

BAKKEREKORDEN TØYES
John Helland, Snøgg økte bakkerekorden i 

1923 til 44,5 m og denne ble stående inntil 
1927 da to Oslo-hoppere etter konkurransen 
økte til 50,5 m. Senere har Olav G. Slaatun, 
Skade hatt rekorden med 51,5 m, mens Per 
Johansen, Pors’ storhopper som da var bare 
13 år tøyde seg til hele 50 m. Arne Wichmann 
var neste innehaver med 55,5 m og Vidar 
Lindbo-Hansen stoppet førkrigsrekorden på 
57 m.

Under krigen ble det selvsagt ikke høve til 
a drive noen ordinær virksomhet, men vi no
terer at det i 1945 ble holdt to illegale renn 
der.

bedringsarbeider. En fikk høve til å nytte en 
del av landsvik-fangene fra Miltenbcrg og det 
ble gravet og planert over en lav sko. Det 
hersket stor spenning etter ombyggingen og 
det samlet en rekke kjente løpere med Birger 
Ruud og Erik Kårstein i spissen for å fore
ta den høytidelige prøvehoppingen av bakken. 
Det var rene feststemningen i byen i den 
forbindelsen og den rene folkevandringen til 
Rugtvedt. Skolene hadde gitt sine elever fri 
og nå ventet en bare på den store sensasjo
nen. En kan vel også si den kom for Birger 
Ruud tøyde da bakkerekorden til hele 63,5 m 
og han hadde også et hopp på 69,5 m med 
fall. Trond Eide overtok den offisielle bakke- 
rekord i 1946 med 59 m og ble avløst av 
Ivar Nilsen, Skrim som sluttet med 60,5 m 
i 1947. I 1951 satte Arne Ellingsen den nå
værende bakkerekord med 64 m.

En skulle nå ha grunn til å tro at Rugt- 
vedtkollen var utbygget og i full stand, mon 
vi har vår svake mistanke om at Porserne 
fortsatt vil finne på en eller annen forbedring. 
Ja, en kan ha grunn til å si det slik, at den 
dagen Rugtvedtkollen er ferdig utbygget fin
nes det ikke flere Porsere!

arbeidet og betalingen var den samme som 
for kommunens nødsarbeide. Det ble det året 
fjernet over 1000 m3 jord og stein og denne 
ble transportert til toppen av kulen og fyllt 
på der. Den 15/10-21 heter det at bakken er 
ferdig, men de som skrev dette kan ikke ha 
kjent sine etterkommere.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tlouwta Stipes&iuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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N. TA. løypene
Ki.jei.rrL teeeena.

ger her en profil over begge som viser at deDet er ikke avgjort om langrennene kom-

veksling med stigninger og utforkjøringer.te skrives, men en kan vel gå ut fra at de

En kan vel regne med at en stor del av til

skuerantallet vil finne veien på ski innover istartskuddene lyder. De løypene arrangørene

terrenget, men vi vil også her be om at enhar lagt opp både for 30 og 17 km går dypt
ikke går i løypene slik at en er til hinderinn i Vestsidens idylliske og naturskjønne

for løperne.omgivelser. Vi har som rimelig er ikke fått

lov til å offentliggjøre løypene, men vi brin-
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REFLEX

Les sportssiden i
Herre- og Gutteklær

Audi. Aaslaad
JERNV AREFORRETN ING

—SPORTSARTIKLER-

Velsmakende og næringsrik PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

1111

Vestre gate 4 7
Telefon 466

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

Gjssrm
HURfiJlRni

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning 

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Alltid godt utvalg i
RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE

Kom innom når De går forbi.

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799

V. Porsgrunn

FRSNH NHSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

I

ALT FOR SYKLER OG SPORT
R e p a r a s j o n e r

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodelokken.

ERMER
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e
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Jocobjcns Boktrykkeri, Porsgrunn

snø øg 

til sl ull.

0$et var Telemark,
Vet du at det var i Telemark den berøm

melige stavridingen første gangen ble stemp
let som mindreverdig skiløping.

smil^EDel ble

KjempesSit
for løypemannskapene.

Snøen kom i store filler og det utartet seg 
til en veritabel snøstorm. Fjesene lysnet og 
hele byen summet av begeistring over underet. 
Det fortelles til og med at det den formiddagen 
ikke var råd å komme til på legekontoret på 
Hydro da pressesjefen barhodet hadde tatt 
oppstilling utenfor på trappa og lot snøen 
boltre seg i sine viltre lokker.

Ennå har det ikke kommet nok snø, men 
situasjonen har lysnet betraktelig, og nok 
blir det sikkert når startskuddet går.

get alvorsfull forsamling som her forleden tok 
det alvorlige skridt og bevilge tusener av 
kroner til snøkjøring. — Men så skjedde 
underet.

Løypekomitéen i Pors har hatt mange pro
blemer å kjempe med i vinter. Selve ryd
dingen av løypene i terrenget på Vestsiden 
har gått utmerket, men så var det snøen da. 
Det tok hardt på nervene daglig å gå å vente 
på den, og det så lenge ut til at en skulle 
vente forgjeves. Riktignok kom det så meget 
sno at hopprennet var sikret, men løypefol- 
kene forlangte mer. En tok for alvor til med 
reserveløypene ved Heivannet, og søndag 27. 
jan. skulle en større kontingent reise dit for 
å gå opp løypene. Men så viste værgudene 
sitt rette ansikt og det lasset ned med snø 
hele natt til søndag og søndagen med.

Loypefolkene var lykkelig over at en nå 
slapp flyttingen og kursen ble derfor satt til 
Solum kirke hvor lagene delte seg for å gå 
opp de opprinnelige løyper. Det var tre pul
jer som ga seg i veg. En på 17 km og to 
puljer på 30. Disse gikk da hver sin veg og 
en skal hilse å si at det ble et slit. Tre spor 
skulle gås opp. En startet fra Solum kirke 
kl. 9 om formiddagen og Trygve, Rolf Harald 
og Einar fikk den værste tørn. Først kl. 18 
om ettermiddagen nådde de fram til Vik og 
patruljen var da så utslitt at det måtte rin
ges til Porsgrunn etter drosjebil. Ja, Harald 
var så sliten at han ikke trodde han skulle 
få se Porsgrunn igjen. For de to andre puljer 
gikk det noe lettere, men det er betegnende 
for hvor slitsomt det var at heller ikke pulje 
to på 30 km kom fram til Vabakken før kl. 15.

Det er et impornerende arbeide løypefol- 
kene har utfort, og seinere fortsatte de hver 
kveld for å holde de tre løyper fine, så alt 
skulle ligge godt tilrette for en utmerket 
avvikling av langrennene.

En har ikke undgått å legge merke til den 
noe nervøse stemning som har hersket innen 
arrangementskretser for N. M. over snøen 
som ikke ville komme. Aldri har vel meteoro
logene hatt så flittige tilhørere, men det har 
vært spedt med trøstende ord. Regn, storm, 
mildvær har lydt ut i eteren og disse ingre
dienser kan ikke innfattes i et N. M. på ski. 
Ikke bare arrangørene har ventet på snoen. 
Det har vært et krav fra alle, men like lite 
har det hjulpet.

Men rennet skulle avvikles, og vi tipper 
vel ikke feil når vi nevner at det var en me-
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Fotballspillerne har for lenge siden begynt 
å ruste seg til vårsesongen. Det er mange 
harde kamper som star igjen, men vi hen
viser heller til et annet sted i’ bladet.

Håndballgruppa har heller ikke ligget på 
latsida i vinter. Den har mange planer som 
den håpei* å få satt ut i livet så snart som

Bandyfolket har holdt trutt ut i hele vin
ter, og de har all grunn til å være fornøyd 
med sesongen. Å dra av sted med tre mester
skap er ikke noe enhver forening kan rose 
seg å ha gjort. Gratulerer.

Så vil vi til slutt be alle aktive og passive 
om å fortsette det- arbeide de allerede holder 
på med. La aldri noe bli halvt, og en idretts- 
manns første plikt er ikke å gi seg før målet 
er nådd.

mulig. Noen erfaring har den ikke å bygge 
pa, men vi er sikre på at den ikke har tenkt 
å gi seg.

y b m B

Turndamene driver også og ruster seg til 
slag, nærmere bestemt stevnet på Kongsberg. 
Fremmøtet er fint, og treningen går med liv 
og lyst under ledelse av Reidun Nossen. Det 
er ikke mangel på interesse der i gården nei. 
Det skal også sendes et husmorparti fra Pors 
for første gang. Vivi Gundersen leder dem.

Damegruppa har igjen hatt en travel se
song. Eller kan man egentlig kalle det sesong? 
Vare driftige damer holder jo på hele året 
igjennom. De har sydd og strikket som de 
pleier, og har også sammen med Turngruppa 
spilt en stor rolle under Norgesmesterskapet.

Turngruppa ja. (Unnskyld at plaseringen 
kanskje er blitt litt feilaktig, men det er 
ikke av uhøflighet for det «svake kjønn». 
Det kan forresten være bra med en fin av
slutning.)

Bokserne har også hatt en hard sesong 
med mange kamper. Det har igjen vist seg 
at Beiten er vårt sterkeste kort, men bror 
Rolf ligger ikke langt unna, og flere kommer 
nok. Rekrutteringen er visst i orden, etter 
hva vi hører.

Vuddi osofimr *
Når vi alt er kommet ut i mai, kan vi ikke 

annet enn lure på hvor vinteren egentlig er 
blitt av. Tiden går sa altfor fort. Norges
mesterskapet er avviklet til alles tilfreds
stillelse, og Skigruppen er ganske sikkert 
ikke annet enn glad over at det hele er vel 
i havn. Å si noe mer om dette mesterskapet 
er ganske sikkert unødvendig. Det har jo 
ikke vært annet enn rosende ord å hore.
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Porser ne retter

Hovedkomiteen for N. M. 1952.

Tippetjeneste på Pors stadion.

I

Duddi.

*[

l!

Det ærefulle oppdrag som vår forening ble 
tildelt av Norges Skiforbund å arrangere 
hovedstevnet på ski 1952, ble forberedt i 18 
måneder.

skied til Servisekontoret om tidspunktet og 
vi får da beskjed om hvilke kamper det skal 
være på kupongen. I forbindelse med dette 
vil det bli solgt programmer hvor også kam
pene står oppført markert med en bestemt 
bokstav som en vil finne på tavlen.

— Er det bare Pors her i Grenland som 
får slik tavle?

— Nei, det blir to, i det også Odd får 
samme servisen på sin stadion.

En kan vel gå ut fra at dette tiltaket vil 
bli hilst med tilfredshet av de mange tippere, 
og særlig hyggelig var det at vi får servisen 
på vårt stadion.

Forberedelsene var grundige, og det var 
mange og ofte lange arbeidsdager for med
lemmene, som med innsats og krefter, vilje 
og energi gikk inn for oppgaven for å legge 
det hele best mulig til rette for en god av
vikling.

Når fotballsesongen tar til for alvor vil 
tipperne bli ytt utmerket servise på Pors 
stadion. Det skal nemlig settes opp en tavle 
som har format som en stor tippekupong slik 
at tipperne under kampen kan bli holdt ajour 
med halvtids- og sluttresultater fra de kam
per som spilles samtidig eller før Pors’ egne 
hjemmekamper.

Kåre Beckstrøm som vi har interpellert om 
spørsmålet forteller at det er Servisekon
toret som sorterer under Norsk Tipping A/S 
som skal drive denne servisen. Rundt om i 
landet skal det settes opp 20 slike tavler som 
er 1 X 9 m i format. Når Pors’ kamp er 
bestemt, uttaler Beckstrøm, sender vi be-

sportslige resultater og den idrett som løperne 
viste, vil gi varige gleder i vårt distrikt.

Vi skylder alle en takk for bistand, imøte
kommenhet og velvilje i enhver form, hele 
byen og hele distriktet var med for at det 
skulle gå knirkefritt.

Vi tenker på alle bidragsytere, bedrifter 
og enkeltpersoner, givere av gavepremier, ski- 
ledere som hjalp oss med avviklingen, kirken, 
pressen, lottene, heimevernet. Røde Kors og 
alle som tok mot løpere, Porsgrunn kommune, 
og sist, men ikke minst det store publikum 
som satte farge og stemning over begiven
hetene.

Mesterskapet 1952 vil gå inn i skihistorien 
som et av de mest vellykkede som er holdt, 
takket være den støtte og imøtekommenhet 
som ble vist vår forening.

Vi deler æren med alle som var med, og 
takker hjerteligst.

Norgesmesterskapet på ski 1952 
en takk til alle.

Vi søkte støtte også i andre foreninger 
som med interesse og dyktighet deltok i arran
gementet.

Det lyktes oss sammen å få det store 
apparat til å virke tilfredsstillende. Vi frydet 
oss i strålende vintervær og gledet oss over 
at også H. K. H. Kronprinsen kunne over
være hopprennet.

Vi har alle sammen enda de friskeste min
ner om herlig vintersport, og vi håper at de
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REDAKSJONSKOMITÉ

RAGNTALD

NYTT HØYTTALERANLEGG

Jocobicns Boktrykkeri, Porsgrunn

August Dyrendahl ny formann i styret.

Av denforsinket.har blittPors-bladet

grunn har vi funnet det mest hensiktsmessig

slå sammen mars, april og mai-nummeret.a

Dette vil bli kompensert ved ekstra enkelt-

nummer

Vi håper stoffet fremdeles har beholdt sin

aktualitet for den største del. I motsatt fall

ma leserne holde oss unnskyldt.

N. M- og biltetssASger.

18/5 
25/5 
1/6 
8/6

på stadion?

Medlemmer:
SALVESEN. TRYGVE HANSEN

Kamper våren 1952.
Pors—Kvik, Alf Goberg, Storm.
Pors—Eik, Birger Johansen, Tollnes.
Fram—Pors, Kjell Brenen, Falk.
Pors—Lisleby, P. Ås Gundersrud, Bre
vik.

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Elen Realfsen

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

På sitt konstituerende møte tok stadion- 
styret opp arbeidet med å skaffe et nytt 
tidsmessig høyttaleranlegg til stadion. Det 
som en har i bruk er ikke tilfredsstillende, 
og er heller ikke foreningens eiendom. En 
ble enige om å undersøke mulighetene for 
å anskaffe et slikt anlegg og vi håper at 
stadionstyret vil makte denne oppgaven.

Noen større reparasjoner av klubbhuset 
vil ikke bli foretatt i år. Meningen er å legge 
nytt gulv oppå det gamle og fornye ribbene 
i badet.

Tribunene som trenger godt til et strøk 
maling fant en ikke å kunne ta før sesongen 
begynner, men mente det var riktigst å vente 
til fotballferien. Banespørsmålet ble også viet 
bred debatt og en vil forsøke å få den spille
klar så snart som mulig.

På møtet ble August Dyrendahl valgt til 
formann. Oskar Steen, sekretær, Lasse Hegna, 
forretningsfører og Karsten Andreassen sty
remedlem. Odd Lien er. Hovedstyrets repre
sentant i stadionstyret. Otto Malmgren rep
resenterer fotballgruppa. Frank Sørensen er 
varamann.

Det er meget en skal få høre etter et så 
pass stort arrangement som et NM på ski. 
Hittil har en bare hørt rosende omtale, men 
det er enkelte som ikke synes at det greier 
seg med det. Hvis det ikke er noe en kan 
kritisere så kan det lages og det vår hjem
melsmann kan fortelle er i høy grad sjofelt.

Det heter i «ryktet» at de forretninger som 
har solgt billetter til arrangementet på for
hånd, her er spesielt nevnt «Ekko» skal ha 
tatt seg god betaling for dette salg. La oss 
avlive dette ondsinnete rykte med en gang. 
Fra billettkomitéen får vi opplyst at alle 
forretninger som har solgt billetter har gjort 
dette kun som en tjeneste mot Pors. De har 
ikke en gang fått fribilletter for dette.

Det er sørgelig at slike rykter kan bli ser
vert, og vondt må det være for de som har 
vært Pors velvillig med dette arbeide. En 
må forstå at slike uttalelser bare kan føre

senere i året.

til at det vil bli vanskelig for foreningen hvis 
de igjen vil be om velvilje fra disse forhand
lere, så vi håper at det ihvertfall ikke er 
noen av Pors’ medlemmer som er årsaken til 
ryktene.
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Komfyrer, ovner, støvsugere eie.

Alt i utstyr

J

<

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Orion kjem. Reisen i 
famri

p 
0

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

u
N 
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Den norske Creditbank
Porsgrunn

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Telf. 5 07 44

Filial: Stangsgt. — Telf. 5 OS 78

O. M. Bævulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 517 29

14. Fri. IVER.SERJ 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

«Eklur»

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

8JQ19J.I
M 1 JOHAN

JEREMIASSEN 
iTRELASTUTSALG \i|
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Duddi.

Hvor er kretsmesterdiplomene for 1950?

her for leden ber oss etterlyse diplomene for

i

90 %

kretsmesterskapet 1950. Han spør om hvor det 

er blitt av dem. Har ikke foreningen fått de?

Jeg har spurt et par av pikene hvorfor de 
går på turn. De er visst svært vare på dette 
spørsmålet, forstår jeg, for det er en god del 
av dem som sier de vet ikke. Men noen be
grunner det med at de synes det er morsomt. 
Vel, de går der fordi det er morsomt.

Ellers har de det felles at alle sammen 
gleder seg til stevnet på Notodden. Notodden 
ja. Piketurnstevnet skal nemlig være dér i 
år, nærmere bestemt 15. juni.

— Ær det fordi du skal komme til Notod
den du gleder deg», spør jeg lille frk. Skifjeld. 
Hun stod nærmest.

— «Ja, det er naturligvis for å komme på 
stevne. Jeg har jo aldri vært med før.»

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

HO &uriijenter 
til Notodden i

At Pors har en stor garde med unge lo
vende idrettsmenn, er noe alle både innen 
foreningen og utenfor vet. Vi leser stadig i 
avisene om at det ble mange premier til 
Pors osv. Dette gjelder særlig skiløperne. Om 
sommeren er det fotballspillerne våre. De 
går fra mesterkap til mesterskap. Alltid 
ligger de på toppen.

Men det er ikke akkurat guttene jeg ville 
snakke om i dag. Det er turnjentene, dem fra 
15 år og nedover. Ingen ville tro at det gikk 
an å samle så mange på et brett, men det 
går altså an.

Turngruppen har nå ca. 40 på pikepartiet, 
og de aller fleste av dem møter opp to ganger 
i uken til en times gymnastikk. Ja, jeg kan 
trygt si det er sjelden en behøver hoppe over 
en rute i oppropsboken på grunn av fravær. 
Det er kjempemorsomt å ha med disse jen
tene å gjøre. De er så ivrige, de går så opp 
i det de holder på med. Nå kan en jo ikke 
ta alle under ett. Det fins overalt en eller 
annen som bare møter opp for å lage bråk, 
og denne «ene» fins naturligvis også her. 
Det ville vel nesten være rart ellers.

Men hvorfor går de da på turn, alle disse 
jentene? Mange av dem har veldig lang vei, 
men allikevel kommer de for den ene times 
skyld. Det er veldig morsomt å se den inte
ressen de viser.

Tenk om Pors kunne reise oppover 
med en tropp på 40! Det måtte være 
alle tiders. Nå er det bare å håpe at 
interessen holder. I forbindelse med det
te kunne jeg tenke meg å komme med 
et forslag til Tumgruppa. Saml jentene 
til noen hyggelige møter en gang i 
blant. Noe slikt vil kanskje trekke enda 
fler.

En av guttelagsspillerne vi snakket med
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bare er en hobby. Den må ikke komme

i veien for det som kanskje er viktigere,

skole, arbeid etc.

En skulle heller ikke bare drive mod

fotball. Også sprint, høydehopp og ball-

kast. Dette skulle være i forbindelse med

et Ungdomsmerke som Forbundet hadde

satt opp. Under dette kom også svøm

ming.

Duddi.
En morsom ting var at de nå hadde tenkt

H.Q.

Etterpå snakket Jeisen litt med guttene om 
hvordan de skulle legge opp treningsprogram- 
met. Han ba dem komme fram med det som 
lå dem mest på hjertet. Den eneste som visst
nok hadde noe å si var Torfinn Weber. Han 
ba om mer instruksjon for keepere, og det 
skulle det bli. sa Jeisen.

Det er bare tilbake nå å håpe at flere mø
ter neste gang fotballgruppa arrangerer slike 
møter.

Fotball skal drives som hobby.
Jeisen instruerer juniorene.

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Fotballgruppas junioravdeling hadde arran
gert mote i klubblokalet. Frammøtet var så 
som så. (Det er dårlig gjort av dere. Er dere 
ikke klar over at sesongen begynner ganske 
snart. En slik kveld kan dere få mye ut av,, 
hvis dere vil. Neste gang møter vi opp, ikke 
sant?) Men stemningen var det ikke noe i 
veien med. Lille Jan Jacobsen var alle tiders 
muntrasjonsråd. Alle «mann» brølte av lat
ter. U>8 kom Berg og dermed filmene. Han 
hadde med seg 3 filmer, men jeg vil ikke 
akkurat si at de passet for disse. Det var 
mest for voksne, men de var sikkert fine. Den 
siste i farger var kanskje den som falt mest 
i guttenes smak. De andre kan en heller få 
Jan til å karakterisere. De var ikke no’.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

£
► y

å sette opp pokaler for å bedre spillet. Det 
var visst tenkt å sette opp fem. men det fikk 
en bli enig om senere. Guttene skulle da fa 
poeng for det de gjorde. Dette skulle leg
ges opp som en konkurranse ved hver tre- 
ningskveld.

Men han ba dom tenke på at fotball
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Skoleskirennet Gli

Fortsetter side 11

ikke
men
sinn

II

strå lende suksess.

en elv av

«Å for ein strålande morgon.» Ja, det had
de ikke vært meg i mot å bruke denne inn
ledningen, mon det var dessverre ikke så 
fint vær lørdag 8. mars. Nå vil sikkert mange 
spørre hvor jeg vil. Ta det rolig. Det kom
mer straks. — Lørdag 8. mars fant det år
lige skirenn som Pors arrangerer sammen 
med Klyve, Klosterskogen og Porgrunn fol
keskoler sted. Men selv om været var så som 
så, manglet det ikke på interesse fra skole
barnas side. Alle skulle være med, hadde de 
fått beskjed om, og alle ble med.

Det ble etter hvert nesten som 
skoleelever som bølget oppover mot Brønne- 
bakkene. Noen hadde ski på bena, men de 
fleste bar dem på skulderen. Dessuten hadde 
do nummer på brystet, og spør om de følte 
seg stolte. Hvem vet om ikke en av disse 
skal bli en av fremtidens Norgesmestre? De 
gikk der og diskuterte seg i mellom hvem 
som hadde sjanse til å vinne og også bakken 
ble gjenstand for ros og kritikk. Spør om 
det var noen som visste hvordan det skulle 
være. Alle var like ivrige, både gutter og 
jenter. Av og til var de borte og snakket 
med en eller annen av lærerne, og disse på 
sin side hørte interessert på og ga råd til 
dem som trengte det.

Jeg tok en tur bort til en flokk med gutter 
som stod og målte bakken med øynene.

Dere er ikke redd for å sette utfor her da? 
Jeg synes det ser nifst ut jeg.

Puh, det er bare fordi du er jente det. Det 
er vel ikke noe å være redd for i en sånn 
liten bakke vel. Jeg har hoppet i dem som 
er mye større, jeg, sier en liten lyshåret gutt.

Bevaremegvel, tenker jeg, og måler gutten 
fra topp til tå. Han kan umulig gå mer enn 
i 4. klasse, men sånn er altså guttene nå 
for tiden. Jo, det går absolutt framover.

Er det noen som er favoritter her i dag, da ?
Ja, Jan vinner sikkert. Han går i min klas

se, sier en annen av dem.

Hvilken Jan det var fikk jeg ikke vite før 
senere, for det er ikke så lett å peile inn navn 
når en stadig hører et surr av stemmer rundt 
seg.

Hva har du smurt med? kunne en høre 
rundt seg på alle kanter.

Klister.
Er’u gær’n, det er’kke sånt føre i da’.
Nei, det er ikke så greitt. Det er 

alle som kan være smoringseksperter, 
tro om ikke alle sammen i sitt stille 
allikevel gjerne ville kopiere Brenden.

Slalåm og utfor ble naturligvis viet en stor 
interesse, og det var ikke det grann rart. 
Det var kjempemoro å se på. Alle suste ut
for så det var en lyst å se. Ingen var redde, 
og bra var det. Det var vel akkurat det sam
me om noen kjørte utenfor en port eller gikk 
på nesa i snøen. Like moro var det for det, 
og det er vel nettopp slike små uhell som 
setter spiss på det hele, selv om det kanskje 
ikke akkurat er så pent å si det.

Morsomt var det også å se hvilken begeist
ring lærerne viste. Alle ville se best mulig, 
og var det en eller annen som gjorde det 
riktig fint, kunne en straks høre: «Han eller 
hun går i min klasse». Jo, sporten begynner 
heldigvis å få mer og mer plass innen skolen.

Men det var vel først og fremst hoppingen 
som guttene så fram til. Det ble naturligvis 
ingen Bergmann eller Falkanger en fikk se, 
men det stod allikevel respekt av hoppe(r)ne. 
En kunne også tydelig merke framgang fra 
i fjor, og slikt er jo hyggelig.

Åh, sa en liten mørkhåret pike ved siden 
av meg, nå kommer Jan. Det ble åndeløs 
stillhet. Så kom han. Jo. det var absolutt 
et godt hopp, men noen Bergmann, som noen 
sa, var han nok ikke enda. Det må nok ad
skillig finpuss til ja. De kom den ene etter 
den andre nå, og alle fikk applaus etter inn
satsen. Publikum skulle en ikke klage på, 
og for et sakkyndig sådant.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O. BrearudKr. Knudsen & Cn
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn 5 15 05

Porsgrunn

ffloLtoÅ, LnAvåJaidcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALVERK A.S

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest 

Telefoner: 5 15 06 -

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68
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Opprettet 1899
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H. J. HALS
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Telf. 5 07 64

Vestsidens Skoteyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01, 56 
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

■J| ■ f ■■ V. PORSGRUNN
■ t fVelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreek vipe ring — Arbeidsklær.
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Skal det bli Hovedserie igjen i år?
Fotballspillerne

ne

— Jeg har ingen grunn til å klage. Fram
møtet er meget godt og treningen går med 
liv og lyst. Vi kan vel si at vi savner noen, 
men de kommer sikkert etter hvert.

— Nå har dere begynt ute?
— Ja, vi tok til 14. mars med løpetrening 

ute. Dette er absolutt det viktigste nå. Kon-

forgrunncn. Fjorårets høst
sesong var jo meget lovende og kan 
guttene holde koken også i vår, skulle 
det ikke være umulig at Pors igjen kan 
stille opp i den klassiske Hovedserie fra 
høsten. Den første nøtten laget får å 
knekke blir møtet med Larvik Turn, og 
det hersker sikkert like stor nervøsitet
i begge leire for dette møtet.

Hvordan hai' så Porserne rustet seg 
for den kommende sesong? En av våre 
medarbeidere har luftet dette spørsmå
let med de aktive og en kan vel sum
mere opp situasjonen slik at alt skulle 
ligge til rette for en minst like så god 
sesong som fjorårets.

En er nå ferdig med vinteren. Skia 
er lagt på hylla og de store sommer- 
idretter står for tur. For Pors er det

disjonen må bygges opp og leken med ballen 
har også begynt.

— Er du fornøyd med guttene?
— Jeg har i hvertfall ikke noe å peke på, 

og da kan en vel si en er fornøyd.
Dagfinn Jensen slår fast at kondisjonen er 

bra etter årstiden. Jeg må si at den aldri 
har vært bedre før, ikke en gang i høst.

— Har du trenet meget i vinter da?
— Jeg har vært med på de fleste trenings- 

kveldene, men har ikke trenet noe ellers.
— Jeg har hørt noe om obstruksjonsreglen, 

hvordan tror du den vil få innvirkning på 
ditt spill?

— For meg tror jeg ikke den får så meget 
å si. Det kommer an på hvordan en spiller. 
Tidligere har jeg jo fått kritikk fordi jeg 
ikke har stengt en motspiller, og det kan 
kanskje komme godt med nå. Jeg tror den 
skal bli ganske interessant bare jeg blir mer 
kjent med den.

— Gruer du deg for møtet med Larvik 
Turn?

— Nei, hvorfor det? Vi pleier å spille godt 
mot dette laget, så jeg tror nok det skal gå 
bra nå også. Forresten tror jeg det stort sett 
kommer an på kondisjonen, og vi skal i hvert
fall gjøre hva vi kan.

Leif Lindstad har stått og kikket på de 
andre, og har likesom ikke riktig kommet i 
gang. Men der kommer en ball. Han tar den 
nydelig på hodet og legger den elegant over 
til Kalle.

— Har det vært meget trening for deg i 
vinter?

— Åja, forholdsvis meget. Først trenings- 
kveldene da, og ellers har det vært en del 
flying på ski.

— Formen er glimrende vel?
— Jeg vil ikke akurat si det, men jeg mer

ker at den kommer nå.
— Hvordan tror du obstruksjonsregelen vil 

virke?

Olaf Skilbred som er en av trenerne for
teller at guttene har drevet med innendørs- 
trening i lengre tid. Treningen veksler her 
med løping, gymnastikk o. 1.

— Bruker dere ball inne?
— Joda, vi driver da litt med det også, 

leker med ballen ved siden av driver vi med 
litt håndball.

— Hvordan er frammøtet?

vel først og fremt fotballgruppas skjeb- 
som interesserer og spørsmålet om 

det skal bli Hovedserie igjen er rykket 
sterkt i

er godt rustet.
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gi til alle spillerne og det er at en 
kondisjon og spillet til å harmonere.

— Er det noe spesielt du savner?
— Ja, jeg må si jeg har savnet teorikvel- 

dene i vintermånedene.
Karl Skifjeld ser allerede ut til å vise gode 

takter.
— Hvordan har du lagt an treningsopp

legget ?
— Jeg har vel trenet en 

andre, tror jeg. Like etter nyttår begynte 
jeg ute med løpetrening, og ellers har jeg 
trenet tre ganger i uka. Jeg synes allerede at 
jeg er kommet i ganske god form.

— Har du noe å klage over?
— Nei, jeg synes alt er meget godt. Et råd 

til trenerne vil jeg driste meg til. og det er 
at de bør passe på den takten guttene løper 
i. De må påse at guttene ikke løper for tungt 
og at de lærer å slå om takten.

— Hva mener du om den interessen gut
tene viser?

— Jeg synes den er god, men det er jo 
noen som savnes, kanskje mest Knabbe, men 
han kommer vel forhåpentlig litt senere.

Bjørn Reinholdt sier at han dessverre ikke 
har hatt så meget tid til trening i vinter. Det 
har passet dårlig med tjenesten, derfor har 
jeg trenet en del for meg sjøl.

Larvik Turn-kampen blir vel den værste 
i år?

— Nei, jeg tror ærlig talt ikke det. Jeg
tror derimot at Selbak blir meget verre, men 
vinner vi over begge to. ja da-------- . Det er
kanskje best å ta en kamp om gangen.

— Hvordan er formen?
— Den er ganske bra. Jeg håper at jeg 

kommer til å bli bedre i år enn i fjor. I hvert- 
fall skal jeg gjøre det jeg kan for at laget 
skal komme opp i Hovedserien. Jeg synes 
imidlertid at det er dårlig at ikke en av de

andre keeperne møter opp på trcningskvcl- 
dene. Det er umulig for en enkelt spiller å 
holde en hel sesong, så jeg håper inderlig at 
de øvrige kommer mod nå.

Stubben Gunnerød har også tatt fatt på 
treninga, men mener at formen ikke er kom
met enda (det skal en heller ikke forlange). 
Jeg håper og være i trim til oppgjørene be
gynner.

— Dere regner vel med seier over Larvik 
Turn ?

— Err’u gæ’ern. Det blir flere måls tap 
mot de (håpet er der vel likevel). Stubben 
har ikke stort mer å føye til. Han er jo ivrig 
engagert i håndballen også så treninga blir 
nok skjøttet.

Einar Gundersen (Jeisen) er neste «offer».
— Har du lagt treninga opp bare med 

tanke for Larvik Turn-kampen?
— Jeg har trenet mest for meg selv slik 

jeg pleier. Det passer ikke alltid for meg på 
treningskveldene, for jeg vet jo aldri når 
jeg har tjeneste. Treninga har derfor hoved
sakelig vært drevet som utetrening. Jeg har 
gått en god del på ski og ellers løpt en del 
i snoen.

— Er formen bra?
— Ja, det kan en vel si, men jeg vil pre

sisere at jeg ikke har lagt an treninga bare 
rned henblikk på LT-kampen. Mange av de 
andre laga vi har igjen er like harde, men 
selvsagt er LT-kampen viktig. Resultatet er 
ikke godt å forutsi, det spørs om laget blir 
samspilt. Forøvrig vil jeg si at det ville være 
bra om en begynte å bruke litt yngre spillere. 
Jeg tror forresten at det blir hard kamp om 
plassene iår. Mange av de yngre viste lo
vende takter i høst, så det varer nok ikke 
lenge før de når helt opp.

Resultatet av rundspørringen skulle vise 
at treningen blir drevet med liv og lyst under 
kyndig vegledning. Av dette kan en vel slutte 
at guttene vil komme i god trim allerede fra 
starten og en har vel lov til å se litt opti
mistisk på utfallet av de forestående kamper 
i mellomserien selv om motstanderne har gode 
navn i norsk fotballhistorie.

— Jeg tror den vil være en stor fordel for 
løperne, men en kan vel regne med at det 
vil bli en god del misforståelser til å be
gynne med.

— Hva med Larvik Turn?
— Jeg tror nok det skal gå, bare vi får 

den riktige lagsoppstillingen. Et råd vil jeg
må få
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Forts, fra side 7 Det var dengang
Skoleskirennet - -

Duddi.

Nytt fra Hovedstyret.

om

som

Borghild og Tor Svenungsen.

Odd Lien ledet sitt første hovedstyremøte 
tirsdag 25. mars og dagsorden som ble lagt 
fram var meget fyldig. Som møtets sekretær 
fungerte Aksel Fjeld.

Kulturkveldene.
Også dette spørsmål ble inngående drøftet, 

og den første ble avviklet 24. april.

Alt dette satt undertegnede som 16-åring 
og fikk fortalt av en gammel mann på over 
75 år. Han satt foran meg i sin stol ved 
vinduet og koset seg med en røyk. Det sne- 
hvite skjegg lyste opp i tussmørket i stuen. 
Han snakket så levende om sin far og beste
far som om det var få år siden dette hendte. 
Jeg forsøkte å regne tilbake hvor lenge siden 
dette måtte ha hendt. De ble alle tre gamle 
menn.

Dette var en av de utallige historier han 
fortalte meg. Jeg likte det og kom gjerne 
igjen.

Torfinn Weber ble valgt som Pors repre
sentant i 17. mai komitéen, Odd Lien og 
August Dyrendahl ble valgt som represen
tanter til forhandlingene med Hovland.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i an

ledningen vårt bryllup.

Ellers ble en enig om å gå til trykking av 
klubblovene, mens bandygruppas søknad om 
utlodning i mai ble utsatt til høsten.

min far ennå levde. Jeg var ikke store gut
ten, da vi to en sen høstkveld skulle hjem fra 
Røra, gjennom Røra-skauen og Rcplekleiva 
mot Vik. Det var allerede blitt sent på kvel
den og mørket var ganske tett så vi knapt 
kunne se stien foran oss. Jeg følte meg trygg 
sammen med far, så hverken de virkelige 
eller innbilte dyreskrik skremte meg. Like
vel syntes jeg å merke at far ble urolig et 
par ganger, men han sa ikke et ord. Vi 
hadde na kommet et godt stykke fra Røra 
og var midt i tykke skauen. Da stanset han 
opp ved en fjellnabb og ba meg fortsette 
et lite stykke fram. Etter en stund kom han 
mot meg og vi gikk videre uten at han frem
deles fortalte hva som uroet ham.

Selv om jeg ikke fikk se ulven den gang, 
så hadde far da han var på min alder sett 
flere. Jeg husker så godt han fortalte at 
bestefar en gang kom hjem med en ulv han 
hadde skutt. Bestefar var høyreist, men like
vel subbet halen til ulven i marken, der beste
far kom bærende med den over skulderen.

Dette ble likesom avslutningen på et helt 
igjennom vellykket renn.

Da jeg dro ned igjen, kunne jeg i hvert 
fall fastsla at jeg hadde fått så mye ut av 
dagen, at turen skal gjentas til neste år.

Dagen etter hørte jeg han fortelle mor at 
ulven hadde vært nokså nærgående og dris
tig om kvelden. Han hadde biet underveis 
for muligens å få has på den, men ulven had
de trukket seg unna.

Høyttaleranlegg på stadion.
Fra stadionstyret forelå det spørsmål 

tillatelse til å anskaffe et moderne høyttaler
anlegg, og hovedstyret ga sin tilslutning til 
dette. Dermed kan en gå ut fra at stadion- 
styrets ønske om å «bedre» lytterforholdene 
vil bli virkeliggjordt.
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Boksing livsfarlig?

.QRG-A

ma
Det

karantene, og dermed blir sjansene for nye 
skader mindre.

Diskusjonen om boksesporten er livsfarlig 
eller ikke, har nå blusset opp på ny frisk. J 
den svenske kringkastingen uttalte professor 
Olivecrona for en tid siden at boksingen 
stanses fordi den kan være livsfarlig, 
går altfor mye ut over hode og hjerne.

Det kunne da være morsomt å hore hva 
aktive boksere har å si om dette. Først pluk
ker vi fram en uttalelse fra den kjente lands- 
lagsbokseren Leif «Baggis» Hansen: «Liten 
fare for skader i boksing.» Et annet sted i 
artikkelen (som forresten stod i Arbeiderbla
det) stod: «Jeg har vært groggy 2—3 ganger 
i bokseringen. men på fotballbanen har det 
blitt en god del flere «knock-downs». I ringen 
blir kampen stoppet, men på fotballbanen klap
per folk når en som er «slått ut» raver inn 
på matta igjen.

Rolf Olsen mener det samme som «Baggis». 
Boksingen er absolutt ikke farlig, ikke slik 
den drives idag. Blir en skadet, får en jo lang

Hva mener du om Olivecronas uttalelse ?
Jeg er ikke enig. Det kan nok være at det 

virkelig hender og har hendt av og til, men 
det er ikke ofte det blir så harde skader når 
en tenker på hvor mange det er som driver 
med boksing.

Her kan det være interessant å flette inn 
noe vi leste i en avis for en tid siden.

-■Fra København meldes at en legeunder
søkelse av boksere har pågått gjennom et års 
tid. Man har undersøkt 40 boksere, hvorav 
flere har utkjempet opptil 400 matcher, og 
resultatet viste at bare to av dem hadde på
viselige skader. Legene har imidlertid ikke 
kunnet gi noe avgjørende bevis for at disse 
tos skader er påført ved utøvelse av boksing. 
Legeundersøkelsen slutter med en konklusjon 
om at karantene for k. o.-slagne boksere er 
av avgjørende betydning for å kunne fore
bygge alvorlige skader.»

Olaf Skilbred or også en av dem som skulle 
vite hva han snakker om når det gjelder boks
ing.

«Boksing livsfarlig? Absolutt ikke. Den er 
i dag under så god kontroll at et slikt spørs
mål burde være overflødig.»

Hva sier du til alle disse skriveriene om 
boksingen ?

«Jeg forstår ikke hva det skal være godt for. 
Hvorfor skal vi her i Norden være så mye 
svakere enn dem lenger sør eller i Amerika?
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Reidar Kvammen.
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Da jeg mottok Deres brev stusset jeg 
for jeg så jo straks at utenpåskriften på kon
volutten var en dames. Jeg skyndte meg å lese 
underskriften, men var fremdeles like klok. 
Det var ikke Gerd hun het, piken som tok 
knekken på alle Vikingguttene dengang i Pors
grunn for mange år siden. Hjørdis het hun. 
Det var på Elverhøy og det var i mai. Det 
var dengang en fotballkamp var mer lek enn 
i dag hvor hver kamp gjelder være eller ikke 
være i hovedserie eller landsdelsserie. Vi del
tok i en pinseturnering sammen med Pors og 
Urædd. Det var første gang jeg stiftet be
kjentskap med Pors. Vi tapte. Senere spilte

Vi hører i hvert fall sjelden om noen som bru
ser opp for noen skader der.»

Mener du at disse «knock-out»ene har lett 
for å innvirke på hjernen ?

«Nei, jeg kan umulig tenke meg det. Per
sonlig har jeg drevet med boksing i 20 år, 
og jeg må si jeg synes jeg er klarere i hodet 
enn mange av dem som skriver imot.»

Bjarne Olsen, Pors faste landslagsmann, 
burde vel å ha et og annet å si om boksing.

«Boksing er langt i fra livsfarlig, d.v.s. 
amatørboksingen er ufarlig, den profesjonelle 
boksingen derimot kan være farlig. De reglene 
amatørboksingen går etter i dag, gjør at det 
blir ferre faremomenter.»

Du har lest Olivecronas uttalelse ?
«Ja, og jeg kan absolutt ikke underskrive 

den. Det kan nok hende at han har truffet 
på noen tilfeller av hjerneskader, men det er 
jo ikke sikkert at det kommer av boksing. 
Selv har jeg bokset i 16 år, og enda har jeg 
ikke hatt et blått øye, langt mindre noen skade.

Slik ser altså de aktive på boksingen. Der
som det enda er noen som har betenkeligheter 
når det gjelder faremomentene, så les igjen
nom det hele en gang til, så vil også de bli 
overbevist om det ufarlige ved boksingen.

jeg mot Pors i Mandal, også pinseturnering, 
og vi tapte igjen. Da jeg for tredje og siste 
gang motte Pors, rundekamp i Stavanger, var 
jeg sikker på at dennegang skulle Pors tilpers, 
men for tredje gang den samme sang. Pors 
som «førstemann». Pors har som De forstår 
gjort et uutslettelig inntrykk på meg. Det var 
særlig keeperen Aksel Fjeld som var den store 
bøygen for oss. Med sin ruvende skikkelse 
hadde jeg alltid en følelse av at han dekket 
omtrent hele målåpningen.

I forbindelse med pinseturneringen i Pors
grunn minnes jeg ellers best, foruten samvæ
ret med gode fotballkamerater, avreisen fra 
Porsgrunn 17. mai om formiddagen. I Stav
anger er vi vant til at det på denne dag alle
rede fra tidlig om morgenen er en masse men
nesker på bena. I Porsgrunn så jeg faktisk 
ikke et menneske til tross for at vi bodde i 
byens centrum. Jeg har enda ikke fått for
klaring på fenomenet for dere feirer vel dagen 
også i Porsgrunn ?

Jeg er sikker på at Porsspillerne, dengang 
i Mandal, husker da vi sammen med arrange
rens egne spillere i samlet tropp marsjerte i 
fotballdrakter fra byens centrum til fotball
banen som lå et stykke utenfor byområdet. 
Vi skulle på denne måte forsøke å trekke 
mest mulig mennesker til fotballkampene og 
for å gjøre det hele enda mere virkningsfullt 
gikk formannen for den arrangerende klubb 
i spissen for opptoget og slo på en tromme, 
riktig nok bare med en trommestikk. Det 
fulgte da også som beregnet en lang hale 
med nysgjerrige etter oss og formannen gned 
seg i hendene (ja ikke bokstavelig altså). Her 
skulle det bli penger i kassa. Det var speider
leir i Mandal dette år og leiren lå vis a vis 
fotballbanen og mens vi fotballspillere gikk 
inn til fotballbanen gikk uheldigvis «halen» 
den motsatte vei, inn i leiren. Da røk den 
andre trommestikken.

De har bedt meg om å skrive litt om hvor
dan man bør legge an fotballtreningen. Jeg 
har alltid ment at fotball læres på fotballba
nen under oppsyn av en trener. Instruksjons
bøker og artikler kan være til god hjelp for 
instruktører, men spillerne må på plassen få
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REDAKSJONSKOMITÉ Tenk på håndballbanen, folkens 1

Jocob$cn$ Boktrykkeri, Porsgrunn

Altså neste gang begynner vi ’
D.

D.

Med idrettsbilsen
Reidar Kvammen.

Pors nesten til topps 
i håndbalbcupen.

Redaktør:
DUDDT KJELLEVOLD

Og så minner vi igjen om at det sikkert 
går an å få betalt kontingenten hos våre kas
serere. Vent ikke for lenge !

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Elen Realisen

Pors håndballgruppe hadde meldt på herre
laget i cup-kampene som foregikk 11/5 på 
Sportsplassen, og den har all ære av det. Dess
verre var det ikke mulig å mønstre fler enn 
7 mann, det var med andre ord ingen inn- 
byttere. Derfor var det så mye gledeligere at 
laget virkelig hevdet seg bra der oppe.

Den første kampen var mot Odd, og her 
vant Pors 2—0, den neste gikk mot Ørn som 
måtte bite i gresset med 4—3 til Pors.

I semifinalen måtte Pors imidlertid gi tapt 
for Herkules som vant 4—2, men først etter 
en meget god innsats i kampen.

Den som utvilsomt spilte best på Pors lag 
var Torfinn Weber, og han har nok mye av 
æren for det gode resultat, uten derved å 
forringe de andres innsats.

Medlemmer:
RAGNVALD SALVESEN. TRYGVE HANSEN

demonstrert de forskjellige detaljer i spillet 
og hvorledes en f. eks. utfører et vristspark, 
en insidepasning og dempning av ballen kor
rekt. Treneren må selv utføre disse ting og 
ha evnen til å lære fra seg. Det er sikkert 
mange innen Pors som kan sette opp et tre
ningsprogram men når jeg minner om at en 
fotballkamp består av noen tusen korte spur
ter, at situasjonene ustanselig skifter og at 
spillets flyt og hurtighet er avhengig av de 
enkelte spilleres ballbehandling sier det seg 
sjøl at i treningsprogrammet må det legges 
inn øvelser som tar sikte på å oppøve hur
tigheten, reaksjonsevnen og ballbehandlingen. 
Spillerne må forstå at de skal spille også når 
de ikke har ballen. De skal ved sin plasering 
og start inn i lukene dirigere ballen dit hvor 
det er mest fordelaktig for den videre gjen
nomføring av angrepet. La så treningspro
grammet være avvekslende og glem ikke at 
gymnastikk er en selvfølgelig del av dette.

Jeg har aldri vært medlem av redaksjons
komiteen for «Vikingen», men jeg har jo kjenn
skap til hvor vanskelig det kan være å få 
medlemmene til å skrive i bladet. Det er vel 
som De skriver at de fleste har skrekk for å 
se sine åndfullheter på trykk. Vi forsøkte en
gang med en artikkelrulling i «Vikingen», 
men dessverre stoppet den temmelig snart opp, 
men kanskje det kunne være verdt et forsøk 
i Pors-bladet?

Stavanger 14/5 1952.

Håndballgruppen bruker nå plassen bak det 
øvre målet på stadion til trening, men alle 
har sikkert sett hvor ujevn denne er. Hva me
ner så dere medlemmer om dette? Ville det 
ikke være en tanke å sette i gang med dug
nadsarbeid? Vel, vi oppfordrer herved alle 
medlemmer av håndballgruppen til å møte 
frem med spade eller hva dere nå vil bruke 
Vz time før treningen begynner.

Sangkvartett ?
Einar Olsen etterlyser tre som er flinke til 

å synge som ham. Nå har du sjansen !
*
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CENTRAL DAMPVASKERI
, Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Telefon 5 16 14Ferjegt. 5
Alt i utstyr

I

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

u
N 

N

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk-
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster. 

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Den norske Creditbank
Porsgrunn

L4. n.
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

«Ekko^

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

—JjQHANt ■■■ 
JEPEMIASSEN te

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93



5 PORS-BLADET

VÅRE MINSTE

klarer brasene.

Her er kretsmestrene for 1951:

Vi gratulerer !
D.

Turngruppa
Hva sier du til teatergruppe i Pors?

90 %

0

Slo Odd 2—0 i finalen om kretsmesterska
pet for smågutter for 1951.

Kampen gikk på Borgs bane og ble meget 
god. Roald Reiersen stod for begge målene 
og ble betegnet sammen med Svein Barth som 
banens beste spiller. Ellers spilte Kjell Østen- 
sen godt i mål og Finn E. Dolva og Per Hei
dal viste også spill av klasse.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

Det er Rolf Næss som spør. Er det noen 
som vil være med, så send beskjed til redak
sjonen.. Vi ekspederer videre.

Vi kan fortelle alle som er interessert at 
Rolf har lovt å danse charleston på (førsv.) 

premieren.

på —■ en arm for høyt, en litt for kraftig 
tøyning eller hva som helst. Og Reidun slo 
ned på den ene etter den andre, uten med
lidenhet for noen. Alle feil skulle bort, og 
borte ble de, inntil «musikken» kom. Da fikk 
en se — og også høre — noe annet. Før had
de det vært «Det er bra», «Det ser fint ut» 
fra Reidun. Men nå ble det andre boller. Det 
var ikke måte på til feil en gjorde — men 
også de forsvant, og etter hvert l>7ste Reidun 
opp igjen og hadde ikke stort å klage over.

Men slikt må en igjennom hvert eneste år. 
Det samme gjentar seg i hver eneste turn
forening landet rundt.

De 25—30 damene Pors sender til Kongs
berg og de like mange husmortumerne som 
Wivi-Ann Gundersen har instruert, skal ingen 
få grunn til å skamme seg over. De går opp 
i øvelsene med en sann glød, og det er vir
kelig morsomt å se dem gjøre dem så presist 
og så helt etter musikken.

Når en står slik og ser på, kan en ikke 
annet enn spørre hvorfor det ikke er flere 
av pikene på Vestsiden som går inn for turn. 
Gjør det, dere vil ikke komme til å angre 
på det !

Kjell Østensen, Jan Andersen, Johnny Hal
vorsen, Harald Steen, Arnold Johannesen, 
Svein Barth, Finn-Erik Dolva, Ragnar Bie- 
Johannessen, Roald Reiersen, Arild Johansen, 
Per Heidal.

Turngruppa nærmer seg slutten på seson
gen, og en har begynt innspurten. Stevnet på 
Kongsberg 8. juni danner avslutningen, og 
dermed er det «Takk for i år — velkommen 
til høsten.»

I snart et halvt år har øvelsene vært gjen
tatt gang etter gang under Reidun Nossens 
ledelse. Stadig var det et og annet å rette



6PORS-BLADET

Landsdelsserien.Pors må bli i

H.O.

o-

e

!

i

Leif Lindstad visste ikke riktig hva han 
skulle si om selve kampen. «Det var som om 
vi datt sammen da det første målet gikk. Jeg 
tror det var det som ødela kampen for vårt 
vedkommende. Men det var mange målsjanser 
som ble ødelagt. Resultatet burde vært en god 
del annerledes, men det er så lett å snakke 
etterpå».

Hadde du ventet det bedre kanskje ?
«Nei, i grunnen ikke. De kampene vi hadde 

spilt tidligere hadde jo ikke akkurat vært av 
de beste, så vi kunne ikke vente det bedre.

Årsaken til den dårlige vårsesongen ?
Det er vel ikke så lett å svare på. Treningen 
kunne kanskje vært tatt mer alvorlig. Det er 
sjelden at alle A-spillerne møter opp hver 
gang det er trening f. eks. Litt mer spesial
trening kunne også ha vært ønskelig. Det er 
blitt litt for mye kondisjonstrening. Dessuten 
svikter skuddferdigheten.

Asbjørn Korsåsen var en av dem som satt 
på tribunen denne gangen. Ellers er han jo 
nokså ofte å finne ute på banen.

«L.T.-kampen forbigår vi i all stillhet. Det 
var forresten trist den skulle ende slik. Gut
tene våre var ikke så dårlige som resultatet

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tløttwia Sfopes&iuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

> 7

Dette kan en slå fast etter kampen mot 
Larvik Turn 4. mai. Atter en gang skulle 
Pors drikke den bitre kalk og gå av banen 
som taper. 4—1 til Larvik Turn. I grunnen 
er ikke resultatet så avskrekkende, ikke når 
en sammenlikner L. T.s og Pors’ forkamper. 
7—0 over Vålerenga og 5—0 over Viking, er 
tall som taler for seg selv. Pors har hatt. 2- -1 
tap for Snøgg og 2—0 tap for Odd, og det 
var derfor ikke mange som ventet at Pors 
skulle skape sensasjon.

Det ble heller ikke sensasjon, selv om laget 
nok overrasket stort. De fleste var derimot 
skuffet over Larvik Turn. Men nok om det.

Skal det bli en vane for Pors dette å tape 
vårkampene ? Hvor mange ganger har det 
ikke hendt at laget har gjort en enestående 
innsats om høsten, har til og med ledet med 
«fullt hus» i poeng før vårsesongen, men så 
dumper det ned igjen og blir stående «på ste
det marsj». Hva er årsaken til dette ? Er det 
treningen som blir lagt an på en feil måte, 
eller er det guttene selv som er skyld i det ?

Vi har spurt noen av spillerne og tribune- 
sliterne hva de mener om L.T.-kampen og også 
hva de mener er årsaken til at Pors alltid ta
per poeng om våren.

& 4
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Duddi.

1

Kåre — Otto overtar.i

og

D. Kj.

Representantskapet.

Ref.

Vi takker Kåre for det han har gjort hittil 
og ønsker Otto til lykke med formannsvervet.

Mandag 12/5 hadde representantskapet kalt 
sammen til tillitsmannsmøte i klubblokalet. 
Det var heller dårlig fremmøte. Halvdan Elt- 
vedt ledet det hele som representantskapets 

formann.
Det var treningsbanen og utarbeidelsen av 

stadion man behandlet. Noen ny komite for 
treningsbanen er enda ikke valgt, og forelø- 
big kan det ikke gjøres noe på den på grunn . 
av mangel på fyllmasse.

Etterpå var det mange av styremedlemmene 
som nyttet hovet til å komme med spørsmål.

Slik gikk altså den første kampen, og etter 
disse uttalelsene skjønner en at det hadde 
gått an å få en annen utgang på den. Nå er 
det bare å håpe at Pors vinner de kampene 
som er igjen.

går

viser, og det siste målet var jo real offside 
som linjemannen får ta skylden for.

Årsaken ? Ikke så godt å si. Men noen tar 
treningen alt for lett. Især målmennene. De 
burde møte litt oftere opp på treningskveldene. 
Det er ikke noen fin trening å sitte på tribu
nen og se på som enkelte gjør.» Han ville 
også som Leif ha mer spesialtrening.

«Og kondisjonen skorter det ofte på om 
våren, og her ligger kanskje årsaken.

Dagfinn Jensen sier at Larvik Turn-kampen 
var en stor skuffelse både for dem og for alle 
som håpet på at Pors skulle vinne. Det ble 
altfor mye rotespill. For mye polballer ødela 
angrepene for Pors. Laget hang ikke sammen, 
og skal det bli noe bedre for oss, er dette 
første betingelse.

Hva mener du om resultatet ? Synes du at 
Larvik Turn fortjente å vinne ?

De fortjente nok seieren, men den skulle 
ikke vært så stor. 2—1 hadde vært mer rett
ferdig.

Hva tror du er årsaken til den dårlige vår
sesongen ?

«Pors kommer for sent i form, og så må 
de tenke mer på å spille sammen. En må lære 
å plasere seg. Men treninga er det ingenting 
å si på. Olaf gjør jamen så godt han kan.

Alf Jacobsen hadde ikke stort å si om kam
pen, men han ba oss etterlyse skuddene. Ellers 
syntes han at guttene viste altfor lite energi 
og vilje, det var ikke innsats nok foran mål. 
Siste pasning feilberegnes gjerne.

Einar Amundsen: Guttene finner ikke hver
andre. Pasningene er enten for løse eller for 
harde og kommer ikke fram til adressaten.

Olaf Skilbred ville ikke uttale seg om kam
pen, derimot hadde han et par ord å si om 
spillet og laget.

«Pors mangler friskheten og innsatsen som 
de hadde i fjor host. Det går som en rød tråd 
gjennom hele kampen. Avslutningene kommer 
ikke. Skuddene er totalt borte. Laget går ikke 
godt sammen så det må nok større innsats 
til om vi skal bli i serien.

Per Boye Abrahamsen mener der er kondi
sjonen som det skorter på. Vi greier ikke å 
avslutte angrepene, og skuddene kommer ikke.

Kåre Beckstrøm har etter flere års iherdig 
arbeide i fotballgruppas styre trukket seg til
bake. De par siste årene har han sittet som 
formann, og mange seire har fotballagene 
dradd hjem i hans tid.

Det var nokså uvillig en ga slipp på Kåre, 
men når en har en så dyktig mann som Otto 
Malmgren å sette i stedet, skal en ikke klage. 
Otto er ikke helt ny i fotballgruppens styre. 
Han har i flere ar vært styremedlem. Ettersom 
han i år satt som viseformann, var det natur
lig at han rykket opp på den ledige plass 
etter Kåre.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

LnAzå&ccdcL.

PORSGRUMD METALVERK A.S

D

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
S t o r g t. 136.

Telf. 5 07 64

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Tel/. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

[Vestsidens Skotøyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

e[tf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ ■ ■ f BP V. PORSGRUNN
■ le Vli/ fcHrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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hvis man skal oppnå nogetOptimist må

I

Vi har enda de ferskeste minner fra et over
måte vellykket N. M. på Ski, minner vi sikkert 
kommer til å erholde langt inn i fremtiden. 
Det var jo som et eventyr det hele. Og nett
opp fordi det var så vellykket syntes vi de 
fire dager det hele varte gikk så altfor fort.

Et intervju med skiformann akkurat nu 
syntes vi måtte være av interesse, og vi tref 
fer da også Aksel idet han kommer på syk
kel iført svære gummistøvler og skilue. Det 
lukter bråtebrann og vi har vår mistanke om 
at oppryddingen av Rugtvedtkollen foregår.

Og vi spør da likefrem om det ? Hvis jeg 
skulde svare som jeg hadde lyst til. vilde det 
vel neppe ta seg ut på trykk, jeg får vel inn
skrenke meg til å si at joda det blir da om
sider ordentlig deroppe når bare vi får tiden 
på oss. Jeg vil gjerne i denne forbindelse ha 
sagt, at man må ikke stille altfor store for
ventninger til medlemmenes innsats, og stole

man være,

på hjelp. Jeg kan fortelle at det store arbeide 
som oppryddingen er har foregått siden for 
påske, og av tre mann. Det skulde ikke ak
kurat fortelle om interesse og ansvar.

Medlemmene må nok ta skjeen i en annen 
hånd, eller skal vi si spaden i begge hender 
hvis vi fortsatt skal eksistere. Det er jo de 
gamle traverne som går igjen overalt og de 
blir snart for gamle.

Er du tilfreds med N. M. ?
Spørsmålet synes overflødig, men jeg vil 

gjerne ha sagt at arrangementet kan kanskje 
få større betydning for vårt fremtidige ar
beide enn vi aner akkurat nå. Det var jo slik 
at selv den kresneste skientusiast måtte gi 
seg over.

Økonomiske resultat, hvordan blir det ?
Det økonomiske resultat var jo faktisk sik

ret på forhånd, finanskomiteens arbeide var 
jo strålende, det gjorde jo også sitt til at vi

sier skiformannen Aksel.
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Håndballgruppa

i g,ancp !

om

re-

D.

'4

Duddi.

Vi synes synd på alle som kommer ut for 
Trygve Kristiansen. Han er hvass til å selge 
lodder ’

Til slutt minner vi om at treningen foregår 

på Pors stadion hver mandag og fredag kl. 

19, både for damer og herrer.

Håndballgruppa har ikke ligget aldeles på 
latsida. Det kan en tydelig se av spillerne som 
allerede nå ser ut til å ha ganske god kon
disjon.

Så kom to seire Pors—Kvikk 1—0 og Pors 
—Eik 4—1.

Pr. 26/5 ligger Pors på annen plass i ta
bellen etter Larvik Turn.

A-lagets kamper hittil i vår (26/5).
Den første kampen ble spilt på Sundjordets 

bane. Det ble en lett seier for Pors med 6—0 
over S.I.F.. Neste skalp ble Urædds med hele 
7—0.

arbeidet så meget friere med alle opplegg for 
N. M.

Arrangementet forøvrig viste at vi kan 
mestre store opgaver, og at det som før var 
opptimismen som seiret.

Gruppens resultater, sportslig sett i vinter?
Sesongen var jo preget av N. M. og sne- 

mangel den første halvpart, men etter N. M., 
var våre gutter i konkurranser hver søndag. 
Det er blitt endel premier, og en flott lags- 
pokal fra Vegårdshei, foran selveste Kongs
berg.

Også gutteløperne har vært ute, og vi ar
rangerte jo også gutterenn i Lille-Rugtvedt, 
samt den tradisjonelle skolekonkurransen.

Er det fremskritt å spore hos de yngste ?
Jeg må nok si at skolekonkurransen i år 

var meget bedre enn før, men hos våre gutte- 
løpere er det bare noen ganske få som kan 
hevde seg. Jeg håper at vi fra hosten av kan 
ta oss av de aller yngste slik at rekrutterin
gen blir bedre.

Noen ønsker til slutt ?
Det måtte være at alle medlemmer ikke 

minst de aktive, tok et tak med, viste inte
resse og ansvar for foreningen, arbeidet vilde 
da bli lettere og mer hyggeligt og mer hobby- 
betont.

Guttene har spilt en del innendørs kamper, 
og resultatet har ikke vært nedslående, sna
rere tvert i mot. Det har vist seg at Pors er 
ganske målhungrig, og flere lag har måttet 
bite i gresset (eller sementen) for dem.

Jentene har drevet med innendørstrening 
siden begynnelsen av mars under Terje Hart- 
vigsens ledelse. I slutten av april kunne en 
imidlertid begynne med utetrening, og her var 
det «Stubben fant seg best til rette. Han 
ordner opp og forklarer, maser, skjenner, ro
per og skriker som om han aldri skulle ha 
gjort noe annet.

Det er ikke så lurt å begynne a tippe 
sultatene for de forestående kampene, og vi 
skal heller ikke gjøre det. Men etter kvalite
ten av spillere å dømme, skulle det vel ikke 
gå så helt dårlig.

Første kamp for damene går 16. mai mot 
Fossum, og da gjelder det å score points.

Guttene har allerede spilt et par trenings
kamper. Den siste foregikk på Borgestad mot 
Grane, og resultatet ble 8—6 til Grane. Ikke 
noe å klage over, men neste gang går det 
forhåpentlig enda bedre.

Men så kom tapene.
Snøgg—Pors 2—1. Pors—Odd 0—2. Så 

kom Larvik Turn-affæren med 4—1 i favør 
av L. T. Selbak—Pors endte med 2—0 seier 
for Selbak.
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Ny fotballregeL

var

< Når han, uten å spille ballen, forsettlig 
stenger en motspiller, dvs. løper mellom 
motspilleren og ballen, eller anbringer 
kroppen i mellom på en slik måte at han 
danner hindring.»

spillere er så vant til å «dekke for ballen» at 
de uvilkårlig vil søke å hindre motspillerne å 
komme fram.

Reglen gjelder ikke bare i forsvarssonene, 
men over alt på banen. Det hender ofte at 
spillere løper i veien for motstandere ute på 
banen, selv om den første spilleren ikke har 
sjanse til å få tak i ballen.

En skal legge merke til at faren for straffe
spark stiger ved denne reglen. Gjør en brudd 
på en av de 9 punktene som medfører straffe
spark når en skal «dekke» ballen, kan resul
tatet bli straffespark i stedet for indirekte 
frispark. Ulovlig bruk av albuen kan være nok.

Finnland, Danmark, Sverige og Norge be
gynner å praktisere reglen på likt i vår. Den 
vil ikke endre noe av forsvarsspillets — eller 
angrepsspillets karakter når det gjelder lag
spillet, men den vil sikkert gi angriperne stør
re sjanse til å lage mål, og den tvinger for
svarsspillerne til større forsiktighet.

Kampen var svak. Ingen av lagene presterte 
noe som kunne kalles god fotball. Men Pors 
fortjente seiren. 1—0 var også i minste laget. 
Men som så mange ganger før — hvor blir 
det av skuddene ?

Denne gang var det Stubben som ordnet 
målet — og dermed seiren og poengene. De 
kommer godt med.

Ettersom Pors ikke spilte bedre mot Kvik, 
var det svært få som regnet med seier over 
Eik. Den kom derfor så meget gledeligere.

«Pors vant fortjent 4—1 over Eik».
«Kampen mot Eik igår var årets beste».
«Pors fant endelig scoringsmelodien tross 

reserver og eksperimentering.»
Slik stod det i avisreferatene mandag 26. 

mai.

Pors vant 1-0 over Kvikk 
i en svak kamp 
skriver L—n i T.A. 19. mai.

Hvis en spør om denne nye reglen vil føre 
med seg en rekke frispark bare en skjærmer 
ballen i nærkamp med motspillere, svarer våre 
dommereksperter nei. Det er fullt tillatt å 
skjærme ballen når den er under kontroll, det 
vil si når ballen er iy2 a 2 meter i nærheten 
av en. Men reglen vil nok føre med seg en 
rekke frispark (indirekte, som det ikke kan 
lages direkte mål på), fordi de fleste forsvars-

Fotballforbundets dommerkomité har holdt 
19 kurs over hele landet og der har Th. Kris
tiansen og hans kolleger først og fremst gitt 
klar beskjed om den nye «obstruksjonsreg- 
len . Det er en ny bestemmelse i fotballreglene 
som mange tusen fotballspillere, noen tusen 
dommere og hele vårt store fotballpublikum 
kommer til å stifte nærmere bekjentskap med 
i år.

Alle kjenner til den situasjonen på en fot
ballbane at ballen er på vei inn mot målman
nen — og at løperne forsøker å passere for
svaret for om mulig å få en sjanse på denne 
ballen. Da hender det 50 ganger i en fotball
kamp at forsvarerne «stenger» og hindrer 
løperne å komme fram. De stiller seg rett og 
slett i veien for angriperne og ofte kaster de 
seg inn i en kroppstakling mot motspilleren 
selv om ballen i det øyeblikket har nådd mål- 

og således er langt utenfor rekke-mannen 
vidde.

Dette er forbudt nå.
Det nest hyppige eksemplet er at forsva

rerne hindrer motspillerne å rekke ballen før 
den «går» over dødlinjen, selv om ballen er 
utenfor rekkevidde. Det er også forbudt.

I det hele tatt er det forbudt å hindre en 
motspiller i farten etter ballen når en ikke 
selv spiller ballen. Reglen lyder kort og godt 
slik:
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REFLEX

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Vestsita Manufaktur

Herre- og Gutteklær

Audi. Åasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Meieritorvet -—- Porsgrunn 
Telf. 5 07 97

Alt i 
FRUKT, TOBAKK 
OG SJOKOLADE

AU i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland

Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomster telegraf

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

w

L/.X
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

H
§
§
'}

&WW©

R e p a r a s j o n e r

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

Velsmakende og næringsrik
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man

føre

gikk der oppe og ryddet vekk.
Det samme hendte da Stadion skulle pusses 

opp i sommer. 5—6 mann fra en forening på 
over 500 møtte opp. Det er virkelig for galt. 
Nå må det være på tide at medlemmene tar 
hendene opp av bukselommene.

Gruppemedlemmene må vise større interesse. 
Dersom det skal fortsette som nå vil det bare 
føre til at styrene går trett etter ganske kort

Arbeidsfordeling
(Mesteparten tatt fra «Storm-avisa».)

Vi har inntrykk av at det råder on utbredt 
misforståelse blant medlemmene av de for
skjellige gruppene når det gjelder styrenes 
plikter. Det er noen som for alvor går rundt 
og tror at styrene skal utføre alt arbeid i for
eningen. Styrenes primære oppgave er å lede 
gruppene administrativt og dermed bl. annet 
sette medlemmene i arbeid når det trengs.

La oss nå ta Skigruppa for eksempel. Den 
har jo nettopp utført et stort arbeid med ski
bakken. Men hvor mange av medlemmene var 
det egentlig som møtte frem for å hjelpe til?

De samme

f 0Rj$f4n"FbRIDWFOWIffGEQ ~ P6gQ

Det var ikke svært mange nei. 
personene møtte opp gang etter gang og ut
førte det arbeidet som måtte utføres. På 
samme måten var det etter rennet. 3 mann

tid. Det må arbeidsfordeling til. Når en grup
pe ved annonse ber medlemmene møte opp er 

pliktig til det. Husk at de som er med i 
styrene har mer enn nok med andre saker. 
Styret skal forberede arrangementer, 
korrespondanse, sette i gang arbeider, i det 
hele administrere. I tillegg kommer det fak
tum at de som sitter i styrene som regel er 
opptatt med annet administrativt arbeide.

Alt for lenge har det vært slik at arbeidet 
innen gruppene har vært utført av de samme 
personene fordi det har vært uråd å få andre 
medlemmer med. Det eneste disse flittige 
maurer får av en del medlemmer er kritikk. 
Kritikk for det arbeid som ikke er utført 
like meget som for det som er utført. Kritik
ken er til sine tider grenseløst surmaget og 
dermed negativ.

Det er å håpe at man i fremtiden blir spart 
for denne lite aktverdige kritikken, og at man 
i stedet finner de mange gruppemedlemmer i 
aktivt og byggende arbeid for foreningen. På 
denne måte avlaster man styrene for en masse 
arbeid som de ikke skulle ha, samtidig som 
foreningen vokser seg sterkere.
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Treningsbanen.

ar-
Aksel Fjeld.

HALVDAN REALFSEN -
ODD LIEN.

D. K.

I

o

Ar om annet.

■

I

Porsgrunnsteknikerne gjør seg gjeldende på 
mange felter. Også på premielistene i vin
terens skirenn finner vi dem, og da represen
terer de vår forening. Siden teknikernes I- 
drettsforening ble nedlagt, har de som sokner 
til skiidretten, søkt om opptagelse i vår ski- 
gruppe, hvor de har hevdet seg godt.

Vi har alltid syntes at dette innslaget i vår 
medlemsfortegnelse har vært morsomt og in
teressant, selv om vi ikke får beholde dem 
bestandig. De kommer og går. Men det at 
de søker til oss i denne tid, tar vi som et 
tegn på at de liker seg og at de trives i vår 
forening. Vi lærer også på denne måte å bli 
kjent med kjekke sportsgutter fra nær sagt

alle kanter av landet, idrettsarbeidet i andre 
lag, og vi får kontakt med lag som kan få 
betydning senere.

Den kjekke og kameratslige opptreden disse 
guttene viser, såvel i hoppbakken og løypa 
som i dagliglivet, gjør dem meget populære 
og velsette.

Også i år forlater en del av disse gutter oss. 
Det er Alf Lokka, Egil Løken, Erling Nord- 
brøden, Arne Hanserud og Hermansen.

Vi takker for den tid vi har hatt dere her, 
for gode idrettslige prestasjoner, for godt ka
meratskap gjennom denne tid, håper at vi 
også har hatt noe å gi.

Vi ønsker dere hell og lykke for fremtiden 
såvel i dagliglivet som på idrettsbanen.

Vi vil også få takke Roar Rolnes for det 
han har gjort for bokse- oog håndballgruppa 
(Red.)

Vi har lenge forsømt oss når det gjelder å 
takke Realfsen for det han har gjort når det 
gjelder Idrettsforeningen Pors. Men bedre 
sent enn aldri er et gammelt, kjent ordspråk.

Å presentere Realfsen er vel unødvendig. 
Men det kan allikevel være på sin plass a 
nevne et par av de ting han har utrettet for 
foreningen. Realfsen var en av dem som var 
med fra begynnelsen. Riktignok stod han som 
medlem av Molhaugen Idrettsforening, men 
han gikk snart inn i Lyn som skulle bli kjer
nen i Idrettsforeningen Pors.

Han var i sin tid en kjent og god fotball
spiller, og mange og store var de seire fot
ballaget tok hjem i hans tid. Fra 1910—12 
stod han som kaptein på laget, og det var 
også ham som kom med forslaget om at fot
ballklubben skulle innlemmes i Norges Fot
ballforbund.

I 1913 ble dette en virkelighet, takket være 
ham.

Endelig skal visst arbeidet med trenings- 
banen komme igang igjen. På siste hoved
styremøte ble det nedsatt et nytt utvalg, og 
alt skulle nå ligge i de beste hender. Formann 
for utvalget er Alf Vinje Henriksen, medlem
mer Thor Bjørn Andersen og Einar Skrape- 
klev. Dessuten har Odd Lien gått med i ut
valget som hovedstyrets representant.

Vi hadde en samtale med formannen og han 
sa at først og fremst gjaldt det dreneringen. 
Ca. 1000 m skulle dreneres og deretter pla
neres. Det som ble gjort i år kunne man ikke 
regne som permanent. Alt 'skulle bare være 
midlertidig. Men banen skulle gjøres slik at 
den ble brukbar i høst og i vinter, og så fikk 
en se til neste år for å gjøre den permanent.

Hvordan skal dere få hjelp til dette 
beidet da ?

Alt skal gjøres på dugnad. Og vi håper 
selvsagt at medlemmene følger vår oppford
ring om å hjelpe til.

Når har dere tenkt å sette arbeidet i gang?
Det blir så snart som mulig. Det kommer 

oppslag på tavlen.
Og så avventer vi ordre.
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Duddi.

god sådan

ta imot.
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PIKETURNSTEVNET på Notodden.

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

13/3 1920 ble han tildelt sølvmedalje for sin 
interesse for foreningen.

Realfsen har ikke bare vært interessert i 
fotballgruppen. Han har vært like opptatt av 
Skrigruppa, og han har gjort mye for den 
senere utarbeidelse av Rugtvedtkollen.

I 1948 ble Halvdan Realfsen valgt til ho
vedforeningens formann og satt til våren 1952.

Han er vårt eneste nålevende æresmedlem.

Hva med kontingenten,
Ville det ikke være en idé, en 

å få betalt sin medlemskontingent. De respek
tive kasserere er sikkert mer enn villig til å

Se nå å bli ferdig med det.

er den betalt?

Ja, så hadde vi fri en stund da. Vi gikk 
fra banen ned til skolen hvor vi bodde, og der 
fikk vi utlevert hver vår melkeflaske. Mat 
hadde vi med oss selv.

Dere traff vel mange dere ikke kjente der 
oppe, vel ?

Åja, en god del. I spisepausen gikk vi om
kring og pratet, og da ble vi kjent med nokså 
mange.

Når begynte så paraden ?
Den begynte klokken ’/23, og Pors måtte gå 
nest sist. Før stevnet tok til, var det andakt 
og vi sang «Gud signe vårt dyre fedrelanda. 
Formannen i Snøggs Turngruppe holdt vel
komsttalen, og så satte stevnet i gang.

Vi skulle først utpå, deretter de minste 
pikene og til slutt guttene.

Og deretter reiste dere rett hjem ?
Åneida, først skulle vi spise middag.

så tok vi 6-toget hjem igjen.
Det var det første stevnet du var på, ikke 

sant ? Hvordan syntes du det var ?
Jeg synes det var kjempemoro, håper det 

blir et til neste år også.
Og det blir det ganske sikkert.

Atter en gang må redaksjonen be sekre
tærene i de forskjellige gruppene komme med 
bidrag. Det skulle være en selvsagt ting at 
det kom rapporter hver måned, slik at en 
slapp å løpe rundt å be de enkelte å gjøre 
sin plikt. Neste gang slipper vi vel dette ma
set, eller hva ?

Rapporten fra A-laget må dessverre stå 
over til neste nummer, på grunn av plass
mangel.

Torsdag 6. mars ble Odd Lien valgt til ho
vedforeningens formann etter Halvdan Realf
sen. Lien er ganske ny i Pors. Han har ikke 
vært medlem lenger enn siden frigjøringen, 
og noe tillitshverv hai’ han ikke hatt utenom 
at han har sittet som redaktør av Porsbladet 
ett år.

Derimot har han sittet i kretsutvalget for 
volleyball så han er ikke helt uten erfaring 
når det gjelder administrativt arbeid, og han 
har allerede vist at han kan det med å lede 
en stor forening. Velkommen skal du være, 
Odd.

Vi vil til slutt be alle medlemmene slutte 
opp om den nyvalgte formannen og hjelpe 
ham i det arbeid de har pålagt ham.

G. Kj.

Pikcturnstevnet på Notodden fant sted 15. 
juni, og Pors sendte 32 deltakere opp dit. 
Vi har hatt en samtale med en av dem, Turid 
Kløv, og hun forteller.

Vi tok ’/28 toget oppover om morgenen og 
var der oppe ved 10-tiden. Omtrent med en 
gang var det å gå direkte på banen til genc- 
ralprøven.

Og så ?
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

0

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager- Innstallasjonsavdeling

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask 
og 

Føhn
Massasje

Den,norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

M. n. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Tclf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

Ekko

O. M. Bnerulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 %

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Bodil og Karl-Sigurd Olsen.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i an
ledning vårt bryllup.

u

*1

fra

«Dette var min siste kamp», uttalte Bjarne 
Olsen etter landskampen mot Danmark.

Grunnen til at jeg nå har tatt denne be
slutningen er at jeg ikke får trening nok. 
Mitt arbeide tillater ikke stadig trening, og 
de harde kampene jeg har, fordrer det.

* 
R 
S 
G 

■

N

12. juni var det pikepartienes tur til å ha 
sin avslutning. Ca. 30 piker satt benket rundt 
bordene, og ingen tidde stille et sekund. Enda 
verre ble det da smørbrød, brusflasker og su
geror kom på bordet. Maten gikk ned på høy- 
kant, og det varte ikke lenge før matfatene 
var tomme. Hva de skulle bruke munnen til, 
fant pikene fort ut. Allsang ble det til. Og 
så kom de etter tur alle de kjente sangene, 
fra «Porsgrunnssangen» og til «Ut på Nøt
terøy fins». Jeg skal si det var et allsidig 
program.

Som en gave fra pikepartiene fikk Duddi 
Kjellevold overakt en blomsterurne av Lillian 
Gundersen.

Og til slutt fikk pikene den samme instruk-. 
sen som de voksne hadde fått torsdagen før.

iJ°n5J■—JjohanL»
JEREMIASSEN

>TPEuASTUT5ALG

Boksestevnet avlyst.
Det planlagte boksestevne på stadion 4. juli 

ble avlyst. En god del av olympiadeltakerne 
hadde meldt sin ankomst, og alle bokseinte- 
resserte hadde håpet å få se våre fremste i 
ringen. Vi har hatt en samtale med Bjarne 
Olsen, som stod for stevnet, om årsaken til 
at det ble avlyst.

Vi har hørt det var på grunn av dårlig 
økonomi ?

Langt i fra. Økonomisk skulle vi komme 
fint fra stevnet, regnet med et bra overskudd. 
Nei, årsaken ligger nok i for dårlig tilslut
ning. Forbundet hadde lovet å sende olympia- 
kandidatene, og Pors skulle selv stille sine 
boksere. Nå viser det seg at Forbundet sen
der 7 og Pors 2, og 9 mann er for lite til å 
arrangere stevne på.

Vi får ikke se olympadeltakerne her borte 
da ?

Ikke før de Olympiske lekene i hvert fall. 
Men vi skal ha et boksestevne til høsten en 
gang, når er ikke riktig bestemt, og da kom
mer nok de fleste.

Vel, vi får slå oss til ro med det foreløpig.
Judy.

Takk for i år
i Turngruppa.

Turngruppa holdt sitt avslutningsmøte i 
klubbhuset 5. juni. Både dame- og husmor- 
partiet hadde møtt fulltallig frem. Eva Nord- 
lie ønsket alle velkommen og lot festkomiteen 
overta. Kaker og kaffe kom på bordet, og 
praten gikk. Men en gang må det bli slutt 
på kaffen, og det var da Eva overlot ordet til 
Selma Skilbred. Hun holdt en kort tale hvor 
hun takket Wivi-Ann Gundersen for det hun 
hadde gjort for husmorpartiet. Uten henne 
hadde det ikke blitt noe stevne for deres ved
kommende, og som en takk overrakte hun 
henne en nydelig blomsterurne. Damcparti- 
ets instruktrise Reidun Nossen fikk blomster 
av Eva og likeledes Molla Hegna som hadde 
spilt for begge partiene.

Etter all blomsteroverrekkelsen ga Eva de 
siste instrukser angående stevnet, og så gikk 
praten videre.

„ B E IT E N ”
gir opp konktirranseboksingen.
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Hva skal man tro?

Vi tillater oss å ta med nedenstående som 
vi finner i Grenmar. Nå gjelder ikke dette 
Pors, men det kunne like gjerne vært oss det 
gjaldt. Det hender altfor ofte at referentene 
gir et feil bilde av kampene.

Det har vel blitt nokså mange landskamper 
for deg ?

Jeg har hatt 7 landskamper, og ved siden 
har det jo blitt flere internasjonale kamper.

Har du tall på alle de kampene du har bok
set i årenes løp ?

Noe nøyaktig tall har jeg nok ikke, men 
jeg kunne tenke meg mellom 3 og 400 kamper.

Trekker du deg helt, tilbake fra boksingen ?
Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg har 

bokset i 16 år, og da er det litt vanskelig å 
slutte helt, men kamper blir det nok ikke 
fler av.

Du har drevet som trener for de andre, 
du vil ikke fortsette med det da ?

Jo selvfølgelig fortsetter jeg som trener.
Er det noen av de yngre du venter deg 

mye av ?
Thor Skames blir nok den som kommer til 

å nå lengst av de yngre, ellers ville nok Rol- 
nes ha nådd langt. Men han har dessverre 
reist fra byen.

Det var godt Bjarne ikke helt har tenkt å 
trekke seg tilbake. Han har gjort mye for 
boksegruppa i den tiden han har vært med, 
og han kommer vel også til å gjøre en hel 
del. Det gjelder bare at de yngre forstår å 
dra nytte av det Bjarne lærer dem.

Asbjørg.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tlouøna Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel 
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

jfer

Vi gir plass for nedenstående innlegg, som 
vi igår kveld mottok fra formannen i Gren
land Fotballkrets, Rolf Gulliksen :

I referatet av 1. kval, rundekampen «Skade 
—Urædd» i Varden 21. ds. heter det bl. a. 
om dommeren: Dommeren Nils A. Nilsen. 
Grane, var uhyre svak. I Fylkesavisen: Dom
meren Nils A. Nilsen, Grane, dømte godt.

Vel er det bra å ha en personlig mening og 
ut fra denne kunne vurdere en idrettspresta
sjon, men når som i dette tilfelle to sports- 
referenter står så langt fra hverandre i opp
fatningen av dommerens kvalifikasjoner, da 
må det være galt et sted. En s å divergerende 
mening om en dommers ledelse av en kamp 
virker mistenkelig, ja, så mistenkelig at en 
må dra referentenes kvalifikasjoner til objek
tiv vurdering av det som foregår ute på en 
fotballbane i tvil. Og ikke dommerens.

Jeg er redd mange referater av fotballkam
per er sterkt preget av fargen på de briller
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Heistad-kurset.

Det fikk jeg altså ikke vite.

Duddi.

man ser med, noe ovenstående er et klassisk 
eksempel på.

Til avisene: Nytt mest mulig nøytrale re
ferenter, for sportsjournalistikk som ovenstå
ende tjener ingen. I motsatt fall bør man bare 
ta inn et rent referat fra kampen og ingen 
kritikk.

Så gikk vi fra Inger til Lise Glad og Liv 
Holtan som jeg finner travelt opptatt med å 
kaste ball.

Hva sier så dere om kurset da ?
Det var alle tiders. Skulle ønske det ville 

vart en måned.
Synes dere ikke det ble litt for mye gym

nastikk da ?
Kanskje til å begynne med, for da ble vi 

litt stole, men det var bare moro etterpå.
Når måtte dere opp om morgenen ?
•/åS og i seng klokken 10.
Og da sovnet alle med en gang naturligvis?
Ja, du kan jo tro det, sier de og går til

bake til ballkastingen.
Nei, de er vel ikke annerledes enn andre.

Porsgrunn 23. mai 1952.
Rolj Gulliksen.

Vel, vel, vi sier takk for oss og går videre 
til — Inger Baksaas. Hun bor ikke så svært 
langt i fra, og henne ser vi en «mil» ute på 
jordet.

Som Karin sier hun også at det var kjem- 
pemoro der ute.

Du får fortelle hva dere gjorde i fritiden du 
da. Dere hadde vel litt fri ?

Jo, etter klokken 7 hadde vi såkalt fri, men 
det var alltid satt opp program for den også. 
Den første kvelden vi var der, drog vi på tur 
i omegnen. Det var jo om å gjøre for oss å 
bli litt kjent på stedet. Vi fra Porsgrunn var 
jo litt kjent der fra før, men det var piker 
der både fra Rjukan og Notodden som ikke 
var det.

Dagen etter var det båttur, og det var moro. 
Vi var helt ute i fjordgapet. Men vi ble vel
dig sultne av det, og spiste nok en god del 
brød når vi kom tilbake.

Siste kvelden hadde vi amatøropptreden. 
Alle deltakerne måtte være med på et eller 
annet; synge, lese opp eller spille en sketch.

Hva gjorde så du da ?
Mmmm.

Som de fleste kanskje kjenner til ble det 
i år holdt et kurs for piker og gutter mellom 
12 og 16 ar på Heistad. Pors sendte en del 
representanter dit, og vi har bedt et par av 
dem uttale seg om hva de syntes om kurset.

Den første vi får tak i er Karin Bjørntvedt. 
Hun ligger på alle fire i kålåkeren, og vi 
skjønner godt at vi forstyrrer. Allikevel har 
hun tid til å ofre et par minutter på oss.

Får du god betaling for dette her da ?
Å ja, ikke så verst.
Men det var nå ikke det vi skulle snakke 

om. Det var Heistad.
Å, der ute hadde vi det alle tiders, altså. 

Vi hadde nesten ikke lyst til å reise igjen.
Dere kom dit ut onsdag, ikke sant.
Jo, vi tok et tog som gikk ved 9-tiden. Læ

rer Soltvedt kom og motte oss og ønsket vel
kommen, og han var veldig grei hele tiden.

Hvor bodde dere hen ?
Vi bodde på skolen. Det var madrasser i 

klasseværelsene, og så hadde vi med oss so
veposer.

Dere hadde vel ikke noen undervisning den 
første dagen dere var der ?

Joda, vi fikk nesten ikke tid til å sette fra 
oss sakene for vi ble kalt ut til gymnastikk, 
men det var moro det og. Etterpå fikk vi 
bade. Det gjorde vi forresten også mye. Vi 
lærte litt livredning, og opplivningsforsok. 
Det er jo veldig viktig å kunne. Men nå må 
jeg tilbake til ugraset ellers får jeg ikke så 
mye betaling som i går.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

O. BreerudKr. Knudsen & Co
V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Porsgrunn

YYloLtaA innAkudd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALUERK A.S

DROGERI. FARVEHANDEL og PARFYMER!

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40

Kunst st oppin g, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbsrgs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Telf. 5 07 64

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01, 56 
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

J M PORSGRUNN
■ El IM^elf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.
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Hva er fotball?

Junioravdelingens 
vårsesong*

Mange kløktige hoder har svart på det 
spørsmålet. For min del har jeg lest mange 
utmerkede avhandlinger om fotball. Jeg tør 
på ingen måte oppta konkurransen her. .

Det beste svaret, og det korteste, er etter 
min mening det som Harald Evensen, styre
medlem i Fotballforbundet, engang ga. Han 
ble på et idrettsmøte sånn underhånden tiltalt 
av en kjent friidrettsmann som lett ironiser- 
ende spurte:

Du Evensen, det går vel ikke egentlig 
an a si at fotball er noen slags idrett ?

Det vet jeg ikke gitt, svarte Evensen, men 
i hvert fall er det liddelig moro.

Noe mer skulle det vel ikke være nødven
dig å si. Likevel tilføyer jeg noen linjer som 
faller meg inn i farten.

Fotball er idrett for store og små gutter i 
alle aldre. Det er spennende og underholdende 
sport for publikum. Fotball er lagspill og ka
meratskap. Det appelerer til solidaritets- og 
æresfølelse. Fotball er en for alle og alle for 
en. Det er alltid noe nytt i fotball. En blir 
aldri utlært. Fotball er variasjon. En kjeder 
seg aldri på en fotballbane.

Fotball er fin og utviklende idrett. Den kre
ver fysisk form og intelligens av sin utover. 
Fotball er lek. Men også alvor. Den har sine 
strenge lover og regler som må følges. Der
for er fotballsporten oppdragende.

Men først og fremst er det liddeli’ moro.

Reidar Kvammen i «Vikingen».

Dette er et resultat som ikke et lag i kretsen* 
kan rose seg av i år

Vi kom svært tidlig i gang med treningen 
under ledelse av Jeisen Gundersen. Fremmøtet 
har vært helt ypperlig. Enkelte ganger har 
det vært opptil 70 gutter til stede, og det skal 
en ikke klage over.

Som en begynnelse på sesongen ble små- 
gutt-finalen fra ifjor spilt på Borgs bane mel
lom Odd og Pors. Pors vant her med 2—0 
etter meget godt spill.

Årets juniorlag er vel det beste som vi har 
hatt på lenge. Mange av spillerne er svært 
lovende, og de vil nok forstå å hevde seg på 
de høyere lagene med tiden. I den første kam
pen mot Odd leverte guttene et spill vi sjel
den ser i juniorkamper. Resultatet ble 4—0 
til Pors. De neste kampene gikk mot Storm 
og Skotfoss, og resultatene ble henholdsvis 
1—0 og 3—0 til Pors, og så etter meget godt 
spill i begge kamper.

I kampen mot Skotfoss ble Sven Hansen 
skadet, og han kunne derfor ikke stille opp i 
de kampene som var igjen før ferien. Det at 
ikke Sven var til stede fikk vi merke i neste 
kamp mot Gjerpen. Laget fikk ingenting til. 
Det var ikke et eneste ordentlig skudd mot 
mål under hele kampen, tross Pors lå stort 
over. Resultatet ble 2—1 til Gjerpen.

Den siste kampen mot Urædd endte med 
Pors-seier 4—0.

Juniorlaget ligger nå etter 5 kamper på an
nenplass etter Herkules, som det skal ha i 
første kamp etter ferien.

Sven Hansen leder scoringstabellen med 5 
mål, Finn Johnsen med 3 mål.

Guttelaget har bare seire hittil i år. Det 
har slått Urædd med 4—0, Tollnes med 2—1 
og Sundjordet med 4—2. Her er det også en 
del gode spillere, men det er flere av dem 
som blir litt sene i starten. I en treningskamp 
mot Sundjordet vant laget hele 10—1, og her 
fikk guttene spillet til å gli. Nå gjelder det 
bare å få til samme spill også når det virke
lig gjelder.

Smågutt-laget måtte begynne serien uten 
noen treningskamp, noe en straks fikk merke. 
Den første kampen gikk mot Borg og endte

Tar vi en oversikt over vår junioravdeling 
etter at sesongen er halvspilt, kan vi vel si 
vi kan se fremtiden trygt i møte. Hva serie
kampene angår, så ligger våre tre lag meget 
godt an. Guttelaget leder sin avdeling stort 
med bare seire. Junior- og Småguttelaget er 
foreløbig nr. 2 i sine avdelinger med et tap.
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Rapport fra B-laget*

0. H.

1

Med hensyn til den såkalte Odd-serien lig
ger vårt lag meget godt an, og hvis ikke det 
skulle hende noe uforutsett, skulle vi også 
greie å trekke av sted med den. Alle kampene 
er riktignok ikke ferdigspilt for de andre la
gene, men vi leder stort i poeng.

I denne serien har vi hatt lov til a supp
lere laget med spillere fra førstelaget, men 
det er vel gjort minst fra Pors’ side. Spillerne 
har satt stor pris på denne serien, og kam
pene har vært både hårde og velspilte.

Vi takker ennå en gang spillerne for den 
innsats de har vist i år.

med tap 2—1. Det var ikke lett med en gang 
å finne fram til det rette laget. Vi måtte jo 
begynne helt på nytt med bare nye spillere, 
da fjorårets var blitt for gamle. I de neste 
kampene forsøkte vi flere nye spillere, og det 
har gitt gode resultater. Det har bare blitt 
seire, først over Tollnes med 1—0 og over 
Sundjordet med 4—2. Laget ligger som nr. 
2 i avdelingen og har enda sjanse til å gå til 
topps.

Guttene deltar i Sundjordets pokalturnering. 
Den første kampen endte med 5—0 seier over 
Herkules, og laget går dermed videre til semi
finalen. I denne kampen leverte guttene et

C-laget.
Annen reservelagsserie ble også vunnet av 

Pors. Spillerne har vist en vilje til innsats og 
et kamphumør som aldri før, og det ga også 
resultater. Laget har spilt 4 kamper i år med 
bare seire. Vi vil få lov til å takke alle for 
det de har gjort i vår, og håper at innsats
viljen også er der til høsten.

Årets mestere i annen reservelagsserie er 
følgende: A. Vennerød, A. Veholt, L. Jensen, 
B. Håkonsen, R. Johansen, K. Richter, B. Berg, 
K.-S. Olsen, Th. Gulseth og J. Nilsen.

Samtidig vil vi komme med en anmodning 
til spillerne om alltid å ha med seg legekort 
på kampene. En spiller uten legekort blir

Jeg ble bedt om å skrive en rapport fra 
B-laget av redaktøren av Pors-bladet, men jeg 
ber medlemmene ha meg undskyldt denne for 
produktet denne gang. Tiden ble dessverre 
så altfor kort. Jeg fikk beskjed sent på kvel
den, og allerede dagen etter skulle rapporten 
være ferdig. Jeg ble naturligvis stående helt 
målløs, men ordre er ordre, og jeg måtte sette 
i gang.

Først en liten appell til medlemmene. Hjelp 
redaktøren vår med stoff til bladet. Det skulle 
være en selvfølgelig ting. Korsåsen begynte 
så godt i bussen på hjemveien fra kampen 
i Larvik (hvor blir det av tro?), og de andre 
må komme sikkert etter. Vi har jo hatt mange 
hyggelige turer, så litt skulle det vel være å 
fortelle om.

Seriemesterskapet i første reservelagsserie 
gikk til Pors, etter en rekke gode kamper. Vi 
vil på denne måte gi alle spillere som har 
deltatt i disse kamper honnør for dette.

Seriemestere ble: Th. Solstad, I. Kristian
sen, A. Veholt, I. Vaage, P. Nilsen, R. Olsen, 
A. Johannesen, E. Olsen, A. Korsåsen, S. Edin 
og K. Richter.

Nå står neste tørn for døren, og vi håper 
selvsagt på nye seire. Med trening, god sports
ånd og godt kameratskap mellom spillerne 
må det bli resultater. Det har vi i år fått se 
bevis på, og det må også gå for fremtiden.

spill vi ikke har sett maken til før i år, så 
det kan hende vi endelig har nådd frem til 
den rette oppstillingen.

Sundjordet og Pors ble enig om å la to lag 
som ikke hadde spilt før stille opp mot hver
andre, og Pors’ lag gikk av banen med 8—0 
seier.

Når vi nå snart skal starte igjen etter feri
en, håper vi at guttene møtei' godt frem til 
treningen. La oss håpe og tro at junioravde
lingen kan ta med seg 3 mesterskap før året 
er omme.
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Kragerø-lekene 1952.

O. H.

Håndball!

nektet å spille, og det går ikke bare utover 
spilleren, men også laget. Husk det.

Gi utvalget beskjed hvis du ikke kan spille 
en kamp, så unngår vi vanskeligheter.

Dersom det er et eller annet du er mis- 
fornøyd med, meld da fra til utvalget, så skal 
vi se å få rettet på dette. Det er nemlig bedre 
enn å klage til en 10—15 personer som ikke 
har noe med saken å gjøre.

(Det siste kan gjelde for hele foreningen. 
Red.).

Pors hadde meldt på både dame- og herre
laget til Kragerølekene 1952, og kl. 15,30 kjør
te Natedal ut fra Torvet. I Brevik ble det en 
liten stans, da det var stor kø for å komme 
ombord i fergen. Fra Stathelle gikk så turen 
videre med sang og bråk under ledelse av 
Kirik og Marthin.

Kl. 17 ble lekene offisielt åpnet. Det var 
først parade gjennom byen og deretter tale 
av formannen i Kragerø Håndballgruppe Bjar
ne Sten Jørgensen.

Og så ble det gitt startsignal for kampene. 
Pors’ damer skulle i ilden i annen omgang. 
De hadde trukket Odd som motstander, og 
ingen ventet seier. Den kom heller ikke, men 
resultatet kunne vært verre enn 3—0. Pors 
spillte med 6 spillere, så derfor er resultatet 
desto mer bemerkelsesverdig.

Like eter stilte herrene opp mot Skiens 
Ballklubb. Uken før hadde Ballklubben slått 
Pors, og våre gutter håpet på revansje. Dette 
ble en kamp av de sjeldne. Den ble spilt i stor 
fart, og spillet var det ikke noe å utsette på. 
Pors vant kampen 3—0 og gikk derfor videre 
til annen runde.

Om kvelden var det dans på brygga, og 
klokka ble nokså mange før de siste etternø
lere kom seg i soveposene.

Søndag opprant med elendig vær. 
øste ned, og alt var grått og trist.

Regnet 
Men da 

klokka var 15, og kampene skulle begynne, 
skinte solen atter fra skyfri himmel.

Vi fikk se mange gode kamper. Særlig viste 
Larvik Turn, Oslo Idrettslag og Vold godt 
spill. Pors’ herrer var heller ikke borte, og 
kunne med litt flaks ha seiret over Kragerø 
som slett ikke overbeviste. Det ble dessverre 
ikke noen semifinale for Pors’ vedkommende. 
Kragerøs herrer kunne gå av banen med en 
heldig seier på 6 mål mot 5.

Seierherrene • ved årets Kragerø-leker ble 
Granes damelag og O. I.s herrelag som hver 
fikk overrakt en stor pokal til laget og en 
liten pokal til hver av spillerne. D. Kj.

Håndballgruppas kamper har ikke gått ak
kurat slik vi ønsket. Nå er det ikke å vente 
at et helt nytt lag skal gå til tops med en 
gang, men allikevel — —.

Det hele begynte svært lovende. Herrelaget 
var påmeldt i cupen i vår, og nådde da semi
finalen. Men så kom seiriekampene. De første 
mot Sundjordet (damer) og Herkules (herrer). 
Damene vant virkelig denne kampen, og det 
skulle vært en opmuntring til å gjøre like god 
innsats i de neste kampene også. Dessverre 
var innsatsviljen som blåst resten av seson
gen. Storm slo Pors med 2—1, Gulseth 5—0 
og Fossum 1—0. Dessuten var det 2 kamper 
Pors ikke kunne stille lag til, mot Siljan og 
Fossum. Damelaget står etter 6 kamper med 
2 poeng og 10—4 i mål.

For herrelaget er situasjonen atskillig ly
sere. Riktignok har det også vært et par tap 
for dem. Herkules—Pors endte med Herkules- 
seier 10—4, men en kunne da se at våre gut
ter virkelig kunne spille håndball.

I neste kamp mot Skotfoss tok de igjen 
Herkules forsprang i mål, idet de vant hele 
6—0. Grane—Pors endte med seier 7—6 for 
Pors etter en uhyre spennende kamp.

Neste kamp gikk mot Skiens Ballklubb, og 
her var det Ballklubben som drog av med sei
eren på 7—4. Dessuten har laget to utsatte 
kamper mot Herøya. Etter 4 kamper har her
rene 4 poeng og 21—23 i mål. Iddud.
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sjonsspiHlet alfa omega
E

EN HENSIKT OG ET RESULTAT
DER HAN SKAL VÆRE!

Skal vi se litt på en del generelle regler som 
gjelder i dagens fotball blir posisjonsspillet 
alfa og omega. Det er betegnende hva den 
glimrende ungarer Puskas uttalte etter at 
gullmedaljen i fotball var sikret i Finnland: 
«Vi spiller ikke ballen dit mannen er, men 
der han skal være». Det er i et nøtteskall 
hele posisjonsspillet. Det består i å løpe i 
posisjon og spille ballen. Det vil i praksis si

at samtlige rekker og spillere alltid er i be
vegelse, ailtid rede til å motta ballen. For 
vedkommende spiller som har ballen byr da 
avleveringene aldri på noen problem. Han har 
stadig flere medspillere å levere ballen til. 
Spørsmålet blir bare hvem det lønner seg å 
gi den til, hva som spillet er best tjent med.

Det klages med rette over dårlige avleve
ringer av norske spillere. Men la oss ikke 
helt glemme at man må ha folk i posisjon å 
levere ballen til. Det er karen som ikke har 
ballen som skal muliggjøre de gode avleve
ringer ved å løpe i posisjon. —

Vi må komme såpass langt at vi erkjenner 
at forat en dribling skal være av verdi må 
den ha en hensikt og gi et resultat. Dribling 
for driblingens skyld må vi komme vekk fra 
jo før jo heller. En dribling må vurderes etter 
det resultatet den gir, ikke om den tok seg 
pent ut fra tribunen. Førte driblingen til at 
medspillerne ble tvunget ut av posisjon eller 
at den tok så lang tid at motparten fikk 
dekket opp, så var den gal og unødvendig.

•fe

Puskas: Vi 'spiller ballen dit hvor monnen 
Av Kjell Erhard Johannessen.

3 naaaens fotball

te

f

Vi har alle vår bestemte mening om fot
ballspillet. Ikke noe annet spill blir vel sa 
diskutert og drøftet og det finnes neppe 
noen idrettsgren hvor meningene divergerer 
så sterkt.

Likevel er det enkelte hovedlinjer i selve 
spillet som man ikke kan komme utenom. 
Fra tribunen er det lett å påpeke en rekke 
feil, men på den annen side er det ikke 
alltid riktig å la spillerne få skylden hvis 
det går galt. Har de kjempet uten innsats 
og glod fortjener de riktignok en overhaling, 
men ellers er det et sundt prinsipp å si at 
om alle mann har ydet sitt beste — selv om 
de ikke fikk til noe særlig — så kan man 
ikke forlange mer. Det er aldri noen skam 
å tape for lag som er bedre. —

SKAL være plasert!
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POSISJONSSPILL GIR STANDARD

Klubbhuset
kamper i

oppgave

Duddi.

Kan man unngå dribling er det selvsagt 
det beste. Ballen triller fortere alene enn med 
en spiller etter seg og man sparer foruten 
tid også krefter.

Posisjonsspillet i rendyrket form lar ballen 
gjøre arbeidet. Det er da ikke nødvendig å 
stoppe ballen. Den kan «flaskes» videre med 
en gang hvilket gjør det omtrent håpløst for 
motparten å få tacklet.

Et slikt spill fordrer kondisjon av samtlige 
spillere og det er neppe noe lag i Norge som 
i øyeblikket kan greie å gjennomføre en hel 
kamp i denne rendyrkede spillestil med tem
poet på topp fra avspark til fløyten går for 
full tid.

Vi har hatt en samtale med formannen i 
Huskomitéen, Asbjørn Kjellevold, om planene 
med Klubbhuset i høst.

— Hva for planer har Huskomitéen i høst?
— Vi har for det første tenkt å male gulvet 

inne i salen. Det må i grunnen gjøres hvert 
år, for det slites kolossalt. Deretter vil vi for
søke å få skrapet og malt huset utvendig.

— Ikke vegger og tak?
— Nei, det ble gjort ganske grundig i fjor, 

så det får være til et annet år.
— Vi har hort så mye om et nytt styrerom. 

Blir planene om dette satt i verk i høst?
— Nei, det tror jeg ikke. Det er så mye 

som trengs, som for det første er vanskelig 
å få tak i, dernest er prisene skyhøye, så det 
får nok være enda et år i hvert fall.

— Noen nyanskaffelser til høsten?
— Ja, vi har lenge tenkt å få satt opp et 

skap på kjøkkenet. Det trenger vi ganske 
sterkt, og i år blir det vel til noe, håper vi.

— Men alt dette arbeidet dere har tenkt å 
få gjort forlanger vel en del hjelp. Hvordan 
vil dere skaffe den?

— Nåja, det skal jo gjøres på dugnad da,
men, men--------

Vi skjønner så godt hvor han vil hen, så 
vi stopper i tide.

Jo før man greier å få tak på posisjons
spillet, jo før tar man steget framover. Spil
let blir morsommere og alle blir aktivisert. 
Man blir 11 spillere som nødvendigvis må 
spille sammen, ellers rakner det hele.

Pors er sikkert inne på den rette linjen i 
sitt spill, men man kan drive det enda mye 
lenger. Det er forbausende få lag i hele landet 
som bevist går inn for dette eller som har 
materiell til det.

Ikke minst derfor har Grenlandslagcne en 
stor sjanse til å ta det tapte igjen ved å ar
beide på denne linjen. Det nytter ikke om 
min gode venn Halvor Teksten sier at Gren- 
lands-nivået er like høyt som før. Det er ikke 
det! Men det kan bli det. —

Posisjonsspillet utelukker på ingen måte 
oppfinnsomhet og improvisasjon av de enkelte 
spillere. Men det fordrer lagdisiplin og gjen
nomført forståelse av spillets oppgave av 
alle karene.

Man snakker ofte om innspilte lag og spil-' 
lestil. Det er ikke noe som plutselig er til 
stede. Det må innarbeides! Og her er det at 
teorien også kan tas i bruk. Guttene må brin
ges til felles forståelse av spillet og dets opp
gaver. Man må bevisst bruke kamper for å 
innarbeide posisjonsspillet og gjerne disku
tere feilene etterpå. Det nytter ikke i det 
lange løp bare å holde det gående på skipper
tak.

Fotball skal spilles. Ved siden derav skal 
det kjempes, og man skal helst også ha det 
moro og føle at det tross alt er en lek.

Men hvorfor ikke forsøke? Vi må ikke slå 
oss til ro med at Grenland har levert gode 

«gamle dager». Ennå blaffer det 
ærverdige fotballfylket til med enkelte pene 
resultater, ikke minst av porsguttene. Men 
den solide standard savner vi og den kommer 
ikke før vi tar konsekvensen av dagens po- 
sisjonsspill og innarbeider dette i laget.

AU individucU «oppvisning» må bannlyses- 
Fotball er et lagspill og de som ikke vil fin
ne seg i å være 1/11 av et fotballag får 
heUer sette seg på tribunen eUer finne en 
enmannsidrett å drive.
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REDAKSJONSKOMITÉ Takk for oss

Jacobscns Boktrykkeri, Porigrurm

Å
er

medlems-unna

Har du et idrettsminne, kom med det.

D.

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

faren for 
sitt navn

Vi har tenkt å fortsette med idrettsminnene 
framover. I neste nummer kommer Thorleif 
Aasland med et av sine, og han har lovet 
ikke å skuffe oss denne gang.

Altså, dersom ikke alle har betalt sitt med- 
lemstegn innen 15. september, vil de reste
rende navn bli offentliggjort i Pors-bladet. 
La oss slippe å få dem der.

For S.T.F/s skiløpere 1950-52 
Alf Locka.

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD Når vi nå har forlatt Porsgrunn etter 2 

års opphold der og 2 års medlemsskap i Pors, 
vil vi på denne måte få lov å takke Pors’ 
hovedstyre, skistyre, aktive skiløpere og ellers 
alle medlemmer vi har blitt kjent med for 
den måte vi er blitt mottatt og behandlet på 
den tiden vi var i Porsgrunn. For oss som kom 
til byen fra alle landets kanter, har det vært 
en opplevelse å treffe så mange kjekke og 
greie mennesker som vi har gjort her.

Samtidig vil jeg anbefale alle idrettsgutter 
ved S.T.F. for framtiden å søke kontakt med 
Pors. Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer 
av Pors, aktive og passive alt mulig hell i 
det videre arbeid for idretten.

Det er vel Magnar - -
Den 15. april 1940 om kvelden kom to tyske 

offiserer opp i Tidens Tegns sportsredaksjon, 
gjorde honnør for vakthavende og spurte:

— «Kan vi få tale med Jørgen Juve?^ 
(Daværende sportsredaktør i T. T.)

— «Det er vel Magnar Isaksen dere skal 
ha tak i», svarte vakthavende, signature Fol
ke. — «Det var nemlig Magnar som scoret 
begge målene på Tyskland under Berlin-lekene 
1936.

Vi har hatt en samtale med et par av kas
sererne i foreningen hvordan det går med be
taling av kontingent. På grunn av 
å bli lynsjet ba samtlige om å få 
hemmeligholdt.

Det går vel lett å fa 
kortene ?

Hva er det du sier? spør en av dem. 
Han ser helt vill ut.

- Har du aldri vært borti kassererjobben 
noen gang?

Nei, det har jeg jo ikke, og dermed vet 
jeg altså ikke hva jeg snakker om.

— - Hvordan ordner dere opp da da?
Det er forskjellige muligheter. Vi kan 

passe på på arbeidet, eller fredag, for da 
burde alle ha penger.

Er det vrangvilje fra medlemmenes side 
det hele?

— Jeg tror nesten det. Det skulle vel ikke 
være så umulig å skaffe 2 kroner til å betale 
sitt medlemskort. Og 2 kroner til hovedfore
ningen skal jo bare betales en gang.

Er det enda mange som ikke har betalt?
— Må dessverre si det ja. Det er en skam 

for foreningen å ha slike medlemmer.
— Dere har ikke tenkt ut noe dere kan 

gjøre for at alle betaler medlemskortene sine?
— Jo, vi har så smått tenkt ut noe. Det 

kommer bare an på om du går med på det.
— Vel, kom igjen.
— Hva sier du til å offentliggjøre navnene 

i bladet?
— Nå, det var ikke videre bra forslag, men 

kan vi ikke gi somlepavene en siste advarsel 
først ?

verre kasserer i en forening 
ikke lett
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

IAU i utstyr

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMNk ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling
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og
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og 
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Porsgrunn
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— MØBELFORRETNING — 
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Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen
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«Ekko»

norsk

O. M. Bætulfsm
Anbefaler sin

Tobakk- 
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og papir f or retning
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Det norske Pengelotteriet 
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90 %
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for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Rundekampene:
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i— Vi er heldigvis så heldige å ha en blant 

medlemmene. Wivi-Ann har lovet å ta alt
* 
s
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JEREMIASSEN
?TREl_ASTUTSALG

Turningen begynner igjen
Nå er det vel på tide at turningen begyn

ner igjen, tenkte vi, og den nærmeste en 
kunne spørre om den ikke snart tok til igjen 
var formannen, Eva Nordli.

Jo, kjære deg, det skal ikke vare lenge 
nå. Mandag 8. sept, har vi tenkt å sette i gang.

— Hvor mange partier blir dere i år?
Vi blir tre eller fire, dameparti hus- 

morparti og et eller to pikepartier.
Og instruktrisc, hvordan ordner dere

Vi ringer opp Amund Bjerkeseth, formann 
i Urædds turngruppe.

— Vi har hørt snakk om et kurs som 
Urædd har planer om å sette i gang?

— Ja, det stemmer. Vi har fått en dansk 
instruktrisc til å komme hit opp og undervise 
i moderne gymnastikk, nærmere bestemt Else 
Hamburgers system. Dessuten blir det un
dervisning i kølleball- og matteovelser.

— Når er det meningen dette kurset skal 
ta til?

Vi håper å sette det i gang mandag 15. 
sept, og det vil vare til fredag 19. sept. Un
dervisningen vil finne sted om kvelden 3 timer.

— Dette kurset, kommer det bare til å være 
for dem som de forskjellige foreningene sen
der som representanter?

— Nei, det blir adgang for opptil 20 del
takere fra Pors og Urædd. Kontingenten blir 
ca. 20 kr.

— Kommer fru Grete Wolfgang-Hansen (det 
er det hun heter, den danske instr uk trisen) 
til å undervise alene?

— Nei, vi har fått frk. Bastiansen fra Oslo, 
samt fru Else Lindahl fra Urædd som assi
stenter.

Og så er det bare å håpe at flest mulig 
veien til Urædds turnsal på den tiden.

sammen.
— Tiden for turningen?
— Den kan jeg fastsette nå. Det kommer 

an på hvor mye vi blir tildelt. Vi har nå 
søkt om litt mer enn før, men det er ikke godt 
å vite hvordan det går.

— Har du enda noe mer på hjertet før 
vi legger på røret?

— Ja, hva skulle nå det være? Jo forresten, 
det skal være et kurs nå i nærmeste framtid, 
men det er bedre du ringer til Bjerkeseth om 
det. Jeg vet ikke så mye om det.

Pors nådde denne gang fjerde runde: For 
hvilken gang?

Første runde ble spilt i Tønsberg mot Tøns
berg Turn. Seiren ble 4-0 og kunne med lett
het vært en del større, men fire måls over
vekt klarer seg.

Verre ble det siden. Det sa en tid ut som 
at Start skulle hindre laget fra videre runde- 
traving, men seiren lød på 3-2, og større 
behøver den egentlig ikke å være.

Neste kamp fikk vi også hjemme, denne 
gang mot Lyn, og mange var de som mente 
at nå var Pors’ skjebne beseglet. Vi fikk 
heldigvis oppleve noe annet. Lyn ble beseiret 
med 4-1, og Pors i fjerde runde var en vir
kelighet.

Mange var de som nå ventet at Pors skulle 
enda lenger, Toten laget Kapp skulle det ikke 
være noen vanskelighet å slå. Vi fikk se noe 
annet. Kapp slo Pors ut i fjerde runde med 
1 mal mot 0.
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D.

Ref.

Hentet fra «Muntre sportshistorier» 
ved Hjalle.

En litt forsinket rapport 
fra Damegruppa

Torsdag 26/6-52 hadde Pors Damegruppe 
avslutningstur til Skifjellhytta. Ca. 30 damer 
deltok, og alle moret seg.

Man hadde bestilt middag, og alt var gjort 
i stand. Det var bare å gå i gang, og det ble 
det også gjort.

Turen ble avsluttet med bussturen hjem i 
Skoe & Oksums buss ved 11-tiden om kvelden.

Deltakerne tar ganske sikkert den samme 
turen om igjen ved nærmeste anledning.

Forslagskasse ?
I flere klubbaviser vi får, har de noe de 

kaller forslagskasse. Vi kunne gjerne begyn
ne med det i Pors-bladet også. Har dere for
slag å stille, har dere noen gode idéer, så 
send dem inn.

TlwuMia S£ipeskivec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

NORRØNA FABR1KER A/S
PORSGRUND

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Tollnes jubileumsturnering
Etter to seire og en uavgjort kamp ble 

Pors vinner av denne turnering, etter et over
bevisende spill. Kampen Skiens Ballklubb— 
Pors ble uavgjort 3-3. Omkampen gikk i Pors’ 
favør 7-0, og var dermed klar for finalen.

Urædd hadde vunnet sin kamp mot Tollnes 
4-2, og dette laget skulle Pors mote i finalen.

Urædd ble slått hele 5-1, og seiren kunne 
uten vanskelighet ha vært større.

Jeisen mottok som kaptein på laget den 
flotte pokalen Tollnes hadde satt opp.

Han som ble glemt
Den verdensberømte London-tåken har ofte 

spilt de engelske profflagene mange lumske 
puss, og ved en match mellom Arsenal og 
Grimsby var tåken verre enn noensinne på 
Highbury. Til slutt kunne hverken dommer 
eller publikum folge ballen lenger, matchen 
ble blåst av og spillerne gikk til garderoben. 
Arsenals målvakt hadde imidlertid hverken 
hørt eller sett noe, og stod derfor fortsatt 
tålmodig i buret. Etter en stund kom en av 
banearbeiderne med en bøtte i neven gående 
tvers over banen og fikk til sin store forbau
selse se keeperen stille og fredelig gå fram 
og tilbake mellom stolpene.

— Hva er det du gjør her, spurte bane- 
mannen ?

— Tja, det kan du virkelig spørre om, rep
liserte målvakten. — For det er jævli så vi 
ligger over i dag.
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E :

C :

Seriekamper i host:

Solbakk—Pors 1-4
Pors—Ørn 3-0
Lisleby—Pors 1-3

Som en avslutning på håndballsesongen har 
håndballgruppa tenkt å arrangere turnering 
på stadion 13. sept. 6 andre lag fra kretsen 
er invitert, nemlig Skotfoss 2 lag, Eidanger 
2 lag, Fossum damer og Vold herrer.

Vi har spurt formannen i gruppa Thor 
Bjørn Andersen, om et par ting angående 
turneringen.

De gjenstående kampene er:
Pors—Larvik Turn, B og C i Porsgrunn
Larvik Turn—Odd, B og C i Larvik 
Odd—Sandefjord, B og C i Skien 
Larvik Turn—Sandefjord, B i Larvik

Håndballturnering
på Pors Stadion 13. september

Heimebrenning t
Tidlig en søndags morgen våknet herskapet 

på en bondegård ved at det bråket så skrek
kelig fra uthuset. Husbonden (som forøvrig 
var en god lengdehopper) trakk boksa på og 
vandret ut for å undersøke mysteriet. Da 
støtte han plutselig på lensmannen i bygda 
mutters alene i ferd med å endevende alle 
saker og ting som fantes i uthuset. Og da 
bonden spurte hva dette skulle bety, fikk han 
til svar:

— «Det fortelles på bøgda at du skulle 
arbeide mye mer med satsen.»

B- og C-lagene i høst:
Pors—Brevik 6-1
Grane—Pors 1-1
Pors—Fossum 1-2
Sundjordet—Pors 4-1

B-lagene:
Odd 7 pts. 11-5
Skiens Ballklubb 6 pts. 16-7
Larvik Turn 3 pts. 5-4
Pors 0 pts. 0-16

C-lag ene:
Sandefjord Ballklubb 8 pts. 17-8
Pors 5 pts. 8-12
Odd 4 pts. 6-5
Larvik Turn 1 pts. 6-12

Pors B- og C- pokalserie
Etter hva Otto Malmgren opplyser til oss, 

har man tenkt å spille ferdig pokalserienc for 
B- og C-lag som Pors en gang satte i gang. 
Det kunne derfor være av interesse å vite 
hvordan stillingen er i denne serie. Noe gun
stig for Pors kan man dessverre ikke si 
den er, laget har altså ikke alltid vært hva 
de er i dag.

— Skal turneringen bare foregå den ene 
dagen, den vil ikke strekke seg over 2 dager?

— Nei, lagene kommer om ettermiddagen, 
og kampene tar til umiddelbart etter.

— Greier dere alle kampene på den korte 
tiden da? Det blir jo 6 kamper hvis det ta
pende lag blir utslått av et annet.

— Vi har tenkt å nytte den metoden du 
nevner, og tiden skulle strekke til etter vår 
utregning. Kampene blir spilt 10 min. hver 
vei for herrene og 7 min. for damene.

— Venter dere storinnrykk av publikum 
til kampene?

— Nei, det gjør vi ikke. Interessen for 
håndball er ikke så stor som en skulle ønske 
men vi håper selvsagt på at det kommer en 
del tilskuere.

— Avslutningen på det hele, hvor skal den 
være?

— Den skal selvsagt foregå i klubblokalet. 
Vi har nedsatt en komité til å ta seg av dette.

— Vel, vi får vel ønske dere lykke til med 
arrangementet og håpe at dere trekker flere 
tilhengere til håndballsporten.
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Wivi-an.

i høst har

i

Junioravdelingen:
Kampene for junioravdelingen 

gitt følgende resultater:
Junior:

Herkules—Pors, 4-1
Sundjordet—Pors, 0-2

Guttelaget:
Pors—Brevik, 3-1

Pors* pokalserie for junior:
Urædd—Pors, 0-6
Pors—Sundjordet, 1-0

JUNIORAVDELINGENS TUR 
TIL ØSTFOLD

På kretsturnstevnet på Kongsberg 8. juni 
d. å. hadde Pors turngruppc for første gang 
husmortropp, en respektabel tropp på 15 da
mer som kunne sitt program fullt ut.

«Gamle kjerringer», sa du?
«Å, nei», langt i fra, det var kjekke, spreke 

damer som hadde gått inn for å styrke krop
pen sin.

Treningen hadde foregått i klubbhuset en 
gang i uken, men etter påske flyttet troppen 
over i Folkeskolens Gymnastikksal, der Molla 
spilte, og hvor vi riktig kunne utfolde oss.

De fleste husmødre tenker kanskje at de 
får nok gymnastikk eller mosjon ved å gå 
i huset hele dagen. Men får de egentlig det? 
En blir ganske sikkert trett når en arbeider 
i huset, men alle musklene kommer allikevel 
ikke i funksjon, og det er dette som skaper 
trettheten. En ting en legger svært stor vekt 
på i husmorgymnastikken, er avspenning. Vi 
trener på avslapningsøvelser hver time.

Husmødrene sier som regel til å begynne 
med at dette får de da ikke til, men ved sys
tematisk trening kan de virkelig slappe og 
koble helt av. Det skulle derfor være en selv
følgelig ting at husmoren midt oppe i ar
beidet, la fra seg alt og bare slappet av. Ar
beidet ville da gå så mye lettere etterpå.

Når vi møtes til hosten, er det vårt største 
ønske at mange fler finner veien til turnsalen.

Hjertelig velkommen,

Husmorgymnastikk Jai er dansk
Oppe ved Fefor trente det mange i slalåm

bakken ved hotellet. De trenende hadde ikke 
bedre skiloperkultur der enn andre steder i 
landet. De gikk oppover midt i bakken uten 
å ta hensyn til om de var i veien for de som 
kom nedover. Oppe på toppen stod en sot 
dame og var fortvilet over alle som gikk 
akkurat der hun skulle sette utfor. Så fikk 
hun en lys idé. Hun stilte seg ferdig til start 
og ropte:

«Pass på, pass på — jai er dansk.»
Da var bakken blåst for løpere på et øye

blikk.

Guttene i junioravdelingen har også i år 
hatt en tur. Det ble dennegang bare en cn- 
dagstur, men opplevelsene på den ble mange. 
Turen gikk søndag 24/8, og dens mål var 
Lisleby.

Vi startet tidlig om morgenen for å rekke 
mest mulig før kampen Lisleby—Pors skulle 
spilles ('/25). Humøret var på topp like fra 
starten. Dirigent var hele baksetet, og jeg 
skal si det fins mange rare måter å dirigere 
på.

Fra Horten til Moss reiste vi med ferge, 
og her inntok vi også vår frokost. Hvem som 
var verst til å spise, vet jeg ikke sikkert, 
men jeg tror Arild J. tar prisen.

Neste by vi «slang innom.- var Sarpsborg. 
Her skulle vi overvære hovedserie-kampen 
Sarpsborg—Årstad. Før denne rakk vi å for
tære en middag, og gutter er jo alltid sultne, 
så dem behøver en ikke be to ganger.

Kampen Sarpsborg—Årstad ble ikke akku
rat det vi hadde ventet oss. Det ble absolutt 
ikke vist noe spill av klasse, men Årstad- 
keeperen falt i guttenes smak. Selv tror jeg 
alle sammen hadde lyst til å ha vært en tur 
ute på grassmatta.

Så gikk turen atter videre, og denne gang 
nådde vi målet, Lisleby. Før kampen Pors— 
Lisleby fikk vi se en småguttkamp. Det var
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D.

Deltaker.

Hye medlemmer i Fotballgruppa

tidligere medlem av

Vi ønsker dem velkommen!

Oddbjørn Oddaker, 
Tollnes Ballklubb.

Einar Berby, tidligere medlem av Herkules 

og Tollnes Ballklubb.
Reidar Eriksen, tidligere medlem av Idretts

foreningen Nesjar og Falk, Horten.

for

Både herre- og damelaget har tatt til med 
sine høstkamper, og begge har skaffet seg 
nye poeng. For de førstnevntes vedkommende 
er ikke dette noen sjeldenhet, men de 2 po
engene damelaget erobret, fikk laget vekk fra 
jumboplassen (ihvertfall for en tid).

De første kampene i høst ble spilt mot 
Sundjordet damer. Damelaget måtte dessverre 
her se seg slått med 3 mål mot 0.

Begge de neste kampene ble spilt på hjem
mebane mot Skotfoss herrer hvor Pors vant 
hele 18-2. Damelaget tapte 4-0 for Siljan.

mye godt spill å se, men våre påstod selv
følgelig at «de skulle da ha klart- det mye 
bedre».

Endelig kom guttene fra Pors utpå, og 
jeg skal si det var applaus de fikk. Lisleby- 
publikumet var visst ikke vant til den slags, 
for det var mer enn on som snudde seg.

Vol, de vant 3-1, og det satte enda en spiss 
på humøret da vi dro hjemmover.

Alle som en var vi enig om at dette arran
gementet har ledelsen i junioravdelingen all 
ære av. Blir det alvor med teatergruppa?

Vi har en gang før nevnt noe om teater
gruppe i Pors i forbindelse med Rolf Næss. 
Det var ham som kom med forslaget. Denne 
gang tar vi spørsmålet opp igjen. Det er 
allerede en del som har meldt seg, men vi 
tar gjerne imot flere. Nå har dere sjansen 
til a få vite om dere har talent eller ikke. 
Men det er ikke akkurat nødvendig for å bli 
med i eventuell teatergruppe. Innmeldingen 
skjer gjennom redaktøren.

Det var morsomt å se at alle de oppsatte 
møtte fram. Skal det bli med den ene gangen? 
Dere ser nå hvor nødvendig det er med inn- 
byttere.

Mandag 25. ds. gikk kampene mot Grane 
herrer og Storm damer. Resultatene ble hen
holdsvis 4-3 til Grane og 2-0 til Pors.

Vi snakket med en guttelags-spiller her en 
dag. Han var så misfornøyd fordi han ikke 
hadde fått navnet sitt i Pors-bladet. Kjære 
deg, det er ingen vanskelighet. Du får ut
merke deg på banen, eller dette er enda enk
lere — send inn en artikkel til Pors-bladet, 
da får du se navnet ditt under, og dette gjel
der også foreningens 500 øvrige medlemmer.

Der man minst aner
Den glattstrokne golfspilleren var ute og 

travlet rundt banen med caddien (hjelpe
gutten) halsende etter, slepende på sin herre 
og mesters klubber. Rett som det var for
svant ballen.' Caddien snuste omkring og 
lette uten resultat.

Gi ikke opp, ropte golfspilleren oppmunt- 
rene. Ballen fins nok der man minst venter 
den.

Kanskje det, sa caddien. Jeg skal gå og 
titte i hullet.

Vi har fått opplysning gjennom sekretæren 
i Fotballgruppa at følgende medlemmer er 
kommet til det siste året:

2 kjærkomne poeng
håndballgruppas damelag
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blirHvordan

Vi frykter fremtiden. Hvorfor?

-<•

Mange ganger har vi sittet på tribunen på 
en eller annen stadion og sett pent spill, ikke 
rått. Vi har sett det og. Hvilket setter publi
kum mest pris på? Slike spørsmål kan en 
stille seg når en tar veien hjem fra en kamp. 
Er det det sportslige eller råheten som gleder 
publikum mest? Svaret blir: begge deler.

Det voksne, saklige publikum liker å se god 
fotball, se at pasningene går som de skal fra 
mann til mann. For enkelte er det samme 
om det er det gjestende — eller hjemmelaget 
som lager dette spillet. Til å begynne med, vel 
og merke, så lenge hjemmelaget spiller best.

Vi er klar over at dette lyder litt merke
lig, men er det ikke slik kanskje? Patriotis
men kommer fram når laget «ditt» møter 
motstand.

Men kanskje dette pene spillet ikke varer 
så lenge. En av hjemmelagets spillere blir 
huket, det blir frispark for hjemmelaget. Men 
det blir ikke bare det. Det blir gjengjeldelse, 
kanskje hardere enn en virkelig mente. Mu
ligens hender dette innenfor straffefeltet, og 
nå er gode råd dyre.

Straffesparket blir satt inn, og hvem er det 
nå som tørster etter «hevn». Det er ikke len-

S Wbfotballspill®

QGEp. £OB:5

ger de på banen, de spiller for å ta inn dette 
målet. Nei, det er det voksne «saklige» pu
blikum sammen rned den oppvoksende ung
dommen. De voksne forsøker å stanse noen 
av de utbruddene de uvilkårlig har lyst til å 
komme med, men slike hemninger har ikke 
ungdommene, for det meste gutter mellom 8 
og 15 år. Det høres akkurat ut som at det 
er dem det går ut over dersom hjemmelaget 
taper, slikt kan en ikke finne seg i.

«Bare fly på’n», «Slå’n ned», «Sett bein- 
huk», «Bare spenn te’n» osv. Slikt er vanlig 
å.høre pa fotballkamp nå om dagen. Hvordan 
er mentaliteten blitt slik blant disse guttene? 
Treneren, for vi går ut fra at de fleste av 
disse guttene er med og spiller fotball, burde 
lære guttene hvordan de skal oppføre seg på 
en tribune.

Nå er vi alle klar over at det er et stort 
ansvar som ligger på treneren, men guttene 
burde også, ved siden av å lære å spille fot
ball, lære å vurdere en fotballkamp, ikke 
bare se den fra den ene siden.

Dersom det skal fortsette slik som nå, ja 
stakkars dommere som skal ta seg av disse 
sadistene når tiden kommer.

fremtidens
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Hvordan Statens
Gymnastikkskole driver.

av

I

av oss

D.

været var helt ideelt for 
kampen gikk mellom Vold 
rer, og allerede fra fløyta

Vi tar en tur ned på Jordal Stadion for å 
se hvordan instruksjonen av fremtidens gym- 
nastikklærere og lærerinner foregår.

Ute på banen er det fullt opp av elever av 
begge kjonn som utøver forskjellige idretter.

Det første vi tar en titt på er innøvingen 
av lengdehopp med tilløp. Sjefinstruktøren, 
Sigurd Dahle, forklarer og viser, de enkelte 
elevene forsøker å ta etter. For noen går det, 
for andre ikke.

«Gal sats», «Pass på strekken i lufta», og 
så er det på’n igjen — uten stans — timen ut.

Lenger borte har vi diskoskasterne i full 
sving. Først diskosen i høyre hånd, langsom 
føring opp mot venstre, ned igjen og fin svikt 
i kroppen. Dette blir gjentatt et par ganger, 
en rotasjon med kroppen, armen ut fra siden, 
og diskosen farer i en bue gjennom luften.

Vi går videre derfra til kulestøterne — høy
dehopperne. Her bruker de fleste dykkstilen. 
(Det er denne de største høyder blir oppnådd 
på.)

Selvfølgelig driver man også løpstrening. 
Vi fikk se mange fine sprint. Starten var det 
verst med. Å komme riktig ut av startgro
pene er en stor kunst. Det gjelder å ta inn 
tiendedeler alt i starten. (De riktige store 
løpere kan dette med starten.)

Videre gjelder det ikke å bli for stiv, slap
pe av og allikevel ikke slappe av, det er også 
noe en må få tak på. Det er dette alle disse 
vordende gymnastikklærere må passe på.

Men det er ikke bare menn som driver på 
her inne.

Borte i den ene svingen holder Jorun Ull- 
tveit-Moe på å undervise damene i ballkast 
og riktig avlevering av ballen. Det var både 
godt og dårlig vi fikk se. Videre drev noen 
av damene på med diskoskast og kulestøt, 
og det ble mange fine resultater. (Hvorfor 
ikke få opp friidrettsinteressen i Telemark. 
Den er uhyggelig svak, i hvert fall blant 
kvinnene.)

Men det som vel skulle interessere Pors’

Håndballturneringen lørdag 13. september 
ble en stor suksess. Det var innbudt 6 lag fra 
kretsen og dessuten deltok også arrangøren 
med 2 lag.

Det var mott fram ca. 100 mennesker, og 
turnering. Første 
og Eidanger her- 
gikk, var vi klar 

over hvor seiren ville havne. Vold vant 5-1. 
Neste kamp var mellom Fossum og Pors da
mer. Her dro Fossum av med seiren på 1-0. 
Resultatet kunne lett vært annerledes dersom 
løperekken hadde vært litt mer effektiv foran 
mål, og dessuten burde ikke målet ha gått inn.

Deretter var det atter en herrekamp. Pors 
og Skotfoss stilte opp mot hverandre. Det 
ble aldri noe godt spill. Etter forrige kampen 
Pors spilte mot Skotfoss, hadde vi ventet 
noen flere mål, men i grunnen kunne en seier 
på 3-0 for Pors greie seg.

De to siste lagene, Eidanger og Skotfoss 
damer, kom nå ut på banen. Ærlig talt hadde 
vi ventet noe mer fra Eidangers side. Et 1. 
divisjonslag burde vise noe bedre spill. Det

lesere mest, måtte vel være håndball. Jeg skal 
si det var instruksjon.

Vi som spiller i Pors tror antagelig at vi 
kan spille, at det vi kan av regler er nok.

Men av det vi hørte og så av håndball - 
undervisningen, fikk vi vite noe ganske annet.

Detalj etter detalj av spillet ble lagt fram 
på en slik måte at selv de som skulle være 
helt «grønne» når det gjelder håndball, ville 
ha forstått det.

Vi fikk også se dette i praksis. Spillet som 
ble vist var bra, til sinc tider meget effek
tivt, i sær gjorde keeperen stort inntrykk 
på oss.

Når alt kommer til alt tror vi de fleste 
ville ha godt av å ta en kikk på eller 

selv være med på en slik undervisning.

Håndballturneringen 

på Pors en stor suksess.
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REDAKSJONSKOMITÉ Hentet fra

av

Jocobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

Har Stubben et «dødt» ben?

du de to melke-

Hastverk.

i

av

«De blinde.»håper å fortsette med disse turne
ringene i årene framover.

urne.
Man

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

Det var etter en fotballkamp og sant og 
si hadde ikke dommeren vært ubetinget hel-

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD Muntre Sportshistorier 

Hjalle.

En bonde ble vekket i sin middagssovn av 
en staut, men skummelt utseende kledd fyr. 
Gjestens bukse og trøye var flenget opp og 
dessuten var han søkk våt.

— Du må låne meg en spade, sa gjesten.
— Å ere om å gjøra da? spurte bonden.
— Du skjønner vi har orienteringsløp her 
trakten, og så har en av kameratene mine

ramla ned i myra her borte.
— Å jasså nå. Sitter kær’n langt i da?
— Til anklene.
— Nå, da er det full itte så fali.
— Jo, du skjønner, han datt nedi med 

hue føre.

Annulert.
Lyn, Oslo, ble i 1933 slått ut av cupen i 

semifinalen. Det var Viking som stod for 
bragden. Enkelte Lyn-patrioter mente imid
lertid at kampens dommer, Alf «Gærver’n» 
Simensen, Sarpsborg, hadde en finger med i 
spillet ettersom han annulerte Lyns 3. scoring 
som ville brakt klubben 3-3.

På toget hjemover var det som ventelig 
kunne være en temmelig livlig diskusjon om 
annuleringen. «Gærver’n» reiste med samme 
tog som Lyn og sarpingen fikk døyve mange 
stikkpiller. Verst var det da man passerte 
Geilo der Lyns keeper, Hans Ravn Bradal, 
stakk nesa, inn i «Gærver’n s kupé. Det stod 
tre melkespann ved stasjonsbygningen og Bra
dal pekte på dem og sa:

— Du «Gærver’n», ser 
spannene der?

— To? svarte «Gæver’n», — Det er jo tre, 
mann. Kan du ikke se det da?

— Nei, det er bare to, kom det fra Bradal. 
For det tredje er annulert, forstår du.

Ja, det sier i hvert fall Thv. E. J. i Sports- 
manden etter kampen mot Moss.

Vi or klar over at han hadde noen fan
tastiske målsjanser der borte som burde ha 
resultert i mal, og som ikke gjorde det. Men 
vi er ogsa klar over en annen ting, nemlig: 
Stubben ordnet det flotteste målet som ble 
laget i kampen mot Herkules med venstre- 
benet. Det skulle vel være bevis nok for at 
Stubbens venstreben langtfra er «dødt».

ble ikke noen mål i de to omgangene. Straffe- 
kast matte til, først 5 hver, og da det ikke 
greidde seg, 3 til. Skotfoss gikk her av med 
seiren, og veien var klar til finalen.

Guttene skulle enda en gang først i ilden. 
Det ble en spennende kamp mellom Vold og 
Pors. Begge lag spilte det de var «mann for, 
og vi tror vi ma si at Stokland på Volds lag 
var den beste. Begge målene han scoret, var 
helt praktfulle. Pors’ mål var også gode. Vold 
vant 4-2, et respektabelt resultat sett fra 
Pors’ side.

Dagens siste kamp gikk mellom Skotfoss 
og Fossum damer. Uavgjort ser ut til å være 
fast resultat for Skotfoss, det ble det denne 
gang også. Etter ordinær tid var stillingen 
1-1. Det måtte ekstraomganger til, og det 
ble Skotfoss som scoret. Seiren lød på 1-0.

Etter turneringen hadde man en hyggelig 
sammenkomst i Pors klubblokale. Her ble 
vinnerne av turneringen overrakt hver sin
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Karin og Karl Richter.

Juniorlaget tok sin egen pokal.
Juniorlaget har etter bare seire sikret seg 

pokalen som ble satt opp i sommer. Urædd— 
Pors 0-6, Sundjordet—Pors 0-2, Pors—Borg 
4-1. .Gratulerer!

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved 
vårt bryllup.

mye av det gode, for plutselig skar en sking
rende stemme gjennom luften:

— Slå’n ut ’a Sanstøl, før’n vi drogner.

Stoff til Pors-bladet
må være innlevert innen utgangen av oktbr.

u
N 

N

T eatergruppa.
Rolf Næss melder at tilgangen på med

lemmer er kolossal, men enda har vi plass 
til noen til, sier han.

Sett opp farten, mine damer og herrer!
Formannen, som han selv kaller seg, bor 

som kjent et sted på Vestsiden, så dere finner 
nok fram!

Slå’n ut da Pcte.
Da Pete Sandstøl i sin tid bokset mot ne

geren Al Brown på Bislett, regnet det ganske 
kraftig. Publikum fulgte imidlertid livlig med 
opp gjennom rundene og brød seg niks om 
regnet. Men til slutt ble det likevel litt for

SENT UTE.
Vi beklager at bladet kommer så sent ut 

denne gangen. Det har dessverre vært for 
lite stoff.

dig. Han hadde bl. a. «gitt» det seirende lag 
et straffespark som ble avgjørende for kam
pens utfall. Stemningen utenfor garderoben 
var amper, lokalpatriotene bare ventet på 
pipeblåseren for å gi ham det glatte lag. Et 
par solide politikonstabler stiger inn i dom- 
mergarderoben, og den ene sier mildt:

— Ta det med ro, herr dommer, vi skal 
nok hjelpe Dem.

— Pøh, jeg er vel ikke bange, svarte dom
meren. Ha dere vekk.

- Å nei far, repliserte konstabelen. — Det 
er vår plikt å hjelpe de blinde.

H »■■■■ IjOHANtu» 
JEREMIASSEN
TRE|_ASTUTSAl_G

Spørsmål og svar:
— Hva er en amatør?

- En amatør er en idrettsmann som tar 
bra betalt uten å ha rett til det.

Hva menes med et frispark?
Frispark er en skotsk oppfinnelse, altså 

uten verdi.
— Hva er kritiker?
— Det er et upopulært individ som ikke 

forstår noen verdens ting og som uttaler seg 
uten å bli spurt.

Hvilken oppgave har en linjemann?
- Han er fenrik i fotballens generalstab. 

Finnes aldri på plass når hans nærvær er 
ønskelig.

— Hva er en manager?
— Han er den mann som sorger for at en 

bokser ikke tjener for mange penger.
- Hva menes egentlig med et nederlag?

— Det er en uforutsett hendelse som all
tid er urettferdig.

— Hva er et straffespark?
- Et straffespark er en hårreisende urett

ferdighet hvis det dømmes mot hjemmelaget.
— Hva er et tips?
— Et tips er et formodet resultat, skjønt 

det motsatte alltid inntreffer.
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D.

FORSERE PÅ KURS.
To porsere har i år deltatt pa Norges Id

rettsforenings kurs. Wivi-Ann Gundersen del
tok på et fortsettelseskurs på Agder Folke
høgskole ved Sogne. Videre var hun pa et 
husmorgymnastikkurs pa Leangkollen i Asker.

Anker Hansen deltok på begynnerkurset 
ved Agder Folkehøgskole.

Håper vi får glede av det de har lært.

Vi hadde regnet med seier for B-laget — 
og så gikk A-laget bort og slo dem 4-2 enda 
en gang. Inntrykket etter denne var vel så 
som så, det en sitter igjen med etter å legge 
til og trekke fra en lang stund, er at: det 
var for mye prat på banen. Slutt nå en gang 
med det!

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Neste gang blir A-laget slått. B-laget ledet lenge 1-0 etter scoring av 
Erling Olsen, deretter satte centerløper Dag
finn inn A-lagets første goal. Ragnar Johan
sen ordnet 2-1 ledelse for B-laget. (Hvor var 
dommeren, Henry Hegna i dette øyeblikk? 
Nærmere kommentar overflødig.) Øyvind var 
det visst som skaffet balanse, og «reserven • 
Andreas Skilbred ordnet ledelse for A-laget. 
2 sekunder «for slutt» laget Øyvind Johansen 
det fjerde.

Dommeren var uhyre svak. Han spilte i 
grunnen Statistrolle ettersom spillerne pro
testerte på «alle» hans avgjørelser.

Hort på tribunen under kampen:
— Du, jeg synes Henry blåste, jeg?
— Da kan du gå ut fra at det var halvtid.

Slo B-laget denne gang Jf-2.

A- og B-lagene spilte treningskamp på sta
dion 18. sept. Det ble en ganske morsom fo
restilling hvor B-laget endog en tid tillot seg 
å lede 2-0. B-laget spilte bedre enn vi har 
sett på lenge, men naturligvis ble A-laget 
for sterkt for det. Spiller det bare slik eller 
enda bedre, da har vi ikke noe å frykte i 
Landsdelsserien. Og kunne bare Stubben få 
til skuddene når det virkelig gjelder, da kan 
vi ta det med ro.

For B-laget scoret Karl S. Olsen og E. 
Olsen, og de tre første målene for A-laget 
var Stubben mann for, det fjerde ekspederte 
Per Boye i nettet.

Noen kritikk av spillerne skal vi ikke kom
me med. Vi tror det var en fin leksjon for 
noen og hver denne kampen.

Andreas Skilbred dømte så godt han kunne.
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er

På 10 kamper hadde laget en målaverasje 
pa 7-20 og 4 poeng. Sandjordet hadde samme 
poengsum, men gikk foran p.g.a. målene.

Tabellen for herrelaget er enda ikke av
sluttet. Foreløpig ligger Pors på annenplass 
etter Herkules. (14 og 11 poeng.) Det eneste 
laget som kan true Pors er Herøya som har 
en kamp igjen og har 10 poeng. Vi håper 
Skiens Ballklubb greier seiren over dem. De 
ligger på fjerdeplass med 9 poeng, men vil 
allikevel ikke gå forbi Pors selvom de vinner.

Det ble bare 1-0 over Snøgg.
At det virkelig ble seier over Snøgg, kan 

en være mer enn overlykkelig for. Etter sjan
sene (spill blir det ikke tale om i denne kam
pen) hadde nok Snøgg fortjent det ene po
enget. Når det ikke ble noe av det, kan en 
bare gi Bjørn i mål og resten av forsvaret 
«skylden. De gjorde virkelig det en ventet 
av dem.

Moss—Pors endte uavgjort 1-1 etter en 
spennende kamp. Det var utallige sjanser fra 
begge lags sider.

Vi tar med noen 
aviser:

Pors var et behagelig bekjentskap. Laget 
var meget sterkt og hadde spillere som indi
viduelt kunne prestere utmerkede ting. Både 
løperne og forsvaret var meget effektive, men 
nar man kom opp i skuddområdet, klikket 
det. — Om dette skyldes nervøsitet eller om 
det var forsvaret til Moss som var uvanlig 
snar på labben, skal være usagt, skriver Moss 
Arbeiderblad. Selv om ikke Moss imponerte, 
så var det ingen tvil om annet enn at laget 
burde, etter spill og sjanser og muligheter, 
ha fått to mål. Been og Schulstock er alltid 
farlige. Pors dekket meget godt opp, og noen 
«skygger» fulgte disse spillere stadig slik at 
det var vanskelig å få innstilt kanonen.

BARE SKRYT
Vi tenkte vi skulle tatt med noen klipp fra 

Notodden- og RJukan-pressen etter kampen 
mot Snøgg, men vi finner det uten hensikt. 
Det hadde etter vår mening ikke vært for 
mye å vente at Pors skulle vært nevnt. Imid
lertid ble det ikke det. Teledølen forteller 
riktignok at Pors lå stort over i 1. omgang 
og scoret.

Såpass sier ikke Rjukan Dagblad, og der 
står det en god del mer om kampen enn i 
Teledølen. Der er det Snøgg opp og Snøgg i 
mente den ene linja etter den andre.

Nei, vi liker ikke slikt.

A-lagets kamper.
Herkules—Pors 2-3, ble litt av en påkjen

ning for Pors-patriotene. 1-0-ledelse til Her
kules etter første omgang. Men så satte Pors 
i gang offensiven. Det kom tre strake mal 
fra Pors side, først frispark fra Jeisen, så 
kom Per og laget et flott mal og til slutt 
Stubben. De tre er vel de flotteste som 
scoret på Pors i år.

Herkules fikk i siste minutt listet en ball 
inn. i buret til Solstad, men vi reddet poengene 
med 3-2-seiren.

DAMENE havnet sist 
pd tabellen.

Serien er slutt for håndballen. Riktignok 
er det en del utsatte kamper igjen for herre
lagene, men vare to lag er ferdig med sine 
kamper.

Damelaget ble sist på tabellen. Nåja, ikke 
noe å gjøre ved det. Dette er vår første se
song, men neste år er det en ny. Det begynte 
godt, og slutten ga løfter om at laget var i 
framgang. Det var mer plan over angrepene, 
oppdekkingen var bedre, alt var som sagt 
nesten i orden.

Hvorfor dotte nesten? Jo, skuddene var 
nemlig ikke helt bra. Dersom de ble som de 
skulle, (i kampene vel og merke, pa treningen 
går det atskillig bedre med dem) ville seiren 
være vår. Vi vet at vi kan skyte, hvorfor 
ikke gjøre det. Finn åpningene, men vi tenker 
det er bedre å vente med disse formaningene 
til neste år nar serien begynner igjen. Da 
kommer vi igjen for fullt, vi skal ikke sist 
på tabellen en gang til.

Takk for innsatsen.

klipp fra noen Moss-
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest
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Neste idrettsminne utfordrer vi Karl Ski- 
fjeld til å skrive.

På Pors var det mange individuelle gode 
spillere. Laget hadde god fart, og man var 
ikke redd for å slenge seg på. A fremheve 
noen enkelte er nesten uriktig fordi laget 
trakk utmerket og er farlig for noen hver.

Pors er et lag vi gjerne ser oftere i Moss.

Ellers ber vi alle av foreningens medlem
mer om å levere inn stoff til Porsbladet, ellers 
risikerer vi stopp i utsendelsen.

Ikke så hardt ment, men-------

Skremmeskuddet vårt hjalp. Aldri har det 
noen gang vært så stor søkning til kassererne. 
De ble overrent av fortvilte medlemmer som 
spurte om de var for sent ute med betalingen. 
Litt sent var det kanskje, men denne gang 
skal vi la nåde gå for rett.

Egentlig hadde ikke meningen vært å la 
eventuelle etternølere få navnet i avisen den
ne gang, men en annen gang kan det bli 
aktuelt igjen. Altså: Når årsskiftet kommer, 
sørger vi for å betale medlemstegnet, så slip
per en å tenke på det resten av året.

SLITNE OG ERGELIGE 
i arbeid på treningsbanen. 
Treningsbanen begynner å anta riktig form 

hå. I flere uker har en del iherdige medlem
mer av foreningen vært i arbeid der borte, 
men det merkelige er at en alltid ser de sam
me menneskene hver kveld. Det er de samme 
som arbeidet i skibakken i vinter og på sta
dion i sommer.

Dersom en fremmed hadde vært alle ste
dene mens arbeidet stod på, ville vedkom
mende studere på om dette var hele Idretts
foreningen Pors. Ja, hva skal en egentlig tro. 
Det kan nok være en god del som stiller seg 
opp på torvet og mener at JEG er en god 
porser. Du får fin anledning til å vise at du 
virkelig er det ved å gjøre litt på trenings
banen.

I kveld er det nokså bløtt ute på banen, 
det har regnet, men det stanser visst ikke 
arbeidet. Vi skimter Vinje langt ute på blaut
myra og klarer så vidt å lose oss over de 
aller verste sølepyttene for vi kommer bort 
til ham.

— Nå, hvordan går det?
— Jo, jeg kan ikke akkurat klage, men det 

er altfor lite hjelp her. Jeg savner en hel del.
— Når regner dere å være ferdig med dette?
— Kan jeg ikke si nå, kommer det flere av 

medlemmene hit, kan vi kanskje klare det på 
ganske kort tid, men det er jo bare en ønske- 
drøm.

Moss Avis skriver:
Pors hadde banespillet, Moss sjangsene. 

Kampen ble aldri god, dertil var Pors for 
overlegen i banespill og vårtet opp med kvikt 
og presist pasningspill. Noe av det hurtigste 
vi har sett på Mclløs. Angrepene var også 
preget av mer presisjon og plan, men de 
greidde ikke å spille seg til mange scorings- 
sjanser tross sin overlegenhet. Etter bane- , 
spillet burde Pors ha vunnet klart. Men Moss 
hadde de farligste sjansene, ikke mindre enn 
fem ganger var veien klar til mål, men alle 
gangene gikk ballen utenfor eller ble løftet 
over.

Pors åpnet i stor fart og drev fram med 
lange og godt adresserte baller. I annen om
gang hadde Pors et meget godt tak på spillet, 
og ballen befant seg mesteparten på Moss’ 
banehalvdel, men det hjalp lite, for de tre 
backs arbeidet godt og drev angrepene tilbake.

Hos Pors markerte backene godt, s. h. Dag
finn Jensen var en solid stopper, mens begge 
winghalfene Austad og Alf Mikkelsen be
hersket midtbanen. I angrepet var Skifjcld i 
center meget farlig. Likeledes Jeisen Gunder
sen med sitt sjanseskapende spill.

I kampen mot Fram ble det 1-1. Resultatet 
ei rettferdig, men hvorfor ødela dere seier- 
sjansen bare 50 sek. før slutt?

Vi får mer fra Fotballgruppa i neste num
mer.
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kom fordi han hadde avtalt det, sa han. Av
taler blir til for å holdes og bare derfor. Det 
har ingen hensikt å avtale med en som ikke 
holder avtalen. Hvis on venn stoler på meg, 
så vil jeg i det minste vise meg verdig til 
det. Jeg ville aldri misbruke hans tillit. Det 
har siden gitt meg litt å tenke på.

I sommer da NKF arrangerte Nordisk 
Mesterskap i kajakk, tenkte jeg på alle dem 
som hjalp til med å få avviklet stevnet. Jeg 
tenkte pa hvor meget det betyr at hver mann 
kommer på avtalt tid. Det er alle det berømte 
lille hjulet i urverket, som hvis det blir borte 
får klokken til å stoppe. Ja, apropos tenk 
om mannen med klokkene lot være å komme. 
Hva skulle vi ha gjort da? Eller om starte
ren ble borte og måldommeren ikke kom? 
Eller om de søte jentene i sekretariatet ikke 
kom? De hadde en lite misunnelsesverdig jobb 
der de satt i «mørkerommet». De fikk ikke 
se stevnet en gang. Men de kom, fordi de had
de avtalt det. Om noen hadde uteblitt, hadde 
det i beste fall forårsaket at maskineriet ville 
knirket, men denne gang gjorde det ikke det.

Dessverre er det ikke slik at vi holder alle 
avtaler vi inngår, eller vi holder dem bare 
halvt. Vi kommer litt for sent til møttestedet 
eller vi glemmer å utføre de ting vi har lovt. 
Og så knirker det, mer eller mindre.

Når du er blitt medlem av en klubb, har 
du straks inngått en avtale. En avtale der 
du har visse rettigheter, men også visse for
pliktelser. Det er mange som ikke er klar 
over det. De husker gjerne rettighetene, men 
glemmer forpliktelsene, i første rekke med
lemskontingenten. Det er utrolig hvor lett det 
er å «glemme» å betale den i rett tid uten 
oppfordringer. Jeg er selv kasserer i en in
stitusjon der jeg nesten må hale pengene opp 
av lommene på medlemmene, og det er en 
smule tungvint betalingsmåte. Jeg tør pastå 
at arbeidet med kassererjobben kunne redu
seres til det halve om alle medlemmene betalte 
uoppfordret i rett tid. Det er litt å tenke på 
for deg som ikke lot deg velge til kasserer 
og som ennå ikke har betalt din kontingent. 
Du kan i hvert fall gjøre jobben for kassere
ren så liten som mulig.

— Er du fornøyd med de som er her da?
— Skulle bare mangle at en ikke var det. 

Nei, var bare alle som dem så.
Men det kommer flere bort, og at de er er

gerlig, lyser lang vei.
— Hva er dere så sure for da?
— Og det spør du om? Tell de som er her. 

Det er ikke bare for vår egen del vi er her. 
Det gjelder hele foreningen dette ber, og det 
burde flere tenke litt over.

Den som står ytterst i den lille forsam
lingen, er ingen andre enn Kirik. Han står 
krumboyd og ser mer ut som en olding enn 
den han virkelig er.

— Men hva er det i veien med deg?
— Det tar på, skal jeg si deg, dette ar

beidet. Mer enn noen aner, men det er moro 
og. En må jo gjøre litt.

Det mener vi og, og sikkert Odd Svarstad 
også, men akkurat nå står han bare og flirer 
av Kirik.

Og så går de igjen tilbake til arbeidet med 
et inderlig ønske om at flere av foreningens 
medlemmer ville møte opp, og det går vi ut 
fra at de gjør.

Til ettertanke.
Jeg hadde avtalt med en venn å gå på tur 

en søndag, en søndag for lenge siden, foi' kri
gen. Men jeg kan ennå huske den meget godt, 
det regnet så voldsomt, og vannet flommet i 
gatene. Jeg tok på meg regntøy og gikk til 
møtestedet, for jeg visste at min venn ville 
være der til avtalt tid. Og ganske riktig, han 
kom.

— Du kommer, til tross for regnet?
— Ja, selvfølgelig, sa han, vi hadde jo av

talt å møtes her.
Han så på meg som om han syntes det var 

rart jeg kunne spørre om slikt.
Utpå dagen klarnet det opp, og vi hadde 

en fin tur.
Men denne vennen — som var yngre enn 

jeg — hadde gitt meg noe å tenke på. Han
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Thorleif Aasland har, etter hva han selv

sier, ikke enda fått tid til å skrive et idretts-

det kommer senere, lovet han.

Vi ber ved samme høve også Bjarne Olsen

sette seg ved skrivebordet og hvesse fjær

pennen.

Id re / /s / n i n 14 et!

Når klubben er så heldig stillet at den har 
et hus eller anlegg, så plikter medlemmene 
også å holde orden der. Rydde opp etter seg, 
mer trengs ikke. Og det er ingen sak, men 
skal en rydde opp etter 10, så er det straks 
en jobb. En jobb som ingen trakter etter. 
Og de som utfører den, de kunne sikkert be

nyttet tiden til noe mer positivt. Tenk litt 
over det, tenk litt over den avtalen du inn
gikk da du ble medlem, så vil klubben ha 
større glede av deg og du av den. Da vil den 
få bedre tid til å gjøre mer — for deg.

Ame Michelsen, 
«Kajakk-Idrett»)

minne, men
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Vestsidens tasjfata

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

og næringsrik PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland

Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Frø Mrø 
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

Dahl & Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

I
4

Velsmakende
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ALT FOR SYKLER OG SPORT 
R e p a r a s j o n e r 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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Kritikk - - ingen som husker det spillet som var levert 
tidligere. F. eks. var vel kampen mot Fram 
i vår et av høydepunktene, videre var Lyn- 
kampen meget god og slik kan en holde på. 
Finn fram lyspunktene når det ser svartest 
ut. En kan ikke forlange at et ]ag skal være 
pa høyden heie sesongen.

Vårt A-lag har fått mye ros og kritikk i 
den sesong som har gått, kanskje mest av 
det siste.

Laget tapte første kampen mot Larvik- 
Turn, men etter denne gikk det opp og vant 
alle de gjenstående kampene. Endeløs jubel 
i Pors-leiren. Videre vant det først over Tøns
berg Turn i rundene. Seiren ove? Start var 
nok ikke så stor, men solid nok. Men det var 
vel da at folk begynte å si at nå har Pors 
sagt takk for seg for i år. Pessimismen kom
mer hurtig fram. Pors trakk Lyn i tredje 
runde, og stakkars dem, var det nok mange 
som sa. Men optimister har det alltid vært 
noen av.

Seier der og, etter et meget flott spill. Og 
dermed skulle Pors' vei fram til finalen være 
lagt. Tapet mot Kapp satte en stopper for det.

Og nå var det ikke mer ros for laget. Den 
lokale presse hadde det med å sette det spil
let som ble levert atskillig lavere enn det 
virkelig var. Dårlig kritikk var det bestandig. 
Dette evindelige: Spillet var ikke på samme 
nivå som før i år, fikk en se hver gang en 
slo opp på sportssiden. Vel, vi kan gå med 
på at spillet ikke var av samme klasse som 
før. Men hvorfor ikke trekke fram det som 
var bra? Nei, gjør det så dårlig som det 
går an, det er folk best tjent med.

Også gamle Pors-patrioter går og ser skjevt 
til de stakkars 11 spillerne på laget. Det er

FRAM-PORS 3-1
Pors bie slatt av Fram i Larvik 3-1. Re

sultatet er pent når en ser på tallene, men 
når en tenker over at det var Pors som tapte, 
og derved ble toer på tabellen, tar det seg 
ikke fullt sa pent ut.

Det var ikke mange som hadde levnet noen 
sjanse, laget hadde gått raskt nedover i høst- 
kampene.

Vi tar med noen klipp fra Larviksavisene 
om kampen:

Nybrott skriver: — Pors fikk 
lite til foran mål, men her kommer 
selvsagt Frams sterke forsvarsspill inn. 
Laget fikk skadet to mann og dette re
duserte nok også en del på helheten. 
I. v. Gunnerød måtte gå ut i første om
gang og senere ble også y. v. skadet, 
men fullførte kampen.

Det ble tildels underholdende kamp, 
det dabbet noe av etter Fram 3-0-ledelse, 
men frisket på igjen etter Pors’ scoring.

Pors er nok ikke så sterke i øyeblikket 
som tidligere i høst. Det er ikke den
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

WlattaA innAÅudd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METfiLVERK flJs

ar» *■, 1

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Telf. 5 07 61

Vestsidens Skotoytonetning A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn. 
Telefon 5 2121

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0!t 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ j porsgrunn
vLr KiRreif.

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

S engen t styr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

u-e&AetcM.

0» Brøarurå
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Ruud i Porsgrunn

det skulle vite hvor langt fra sannheten han 
er. Pors’ medlemmer har aldri hatt noe som 
helst på hjertet, det er akkurat som å snakke 
til veggen.

Denne gangen snakker vi ikke til veggen, 
men til alle dere som alltid har ett og annet 
å klage over.

Kom med klagene og spørsmålene som kom
mer fram nede på hjørnet, til Porsbladet. Vi 
har alltid plass til dem.

Vi håper at de fleste tar noe til seg 
det som er sagt, og følger oppfordringen.

friskheten og innsatsen over laget nå. 
Best var vel igjen Jeisen Gundersen som 
spilte half og senter løper, videre Karl 
Skifjeld i center og Dagfinn Jensen som 
centerback. Ellers var det ujevnt. —

Hvor

Og

Ja, hvor er den egentlig? Slik vil ganske 
sikkert mange av foreningens medlemmer spør
re denne gangen. Det er nemlig ikke stort 
den har prestert av saker til bladet. Vi har 
klippet og klippet igjen for å fylle de 8 si- 
dene bladet består av. Men det må vel de 
fleste være enig med oss i at det som står 
der ikke bare bør klages på. Det er sann- 
hetskorn i svært mye av det.

Redaksjonen tok ferie. November, muligens 
julenummeret står for døren, og det gjel

der å få noen idéer. Det kan godt være at 
en del av foreningens medlemmer får seg til
delt en konvolutt med krav om noe til bladet, 
og det er til for å bli fulgt.

Vi leste i en av distriktets aviser forleden 
at det må da være nok av Vestsidejenter og 
gutter som har noe på hjertet. Den som skrev

svar.
Pors leverte tildels bra samspill, men 

det var ingen brodd i angrepene. Både 
Jeisen Gundersen og Karl Skifjeld viste 
gode detaljer, men det rakk ikke til. I 
det indre forsvaret likte vi best v. back.

Østlan ds posten skriver: Spil
let var så noenlunde jevnt fordelt (1. 
omgang). Dog var det tydelig at Por- 
serne hadde uhyre vanskelig for å for- 

Frams bastante og kontante for-

Birger
Pa Birger Ruuds kåseri i Folkeakademiet 

var det så fullt som det vel kunne være. Det 
var mange som ikke kom inn.

Til å begynne med kom han med et opprop 
om at brorskap må en komme fram til. Det er 
gammeldags å bo i ei grend i dag, sa han. 
Her kjenner alle hverandre. Bysamfunnene 
utvider seg, menneskene bor trangt og tett, 
men allikevel kjenner man hverandre ikke.

Hvor betydningsfullt er det ikke å åpne 
grinda for vår neste. Da kongen kom hjem 
etter krigen, ble vi vitne til at man gjorde 
det. Den gang tråkket man hverandre på 
bena, omfavnet hverandre fordi en ikke kun
ne holde gleden for seg selv.

Akkurat slik har idrettsungdommen det 
også, sa han. Her blir kameratskappet satt 
høyest. Slit og møye har ikke noe å si. Det 
forener idrettsungdommen og får en til å 
glemme sin egen person.

Sunnheten er ikke bare muskelbunter. 
Sunnhet er like mye å fole glede i den idrett 
en utøver.

Enkelte som har så mye å utsette på idret
ten, mener det blir for mye av den.

Kan man ikke bruke tid, krefter og penger 
til noe som er mer nyttig? De skriker om 
stjerner og skrikende tribune-publikum. Er 
det bare en passiv heiagjeng?, spør Birger 
Ruud. Den som heier fra Thorbjørn Falkanger 
og Arnfinn Bergmann, de føler gleden ved 
det de utfører.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
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Pors ere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM, ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr' på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED W1HJE

Vask
og

Fohn
Massasje

0/
/ 0

Den norske Creditbank
Porsgrunn

O. M. Bærulfscn
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or r eining

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Fl. n. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

porsgrunn porselen

norsk

elektrisk brent

«Ekko»

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Vi fikk så vidt en prat med Birger Ruud 
etter forestillingen. Litt vanskelig var det å 
komme til for alle ungene, og det var ikke 
få. Absolutt skulle de bort å ta på ham, si 
mor’n eller ha autografen. Videre var det 
gamle «kjente» som spurte om han ikke 
kjente den og den igjen, og Birger Ruud var 
ikke den som nektet for det. Men endelig kom 
vi da til orde.

— Hvorfor reiser De rundt slik?
— Jeg vil for det første skape propaganda 

for skiidretten, dessuten er det en bigrunn. 
Jeg vil more publikum, sier han og smiler 
lurt.

— Interessen har vært stor alle steder?
— Ja, noe annet kan jeg ikke si. Det har 

vært meget stor interesse.
— Hva har egentlig idretten gitt Dem 

gjennom alle Deres år som aktiv?
— Det er nok litt vanskelig å si i få ord. 

Men jeg kan si at den har lært meg meget. 
Dessuten har den gitt meg svært mange min
ner.

— Gjør De alvor av å trekke Dem tilbake 
nå?

— Om jeg trekker meg helt tilbake, vet jeg 
ikke. Men jeg kommer ikke til å legge opp 
treningen for en hel sesong. Det er mulig at 
jeg kommer til å delta i enkelte renn, men

Sølvgrubene, fulgte en av påskebussene i for 
mange sekunder.

Kongsberg Idrettsforenings berømte Knute- 
hytta var fotograferingen verdig. Det var ba
re synd at vi ikke fikk se hvordan den så ut 
inni.

Men enda flottere var oppstigningen til 
Knutetoppen. Men vi fikk ikke se utsikten 
derfra. Derimot var utforkjøringen så fan
tastisk at vi enda gisper etter luft. Vi syntes 
nesten vi hørte de suste forbi på lerrete. Og 
kom ikke å si at danskene ikke kan gå på 
ski. Vi fikk syn for noe annet.

De fornøyelige kostymene i Sørperennet i 
Persløkka var alle tiders. Men var det så lurt 
å kjøre filmen baklengs. Det ble litt kjedelig 
for andre enn ungene.

Det hele var verdt besøket.

Idretten er ikke bare for tribuner. Her kom 
han med et eksempel fra et skirenn. Det var 
samlet 3—4000 mennesker til et skirenn i 
Midtstubakken, mens det på samme tid var 
over 70000 mennesker i Nordmarka.

De som møter opp til skirenn liker å se 
gutta sette av gårde i løypa eller se dem i 
hoppet.

Som aktiv idrettsmann gjennom mange år, 
har jeg ikke bedt om å bli satt i en særstil
ling. Idrett skal være et middel, ikke et mål. 
I den siste tiden har idretten vært særlig ute 
i hardt vær. Det har blitt sagt mye vondt 
om den, men enkelte ganger har det også 
vært mye sannhet i det som er sagt. Mot
standerne av idretten vil ikke forstå selve 
idrettstankens idé.

Bjørnstjerne Bjørnson har i sangen «En 
ungdom som er sterk og sund, er hele folkets 
æressak», sagt hva han mener om ungdom
men. Og bedre kan det ikke sies.

Don er rettet til ungdommen, og den ut
fordrer. Bjørnson mener ikke at æressaken 
ligger i meter og sekunder. Man skal yte en 
innsats, ogsa i det daglige arbeid. Ungdom
men skal følge med i dagens aktuelle spørs
mål.

Idretten skal bare være en hobby. Man har 
så lett for å komme med krav, men etter 
hvert, tror Ruud, vil man komme bort fra 
det. Idretten skal bare være hobby.

I slutten av sin appell kommer han inn på 
sin tid på Grini. Han nevner en hendelse, 
hvor 9 unge studenter ble skutt. Han og en 
del andre kamerater ville si noen trøstende 
ord til dem, men det ble dem som trøstet oss 
i stedet, forteller han. De siste ordene de sa 
var: «Gud signe vårt dyre fedreland».

Man burde huske deres ord. Idrettsungdom- 
men skulle være noe å bygge videre på, mente 
han.

Kåseriet hans var ledsaget av en film: 
«Hjembyen og skiidretten på Kongsberg». Den 
var i farger og ganske bra. Især må vi si at 
skibildene var flotte. Det var en vinterfilm 
som lot oss se en nesten nedsnødd Kongsberg. 
I noen sekunder kunne vi la øynene hvile på 
den erverdige Kongsberg Kirke, var bortom
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Morgenposten skriver under APROPOS
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NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Hvorfor dette slurv?
Som kjent er Morgenposten den eneste avis 

som har tatt opp idrettsguttenes oppvarmings- 
program til debatt på litt bred front. Enkelte 
andre aviser har prisverdig fulgt opp, med 
sporadiske etterlysinger og kritikk vedrørende 
samme tema. Men hjelper disse våre aksjoner? 
Skulle ikke snart de aktive, hvorav flere har 
gått på kurser osv. hvor oppvarmingsproble- 
met blir behandlet, ha fått orene tutet fulle

Itwx&na S£ipes&ivec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

ikke noe mer. Jeg kan nemlig ikke på grunn 
av arbeidet, det krever så mye tid.

— Hva mener De om spørsmålet om å legge 
idretten til hverdager?

— Det er et produktivt spørsmål for Nor
ges vedkommende. Kirken har rakt oss en 
hånd til samarbeid, og denne hånden burde vi 
ta imot. Det er ansatt en idrettsprest i Tuns
berg og Oslo bispedømme som tar til med ar
beidet i disse dager.

Birger Ruud har ikke tid til å si mer. Han 
skal holde flere kåserier, og bilen venter. 
Dessuten er det enda noen som ikke har ruk
ket å få hans autograf, og ettersom det er 
Birger Ruud, stopper han så gjerne for sine 
«beundrere».

av disse detaljer at man skulle kunne for
lange å få se resultater, jevnt over på bred 
front? Svaret blir dessverre negativt. Det 
slurves fortsatt over en lav sko. selv om vi 
selvsagt er fullt klar over at vi har idretts
folk som forstår å nyttiggjøre seg oppvar- 
mingsdetaljene helt ut. Men de fleste som 
stiller opp til konkurranse har langt fra mak- 
tet å innstille kroppen på full ytelse, noe som 
vel skulle være ønskelig i konkurranseidrett.

En bedring i dette forhold kan vi ikke 
spore og vi er tilbøyelig til å se på «tilfellet» 
som håpløst. Man kan innprente idrettsfolk 
oppvarming og hvorfor dette er nødvendig. 
Guttene (og jentene) svarer: «Jo. det der er 
selvsagt riktig, vi setter i gang — . Men 
hva er resultatet som oftest? Jo, sa snart 
guttene overlates til seg selv faller hele hi
storien i fisk. Det blir med småtripping og 
utilstrekkelig jogging, litt fekting med armer 
og ben, bendeling og knebøyninger osv. Men 
ikke skikkelig oppvarming. I større konkur
ranser må kanskje dette skrives på nervøsi- 
tetens konto. Man bestemmer seg for å var
me opp, men så kommer uroen. Det blir tit- 
ting på klokken, på konkurrentene, på time
tabellen. på startplassen. Man blir kanskje 
flyende i selskap med en annen «gjeng» og 
prate osv. Det hele blir en parodi på virke
lige startforberedelser.
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Håndball .

Dette var skrevet spesielt til friidrettsfolk. 
Men hvorfor skulle ikke skiløpere, fotball-, 
bandy- og håndballspillere også ta dette til 
seg. Oppvarmingen har meget a bety for *t 
lag, for et resultat. Husk bare på hvordan 
de russiske lagene trener. Før kamp henger 
de minst like mye i som under kampen. De 
møter opp til en kamp drivende våte av svet
te, og tenk på de resultater disse lagene har 
oppnådd.

Til dere bandyspillere som na skal begyn
ne kampene vil vi henstille. Sørg for at opp
varmingen er i orden. Da vil tre nye mester
skap atter være deres. Skiløpere, husk opp
varmingen for dere går til toppen for å sette 
ut hoppet. Resultatet vil bli så mye bedre.

Vi kommer tilbake til fotball- og håndball- 
spillerne til våren.

Vi går mot høsten, eller det er høst, og 
dermed er vi inne i sesongen for årsmøtene 
for lagene, med valg av tillitsmenn for neste 
periode. Enkelte lag forbereder valgene i god 
tid, men i de fleste får det utstå til selve 
årsmøtet. Det blir da å prakke vervene på 
en rekke mer eller mindre uvillige medlemmer, 
som etter tur spretter opp og bedyrer sin ab
solutte mangel på evne og tid til å ta på seg 
en jobb. Bare ett tillitsverv pleirer det å være 
nokså lett å få besatt, selv blant de mest u- 
villige, nemlig vervet som revisor. For som 
møtelederen sier: Den jobben kan du vel ta, 
for den er jo ikke noe arbeid i det hele tatt. 
(Jeg må her gjøre oppmerksom på at dette 
gjelder for håndballklubber som har sin egen

Nå viser det seg altså at de fleste aktive 
trenger å bli tatt hånd om spesielt på dette 
område. Man kan si «det får da være måte 
på med barnepike», men faktum er at et lag 
trenger en spesiell mann som tar seg av opp
varmingen og sekunderingen i de avgjørende 
halvtimer for start. Øy-vik.

Det er snart valg i Hovedforeningen, de 
enkelte gruppene holder på med sine. Skal vi 
få villige folk til å ta seg av vervene, eller 
skal man tvinge noen til å ta et verv for et 
år? Enkelte av medlemmene er særlig villige 
til å ta en jobb, og ta imot det første og beste 
tilbud. Men er det lønnsomt? Skulle en ikke 
ta vedkommendes kvalifikasjoner til ettersyn. 
Gå ikke til skritt som vil bli skjebnesvangre 
for foreningen.

En annen ting ang. valget, er at valgkomi- 
téen skal gjøre et forhåndsarbeide, ikke bare 
prakke vervene på medlemmene uten først å 
spørre dem. Det fikk vi flere eksempler på i 
fjor.

Altså: Valgkomiteens forarbeide er nødven
dig for at valget skal gå greitt for seg.

D.

revisor, men stykket kan godt passe for både 
revisorer og kasserere i de forskjellige grup
per. Red.)

Så er da revisorene valgt og tenker ikke 
mer på jobben før omkring en ukes tid før 
neste årsmøte. Da gjelder det å sette i gang 
å bla igjennom kassabok og bilag og huke 
av tall i hui og hast. Noe som kan minne om 
det en kaller en kritisk revisjon blir det 
selvsagt aldri snakk om. Er kassen og bøkene 
i laget i full orden, så har revisorene vært 
heldige. Det er ikke deres skyld at alt er gått 
bra. Men det hender også — oftere enn en 
vanligvis får høre om — at kassen er tom 
og revisorene får overlatt seg en blank og 
ubeskrevet kassabok og en ufullstendig sam
ling med bilag i vill uorden. (Heldigvis hender 
ikke dette ofte, det er ikke hendt for oss i år), 
men en kan dra nytte av andres uhell.

Sj.
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årsfestFotballgruppas

som

ut noen medaljer til de som hadde gjort seg 
fortjent ti i det. Fremmøtemedaljen ble gitt 
til Trygve Kristiansen. Knabbe Mikkelsen fikk 
aktivitetsmedaljen i sølv for 15 år, og Karl 
Richter og Thorbjørn Solstad i bronse for 
10 ar. De var gjenstand for stor applaus.

Kare Beckstrøm og Halvor Teksten var de 
siste talerne. Teksten hilste fra den gamle 
kretsen. Pors navn kommer aldri til å blekne, 
sa lenge ungdommen slutter opp. Og nå syns 
jeg at vår krets kunne arrangere N.M. i fot
ball, og kanskje la Pors få arrangementet. 
Dersom det er noen som mener at vi ikke er 
skikket til det. sa bare h envis til N.M. på ski. 
Vi går inn for arrangementet på Tollnes sta
dion i 1955, sa han.

Og sa var det dans og atter dans til kl. 2.

r å

Fotballgruppa avholdt årsfest i klubbloka
let 25. oktober, og nesten hundre medlemmer 
hadde møtt frem. Henry Hahn ønsket vel
kommen og overlot deretter ordet til festens 
toastmaster. Halvor Teksten.

Otto Malmgren var den første som fikk 
ordet etter at et par porsjoner mod lapskaus 
var fortært. Han takket spillerne for innsat
sen i året som var gått. Dersom ikke spiller
ne selv og UK. hadde samarbeidet så med 
styret som det var gjort, ville nok resultatet 
ha vært ganske annet, sa han.

Teksten ventet ikke så lenge nå med å gi 
ordet til Andreas Skilbred som hadde hatt 
den lite misunnelsesverdige oppgave som for
mann i UK. Han påpekte også det gode sam
arbeidet med styret, som han ga en god del 
av «skylden» for resultatet. Han takket vi
dere Olaf Skilbred som hadde vært trener 
for guttene.

Jeisen Gundersen skulle tale for spillerne. 
Han nevnte særlig det gode kameratskapet, 
og sa også at med gamle aktive spillere som 
UK. måtte det gå godt.

Olaf Thommesen talte deretter for B-laget, 
Asbjørn Kjellevold holdt en ganske morsom 
og underholdende tale for damene.

Odd Lien hilste fra den øvrige forening 
og sa bl. a. at idretten og innsatsen skulle 
komme av overskuddet.
. Otto tok ordet igjen, denne gang for å dele

Kretslagsspillere
Pors begynner å bli kjent i kretsen også 

et godt handball-lag. Vi har mange indi
viduelt gode spillere, og dette har også krets- 
UK. lagt merke til. Ved siste kretskamp i 
Stevnehallen var Bjørn Andvik og Kjell Mørch 
tatt ut. Terje Hartvigsen spilte på dommer- 
og lederlaget. Alle gjorde en meget god inn
sats, så en får håpe de får beholde plassen.

x . _______............. ....................

FOR.. IDRE
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O.Kr. Knudsen & Go

Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

©x<i£.ftlcMoA, innåfaidd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALVERK A.S

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
• Storgt. 142-’ — Telf. 5 21 40

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Telf. 5 07 64

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
’ Telefon 5 21 21

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

U hlv porsgrunnHe VLZ BlUrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

o-g.
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Hvordan er det med fremmøtet til general
forsamlingene ? Som oftest yderst liten. Tum- 
gruppa greidde å samle 13 eller 14 medlem
mer av over 100. Damegruppa hadde noen 
flere og Håndballgruppa 12. Hva kommer det 
av ? Det må være en feil et eller annet sted. 
Sannsynligvis er grunnen den at alle er redd 
for å bli valgt inn i en eller annen komite. 
Men det er ikke noe å være redd for. Valg
komiteen får beskjed av det sittende styre 
hva som skal velges, og dermed begynner 
valgkomiteens arbeid. De forespør en hel del 
som kan tenkes å være villige, og har som 
oftest en liste med villige mennesker å legge 
frem på generalforsamlingene.

Nå kan det hende at valgkomiteen på en
kelte punkter av -og til må melde pass. Det 
har vært helt umulig for dem å finne en som 
ville gå inn i en eller annen komite. Det er 
da en kan være redd for å bli valgt. Men 
hvorfor skulle ikke du som holder deg borte 
også gjøre litt for foreningen. Det blir bare 
for ett år, og du er ikke alene om å styre 
gruppa. Det er nok av hjelpende hender å få, 
i hvert fall fra styrene.

Dessuten, dersom du går med på å være 
med i gruppas styre, kan du være med å 
bedre de forhold du mener er feil. Tenk over 
dette, og du vil finne ut at det er rett.

Valg
Vi har nettopp valgt nytt styre i de for

skjellige gruppene. Valgkomiteen har nyttet 
all sin overtalelseskunst for å få de enkelte 
styremedlemmene til endelig å sitte et år til. 
Neste års valgkomite får det derfor desto 
vanskeligere. Slik er det hvert eneste år. En 
valgkomite kan være heldig, en annen ikke.

November kom - november gikk, 
før bladet kom ut

Det tar lang tid med bladet nå, kan vi 
tenke oss mange sier. Vel, det er nok riktig. 
Det tar litt lang tid. Men dersom vi ikke hus
ker helt feil kom oktobernummeret ut for 
ikke så lang tid siden, så det veier vel opp 
en del.

En annen ting dere kan klage over er side
tallet. Det er minket betraktelig de to siste 
gangene, men skal vi ha noe stoff i julenum
meret, må vi innskrenke nå. Det er så mye 
å- gjøre med det at tiden strekker ikke til 
ti’ alt.

Det siste som kan klages over denne gang 
er stoffet. Vi er så enig med alle som denne 
gang sier at det er kjedelig. Men der vil vi si 
at det er stoff som hele foreningen skal lese. 
Alle skal vite hva gruppene arbeider med. 
Vi har denne gang bare fått med Turn- og 
Damegruppas årsberetninger, over nyttår skal 
v‘ forsøke å få med Bokse-, Bandy- og Fot- 
ballgruppenes årsberetninger.

I julenummeret håper vi dessuten på å få 
med en artikkel om Håndballgruppas første 
år, så nå skal ikke noen få lov å klage over 
at de ikke har greie på hva som foregår i de 
gruppene de ikke er medlem av.

Første medlemsaften i høst gikk av stabe
len 30. oktober. Odd Lien ønsket velkommen 
medlemmene og til aftenens foredragsholder, 
Petter Petersen. Han tok oss med på en tur 
til sydligere egner. Filmen som han viste, 
var i farger og meget god. Deretter kom den 
tradisjonelle bevertningen og loddsalget. Her 
må vi få lov å si at det går svært tregt dette 
loddsalget. Det skulle være en selvfølge at 
alle kjøpte noen lodder når de har spist ak
kurat det de vil. Neste gang sørger samtlige 
for å ha minst 50 øre til lodder med seg. På 
slutten var det en svingom. Det hele var 
slutt klokken 11.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

porselenporsgrunn

90

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRSITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInn slallasjonsavdeling

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WLNJE

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn
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Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

elektrisk brent

norsk

«Ekko»

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Bealfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Generalforsamling i Turngruppa

Sigridog

Årsmøte 1952
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Nytt hånd balls tyre
Håndballgruppen avholdt generalforsamling 

15. novbr. under elendig fremmøte.
Årsberetning fra sekretær og oppmann i 

UK ble lest opp og enstemmig godkjent. Li
keledes ble regnskapet kassereren la frem 
godkjent. Man gikk deretter over til valgene, 
som gikk ganske greitt av stabelen.

Thor Bjørn Andersen gikk enda et år med 
pa å sitte som formann. De øvrige styremed
lemmer ble: viseform. Duddi Kjellevold, sekr. 
Torfinn Weber, kasserer Hermann Holtan, 
styremedl. Arne Hesmyr, suppleant Marthin 
Marthinsen.

UK for herrelaget: Alf Johansen. Erling 
Olsen og Bjørn Andvik.

UK for damelaget: Alf Johansen, Elen Re- 
alfsen og Duddi Kjellevold. Varamann: Arne 
Hesmyr.

Materialforvalter: Arthur Solstad.
Avisprotokollor: Bjørn Andvik.
Etter generalforsamlingen hadde man fest 

sammen med bandygruppa.

!

(gjenv.), styremedlemmer Randi Olsen, Mosse 
Magnussen, Ingrid Asdahl, Anlaug Hahn, 
Marie Bie-Johansen.

Underholdningskomite: Henny Waage, Molla 
Hegna og Ingrid Asdahl.

Basarkomite: Tonny Kjøholt
Knudsen.

Festkomite: Randi Olsen, Anne-Sofie Fred
riksen og Liv Olsen.

En gikk deretter over til eventuelt. 
Møtet ble avsluttet ved 10,30 tiden.

Sekr.

Den 10/11 avholdt damegruppa sitt års
mote i klubblokalet. Formannen ønsket vel
kommen og leste derpå opp dagsorden.

Årsberetningen ved sekretæren ble opplest 
og godkjent, likeledes årsregnskapet ved kas
sereren

Formannen overlot deretter ordet til John 
Fjeldvik, som møtte for valgkomiteen. Han 
leste opp de forslag til valg som var satt opp.

Valgene fikk følgende utfall: Formann Erna 
Kittilsen (gjenv.), viseform. Nancy Steen

Det var godt fremmøte til Turngruppas ge
neralforsamling fredag 31. oktober. Forman
nen, Eva Nordli ønsket velkommen og refe
rerte dagsorden. Årsberetning og regnskap 
ble lest opp og godkjent. Årsberetningen er 
gjengitt annet sted i bladet.

Ved valgene nektet Eva Nordli gjenvalg 
da hun nå har sittet som formann i 2 år. 
Som ny formann ble valgt Dagmar Dahl Mik- 
kelsen. Det øvrige styre består av Solveig 
Hansen, sekr. Wivi-Ann Gundersen, kasserer, 
Eva Nordli, viseform, Marit Nordli, styremedl., 
Elen Rcalfsen, suppleant.

Turnutvalg Dagmar Dahl Mikkelsen, Wivi- 
Ann Gundersen og Selma Skilbred.

Festkomite Harriet Fjellvik, Bjørghild Kris
tiansen og Karin Hansen.

Underholdningskomite Eva Nordli, Frøydis 
Nerissen og Mary Øygarden.

Basarkomite Selma Skilbred og Alfhild Bie- 
Johansen.

Regnskapet viste et lite overskudd, men 
fra kassereren fikk vi oplyst at de pengene 
en na satt inne med, ville gå ut igjen i løpet 
av varen. Om hosten får Turngruppa inn mest 
kontingent (kr. 10 av hvert medlem på Da- 
mepartiet, mens de resterende 5 kommer inn 
om varen). Turngruppens kasse var gjerne 
skrapet når sommeren kom, fortalte hun.

Etter valgene ble det servert kaffe, og dis
kusjonens bølger gikk høyt. —di.
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Årsberetning for Damegruppa
Mosjonspartiet 25, 

Pikepartiet 25 og Barne-

sikkert mange som tenkte .«kunne jeg bare 
bli som henne». Etter siste kvelden ble frk. 
Wolfgang-Hansen overrakt et fat i nordisk 
monster som takk for god undervisning. Vi
dere fikk fru Lindahl og hennes mann blom
ster som en takk for at vi hadde fått lov å ha 
henne. Solveig Hansen, sekr.

9

Årsberetning for

I året som er gått er avholdt barnejuletre- 
fest med bevertning og utdeling av pakker 
til barna.

Den tradisjonelle fest for gamle Pors-med- 
lemmer og ellers eldre folk på Vestsiden er 
også avholdt, den ble som vanlig meget vel- 
1} kket.

Årsfesten for gruppas medlemmer ble av
holdt 1. desember.

Den 13. desbr. holdtes det første medlems
mote sammen med turngruppas damer, idet 
en nå er blitt enige å holde medlemsmøtene 
sammen og på den måten forsøke å få et 
samarbeide igang. Slik som det har gått hit
til, gikk ikke lenger, det ble altfor tungt å 
arbeide, med det dårlige frammote som det 
har vært i det siste. Inntektene ved utlod
ningene på motene samt nettointekten ved 
eventuelle basarer, blir heretter å fordele på

Pors Turngruppe har i år hatt 9 styremøter, 
c£ på disse er det blitt behandlet vanlige 
foreningssaker. Videre var turngruppa invi
tert til frk. Nossen til julemøte ifjor før jul.

Gruppa teller nå ca. 155 medlemmer for
delt på følgende partier:

Damepartiet 40
Mellompartiet 25, 
partiet 40 stk.

Instruktrise for

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

alle partier er fru Wivi- 
Ann Gundersen som_ har gjort et godt ar
beide for gruppa.

Medlemmene var under N.M. i tiden 7—10. 
februar behjelpelig med salg av programmer 
og serverte også på middagen lørdag 9. febr.

Turngruppa var representert på turnstev- 
net på Kongsberg 8. juni med 30 deltagere. 
Videre deltok vi på barneturnstevnet på Not
odden 15. juni med 28 deltagere. Fru Wivi- 
Ann Gundersen var gruppas representant på 
Notodden samme dag.

Wivi-Ann Gundersen har i sommer deltatt 
på to kurs, ett på Leangkollen i Asker og det 
andre ved Søgne.

I tiden 15. til 19. september hadde vi den 
glede å ha besøk av frk. Grethe Wolfgang- 
Hansen fra Danmark. Det var en fryd å se 
hvordan hun behersket kroppen, og det var

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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Sekr.

Pokalserien

Jnnendørstarneringen

i

Jan Skar nes
vil på denne måte få takke Skigruppas Ju

nioravdeling for oppmerksomheten ved kon
firmasjonen.

Kampene innendørs
Pors—Gjerpen 11—7.
Pors—Vold 8—16.
Pors—Hei 25—3.
Pors—Grane 15—6.

30/10.
6/11.

13/11.
21/11.

Pors herrelag deltok i turneringen i Stevne- 
hallen søndag 26. oktober. Laget gjorde en 
bemerkelsesverdig innsats. I første omgang 
trakk de Hei, og vant da stort, hele 7—1. 
Annen runde ble litt verre. Selveste Herkules 
skulle slås. Seiren var ikke stor, men stor 
nok til at laget forsatte til semifinalen. Her
kules ble slått 5—4. Pors fikk Vold i semi-

Fotballgruppas junioravdeling
Junioravdelingen måtte selvsagt ha sin av

slutningsfest de også. Klokken 7 skulle alle 
være på plass, men det var da dem som var 
der før.

Sjokolade og kaker gikk ned på høykant, 
og ettersom det var nok av begge deler, var 
det ingen som sa nei takk når fatene eller 
muggene gikk rundt. Også her var det taler. 
Otto Malmgren takket guttene for den gode 
innsatsen i år, og ba dem fortsatt støtte opp 
om vår forening.

Jeisen måtte selvsagt si noen ord til gut
tene som trener. Han ba dem ikke være sint 
på ham, fordi om han av og til hadde vært 
litt streng. Men det måtte til. Også han ba 
guttene fortsatt møte frem på treningen, slik 
at de når tiden kom kunne gå inn på høyere 
lag. Det er nemlig de unge vi må bygge på, 
sa han. Vi kan ikke sette opp et lag med spil
lere av den gamle garde, men det må komme 
etter hvert.

Som leder for junioravdelingen takket Arne 
Reinholt guttene for innsatsen og for at de 
hadde vært så greie å ha med å gjøre i år.

Siden spillte Melbye og Thommesen opp, 
og det ble allsang, gjettekonkurranse og for
skjellige spill.

UoRS^BLADET

finalen. Og dermed var de ute av dansen. 
Men allikevel btjMe denne huskes. Vold er 
kretsmestre i A-klassen. Pors spiller ikhp 
mer enn i B. Vold vant bare 8—7, og det er 
et meget flott resultat.

(Herkules vant B-klassen i år.)

begge grupper. Dette skulle være en grei ord
ning for begge parter. Håper denne sammen
slutning vil føre til gode resultater og mere 
interesse.

I det forløpne år er avholdt 8 medl.møter, 
.10 styremøter og en tur til Skifjellhytta for 
gruppas medlemmer.

Gruppa har i år innkjøpt en god del be
stikk og glasser, som er overrakt hovedsty
ret til bruk i klubblokalet.

Det at det har vært så få medlemsmøter 
i forhold til tidligere år, skyldes dels skimes- 
terskapet (klubblokalet opptatt) og dels det 
dårlige frammøte (bl. a. møtte kun styret opp 
en gang ved et medlemsmøte som skulde av
holdes ).

Med alle gode ønsker for det nye styret, 
takker jeg herved for meg.

Kampene i Pors pokalserie for B- og C-lag 
er nesten ferdigspilt. Lagene som er med i 
denne serien er Larvik Turn, Fram og Sande
fjord. Pors er ferdig med sine kamper. De 
siste gikk i høst mot Larvik Turn på stadion. 
B-laget vårt tapte stort, hele 3—0 mot Lar
vik Turn. Resultatet burde, etter hva øyen
vitner har sagt ha vært omvendt. Men det 
er vel noe en sier etter hver eneste kamp 
som er tapt.

C-laget derimot overrasket stort og vant. 
3—1 var resultatet. C-laget klarte dermed å 
havne på annet sted enn bunnplassen, mens 
B-laget må ta til takke med jumboplassen.
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Qads medarbeider.

i

ker under «Guds». Det er allikevel det vik
tigste.

Halvor Dolva.

i

^/////^

N

Det var tanken på at jeg i grunnen hadde 
en vidunderlig tjeneste som bestod i å bringe 
Kristus til mennesker som trengte ham. Det

Da jeg kom hjem, skrev jeg på en lapp som 
alltid ligger i min skriveblokk «Vi er Guds 
medarbeidere». Og satte strek under medar
beider. Et ord fra denne lappen min har jeg 
nå i 25 år tatt som de^ første hver morgen, 
og det blir nokså mange ganger også dette 
ordet. Men etterhånden er det kommet to stre-

UL. 

D et er et minne fra en trang, dyster dal i 

Finnmark som stadig trenger seg fram i tan
kene, særlig når jeg trener idrett. Jeg skulle 
med alterens sakrament til Ropelv, et skole- 
internat som ligger på østsiden av Bøkfjorden.

Da måtte jeg gjennom en dal som jeg pleide 
pigge kraftig med stavene for å komme fort 
igjennom. Alle kjenner nok steder i naturen 
som gjør at en skynder seg ut — det være i 
en mørk skog eller omgitt av øde fjell.

Men denne gangen måtte jeg stanse opp 
midt inne i dalen og tenke på et ord «Vi er 
Guds medarbeidere».

er jo nattverdens egentlige mening. Det var 
en underlig opplevelse. Hele dalen står foto
grafert for mitt indre øye den dag i dag. Helt 
øde, bare øverst oppe i fjellsiden en enslig fugl 
som fløy inn mot reiret. Det gjorde det lik
som enda mer ode.
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Jocobicns Boktrykkeri, Porsgrunn
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Jeg skal få lov å takke alle dere som fulgte 
oppfordringen om stoff til julenummeret.

Duddi.

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

REDAKSJONSKOMITÉ
Redaktør:

DUDDI KJELLEVOLD

o ar.

våre

Ja, hva med den. Er vi kommet lenger på 
den enn vi var ? Ikke godt å si. Lenger kom
mer vi i hvert fall ikke i vinter. Det er bare 
sprøytingen som står igjen for at den kan 
nyttes til skøytebane.

Men det trengs hjelp til det også. Hvor
dan er interessen her ? Sannsynligvis like dår
lig som ellers blant medlemmene når det gjel
der et eller annet for foreningen til felles 
beste. Er det for dem selv ligger de selvsagt 
ikke på latsiden.

Vi har hørt at banen er grøftet rundt, pla
neringen er foreløpig i orden, og resten får 
gjøres til våren. Da er forhåpentlig også med
lemmene litt mer interessert i dugnadsarbeide.

Nå er vi enda en gang kommet til julen, og 
ingen skjønner hvordan året har kunnet gå 
sa fort som det virkelig har gjort. Men det 
er virkelig gått et år, for de forskjellige grup
pene er vol allerede det nye begynt alt.

Det har vært et vanskelig år for det bare 
7 ar gamle bladet. Av og til har det lurt på 
å ta en pause enten foreløpig eller for be
standig. Heldigvis er det ikke blitt noe av det. 
Alltid har det kommet seg på bena igjen etter 
cn kraftig nakkesprett. Men det kan allikevel 
ikke fortsette slik det nå er. Får håpe at den 
neste redaksjonskomiteen ikke vil få de 
samme vanskeligheter å stri med som årets 
har hatt.

Men jeg skal ikke her fortelle om all elen
digheten. Jeg skal nøye meg med a ønske alle 
Porsbladets lesere en riktig god jul og et godt 
nytt år.

God jul til våre sjøfolk.
Det har aldri manglet sjøfolk i Pors, og det 

gjør det heller ikke i dag. 2 av A-lagets 
spillere har dradd sin kos på langfart, og 
ingen vet nar de kommer igjen. Men sorgene 
tar vi senere.

Vi håper at Rolf 'Stubben» Gunnerød og 
Per Boye Abrahamsen får vårt ønske om en 
riktig god jul og et godt nytt år.

Ellers ønskes alle andre sjøfarende med- 
lemmer det samme.

er derfor gått inn etter

Kanskje en julegave.
Redaktøren og forretningsføreren av Storm- 

avisa og Porsbladets redaktør har lenge hatt 
planer om å gå i gang med utgivelsen av en 
idrettsavis. Det er i den senere tid blitt en 
god del idrettsblader for de enkelte klubber 
her i kretsen. Som oftest er det vanskelig å 
drive dem, og de 
noen spede forsøk.

Storm-avisa bringer i sitt siste nummer før 
jul en rundspørring angående dette spørsmålet. 
Flere som virkelig burde være litt inne i disse 
sakene, har uttalt seg og også uttalt seg til 
fordel for saken.

Vi vet enda ikke hvordan det går. Det er 
mulig det bare blir med tanken, men vi får 
håpe noe annet. Det er virkelig behov for en 
idrettsavis i kretsen, og vi håper derfor at 
det kan la seg ordne. Det skulle da være en 
ansvarlig redaktør og korrespondenter i de 
forskjellige klubber. Videre er det en selv
følge at man har en forretningsfører.

Bladet vil ikke bli gratis, men det er tan
ken å sette abonnementsprisen så lavt som 
mulig.

Vel, vi får leve i håpet fremover. Det vil 
i hvert fall lette Porsbladets redaksjon, om 
ikke andre, ikke sant ?
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Så spennende og dramatisk kan det av og til ga for seg.
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Håndball innendørs.
Tilskuerantallet er ikke i flertall, ser det ut til.

Ikke alltid lett å være medlem av, håndballgruppa.
Som jar gått gjennom første året med glans.

der ble det valgt et styre, samt et U.K. og 
arbeidsnemnd.

Den 10/12 51 ble det holdt et styre- og 
medlemsmøte. På styremøtet ble det besluttet 
å sende et skriv til hovedforeningen om denne 
ville støtte vår søknad på hovedforeningens 
generalforsamling 13/12 51.

På årsmøtet gav hovedforeningens styre 
vår gruppe sin fulle tilslutning og ingen av 
medlemmene hadde noe å bemerke. Håndball- 
laget ble enstemmig opptatt som egen gruppe 
tilsluttet Idrettsforeningen Pors.

Generell oversikt. De medlemmene som blé 
valgt inn i gruppas første styre hadde heller 
liten erfaring i foreningspraksis. Men man 
må få lov til å si at de vokste med oppgavene. 
Dette kan man også si om håndball-lagene. 
Det er imidlertid neppe for mye sagt når vi

Forts, på side 18.

Il ■

En orientering: Når årsberetningen for året 
1951—52 skal skrives, må en jo også ta med 
en beretning om gruppas stiftelse. Denne be
retning ble skrevet av undertegnede 14/12 51.

Flere håndball-interesserte medlemmer i 
Pors arbeidet høsten 1951 med å få en slik 
gruppe innen foreningen. Det ble sammenkalt 
til møte 3/10 51 i Klubblokalet til Pors. Det 
møtte ca. 25 stk. fram og det ble nedsatt et 
arbeidsutvalg som skulle undersøke mulig
heten av å starte en slik gruppe innen fore
ningen.

Arbeidsutvalget fant ut at interessen var 
stor nok og søkte hovedstyret om å starte en 
håndballgruppe innen Pors. Hovedstyret svar
te at de kunne ikke avgjøre en slik søknad, og 
at den måtte settes under avstemning på ho
vedforeningens årsmøte. Imidlertid ble det 
sammenkalt til nytt møte den 27/11 51 og

F

■

x ■ 
sSKM ■

' ■ ■<
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Av Th. Aas land.

var

Forts, på side 18.

(Odds gamle bane), spør 
som skulde spille center-

rellsm i h iter.

Når en gammel «traver» i fotballsporten 
som undertegnede, skal forsøke å finne frem 
et enkelt idrettsminne, så er det så utallige 
kilder å øse av at jeg vet ikke hvor jeg skal 
begynne. For en fotballentusiast som har vært 
aktiv gjennem nesten en menneskealder, er 
det forøvrig ikke de enkelte minner som har 
den største betydning, — det er den uforklar
lige glede og spenning gutters lek med fot
ballen skaper. Den får et ufattelig tak på en, 
man blir aldri trett av den.

Min første store opplevelse på fotballbanen 
var så langt tilbake i tiden som 1915. Pors 
skulle spille en avgjørende kamp mot Sande
fjord Ballklubb om retten til å rykke opp i 
A-klassen. Jeg var satt opp som centerhalf 
pa laget til tross for mine bare 15 år. Det 
var jo litt dristig i betraktning av at våre 
motstandere var betraktet for å være noen 

hard fanter . Den gangen hadde Pors en spil
ler pa laget som ble kalt for «Bølebacken» 
(han var fra Bøle). Da vi gikk fra stasjonen 
opp til Marensro 
Bølebacken, hvem 
half. Han der. sa guttene og pekte på meg 
som gikk der stille og rolig i knebukser og 
lue. Er dere gærne, sa han, den guttungen 
der. Nåja det gikk jo bra, — vi vandt 3—1, 
og dagen derpå var det en gutt som var litt 
stolt da avisene mente han var en de beste 
spillerne på banen. Selv den gangen var det 
jo gjevt å få god kritikk i avisen. I den tiden 
ofret avisene, med H. B. Henrichsen i «Gren- 
mar i spissen adskillig mere spalteplass ved 
omtale av kampene og spillerne enn den lokale 
presse gjør i dag, — forståelig nok, det var 
jo ikke så mange lag og kamper som det er nå.

Klubbånden og kameratskapet den gangen 
var noe helt annet enn i vår urolige tid. Ford
ringene var små, men kampviljen og gleden 
ved en seier var desto større. Svært ofte reiste 
A-laget med medbrakt niste for hele dagen, 
det var bare i spesielle tilfeller vi fikk reise 
på klubbens bekostning f. eks. i N.M.-kamper.

Jeg husker en episode fra en N.M.-kamp i en 
Østfoldby. Vi kom frem sent på kvelden til 
hotellet, skrubbsultne og gledet oss til et dei
lig aftensmåltid. Men akk o ve, det nær 
sagt eneste dette hotellet formådde å by på 
var dårlig stekt makrell, og så var det midt 
i «makrelltia», så vi var inderlig godt forsynt 
av den på for hånd. Mat fikk vi nå i oss og 
vandret trette og slitne til våre værelser. Der 
fikk vi skuffelse nr. to. Det var noen bitte 
små rom med tre og fire senger på hvert og 
i de fleste av sengene skulde det ligge to. En 
av guttene syntes ikke sengestellet så noe 
prima ut, han kikket litt nærmere efter og 
oppdaget at i flere av sengene var det brukt 
svarte kullsekker som underdyne. Det var en 
av spillerne som ikke følte seg helt patent i 
magen etter makrellen og han «trådte av på 
naturens vegne». En stund efter kom han 
tuslende inn igjen med buksa i handa. Vi spur
te i all verden hva det skulle bety. Jo du 
skjønner det, sa han, da jeg endelig fant doen, 
så var det så trangt der at jeg måtte knappe 
ned buksa utafor og «hæppe» inn, og derfor 
tok jeg like godt buksa av-meg i tilfelle jeg 
må ut igjen snart. Jeg skylder å tilføye at 
vi bodde i en fløy for oss selv. Det ble en lat
ter og jubel uten like og snart var skuffelsen 
over den manglende komfort glemt og vi sov
net «sødelig» alle mann.

Jeg husker en gang vi skulle til Rjukan 
for å spille rundekamp. I den anledning hadde 
vi anskaffet nye fine blå bukser til hele la
get. En av spillerne påtok seg å stryke dem 
riktig fint og ta dem med i sin koffert. Nå 
var han også glad i en liten oppkvikker etter 
kampen, så han hadde med seg en flaske likør, 
som han hadde puttet inn mellem buksene. 
Da vi skulde ta på oss draktene, oppdaget vi 
til vår skrekk at korken på flasken måtte 
ha vært utett, for nesten alle buksene var 
oversådd med likørflekker. Vi måtte gå på 
banen med dem som de var, — men vi følte 
det som om vi skulle ha vært «uheldige» 
alle mann. Men vi vant kampen, så humøret 

på toppen allikevel.
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Skulker sjelden eller aldri.

å

Stor interesse blant 
pikene.

p 
o
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N 
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apparatovelser var det viktigste. Det var vir
kelig mange som klarte å slå hjul, og ingen 
var redde for å prøve. De gikk på med «døds- 
forakt», og klarte de det ikke i dag, skulle 
det ikke bli lenge til.

Apparatene var i grunnen mer i vinden. 
Mcllomhoppet på kassa og bukken gikk som 
en lek, men jeg tror de syntes bukken var i 
laveste laget. Flott og lett hoppet de over. 
Liv Holtan, Lise Glad og Ingunn Renningen 
gorde mest inntrykk på oss.

Å stå på hendene på kassa med bena mot 
veggen, selvsagt med fart, var den letteste 
sak av verden, selv om ikke alle akkurat fikk 
det helt nøyaktig til. Men det kommer sikkert 
senere. Balanse på bom gikk som en let’’ sak. 
Det så ut som om enkelte aldri hadde gjort 
annet i sitt liv. Stupe kråke var de imidlertid 
ikke særlig begeistret for, men det gikl da 
det og.

Til sist var det marsj, springmarsj og takk 
for i dag.

Damepartiet kom til slutt, nå før jul var 
det ikke samlet så mange som ønskelig, men 
de kommer sikkert igjen. Her gikk øvelsene 
greitt, selv om det var noen som ikke var helt 
fortrolig med dem enda.

Vi spurte etterpå hva instruktrisen hadde 
å si om pikene.

— Det er en enestående tilslutning. Pikene 
er kjempeflinke til å møte opp, og disiplinen 
kan jeg ikke klage på. Jeg er svært fornøyd 
med begge partiene, ja med alle sammen.

—Hvordan er de aller minste ?
— De er veldig myke, og det er morsomt 
arbeide med dem. Men du vet det er ikke

samme disiplinen der som her.
Men timen fortsetter, det er damene som 

turner, og vi stikker av. D. K.

H —I johan! ■ i
JEREMIAS5EN

^TREUASTUTSALG

Vi tar en tur over i Gymnastikksalen for 
å se hvordan pikepartiet driver for tiden. No
en tvil på forhånd hadde vi ikke hatt, med 
hensyn til om det gikk godt eller dårlig. Det 
kunne bare gå fint med Wivi-Ann Gundersen 
som instruktrise.

Alt var i sin fulle orden, selv om det var 
lett å se at pikene ikke var over 12-års alde
ren. Det var liv i salen, men det er det det 
skal være også. A se en «dau» forsamling 
hadde ikke vært noe moro.

Det var mellom 20 og 30 piker i salen da 
vi kom, og flere pleide det visst å være. Ellers 
var det sjelden at noen var borte i det hele tatt.

Å leke satte de alle sammen pris på. Og 
det tutet over alt da vi kom inn. Det viste 
seg at de alle var racerbiler, og farten var 
kollossal Til øvelsene sang de, og spør om det 
gikk fint. Øvelsene gikk nesten prikkfritt for 
alle sammen. Armer og ben gikk som smurt, 
så det var bare moro å se på dem. Etter øvel
sene marsjerte de. Det gikk kanskje ikke så 
fint, men det er lenge til de skal ut og mar
sjere offentlig, så de har tiden for seg.

Apparatene klarte de fint. Det var ikke 
mange som måtte krype over kassa eller var 
nødt til å sette seg oppå bukken. Ja, det er 
virkelig den stammen Turngruppa må bygge 
på i fremtiden. Dersom hele denne flokken 
fortsatt vil være like interessert i turning som 
det så ut til at de vai’ denne dagen, bør vi 
ikke være redde for ikke å ha rekrutter.

Og så var det takk for i dag for dette par
tiet.

Like etter var det fullt i salen igjen, ja 
i hvert fall nesten fullt. Dessverre fikk vi 
ikke se hele mellompartiet i funksjon, for 
hele seks var fraværende. Men de var flinke 
disse også og gjorde øvelsene presist. På disse 
partiene er det i det hele svært mange flotte 
emner.

Denne dagen var det ikke akkurat øvelsene 
det ble lagt mest vekt på. Hjulslagning og
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Mitt ønske for 1953. Litt belærende stoff som må lese* med. 
ettertanke

Muskler — krampe.
Når en utfører en idrettsøvelse, er ailLid 

musklene i bevegelse. Men det er mange ting 
man kanske burde rettet oppmerksomheten 
på angående muskelarbeide. Vi hører ofte, ja 
meget ofte om tilfeller av krampe. Dette er 
ikke noe annet enn at musklene som er i ar
beid mod å utføre en ting (et spark) sies å 
være dynamisk anstrengte, mens de muskler 
som ikke tilfører arbeidet noen direkte nytte, 
men allikevel er hardt anstrengte, sies å være 
statisk anstrengte.

Disse statisk anstrengte musklene er pres
set sammen nesten uten avslapningsperioder, 
og på den måten hindres den nødvendige blod
sirkulasjonen. Nytt brennstoff til musklenes • 
arbeid kan derfor ikke bli tilført, og det som 
er like ille, giftstoffene som dannes vt d musk
lenes arbeide, blir ikke fjernet, fordi blodet 
ikke får strømme fritt.

Dette virker selvfølgelig meget trettende, 
og en blir slov. Man skal være oppmerksom 
på at bevegelsen med frie myke overganger, 
ikke er så stor påkjenning som om man plut
selig blir oppmerksom på en ting og fra still
stand setter seg i bevegelse. Derfor burde en 
alltid være i bevegelse.

De dynamisk anstrengte muskler som ut
fører arbeide vil derimot være i bevegelse, og 
stramming og avslapping av disse muskler 
skifter, blodet kan strømme fritt.

En bør merke seg at den muskelmassen som 
trer i funksjon ved utføringen av en bevegel
se, bør stå i riktig forhold til det arbeid som 
skal utføres. Kroppsarbeid som ikke resul
terer i noe ytre arbeid, bor reduseres til det 
minst mulige. Bibcvegelser bor ikke helt fjer
nes. De kan legges inn for å skaffe de musk
ler som arbeider, avslapping og hvile.

Alt statisk arbeide bør minskes. Dermed 
menes ikke at man skal stå stille, men det 
er de overflødige øvelser det her siktes til.

Veto.

Vi har bedt en representant for de forskjel
lige gruppene om å svare på dette spørsmålet 
ror å vite hva som ligger de enkelte mest på 
hjertet.

Solveig Hansen, Turngruppa: Gymnastikk
sal på Vestsiden er hele Turngruppas stnre 
ønske. Håper vi får den i 1953.

Kåre Beckstrom, F’otballgruppa: Jeg ønsker 
at rekrutteringen ville bli litt kraftigere, så vi 
aldri behøvde være redde for frafall på laget.

Ellers ønsker jeg en god fremgang for samt
lige grupper innen foreningen.

Ame Kristiansen, Bandygruppen .leg hå
per at interessen for bandy vil øi:e og at vi 
tar tre nye kretsmesterskap. Vid re ønsker 
jeg is på banen i vinter og sist, men ikke minst 
at økonomien vil bedres.

Evy Beckstrom, Damegruppa: Flere med
lemmer og større interesse for vår gruppe er 
mitt, største ønske.

Kristen Barth, Skigruppa: Jeg hapci at in
teressen for langrenn vil ta s°g opp, særlig 
nå etter det som ble vist av langrennssport 
under årets NM på ski.

Duddi Kjellevold, Håndballgruppa: Jeg øns
ker at flere damer måtte få interesse av hånd
ball, slik at vi kunne stille med ful’/ lag i alle 
kamper, videre at herrelaget kunne greie 
kretsmesterskapet i B-klassen tit sommeren.

Einar F unne mark. Boksegruppi: Jeg ønsker 
at lokalforholdene ma bli bedre fc" vår grup
pe i året, som kommer, videre at flere aktive 
ville greie seg godt i store konkurranser. En
delig må vi ikke glemme økonomien. Den 
ønsker jeg må bli bedret atskillig.

Halfdan Real f sen, Hovedforeningen: Mitt 
høyeste ønske er at vi må få on. skihytte en 
gang, og da helst så snart som mulig. Det 
ville være av stor betydning for vår forening 
å ha en slik hytte.

Bandy oppmannen
henstiller til Bandygruppas spillere å vise 

litt mer interesse for den kommende sesong 
enn de gjør.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

porsgrunn

90

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

TSVERKPORSGRUNN KOMM. ELEKTRi
Elektrisk utstyr på lagerInn stallasjonsavdeling

!
j

Ii

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

n. M. IVWrø 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

porselen
elektrisk brent

«Ekko»

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir] or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

°//o

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Her må målmannen gi 
tapt for et velplasert 
skudd.

Slik håndball kan vel 
ikke våre damer pre
stere enda, men kan
skje om noen år.
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til å stå et øyeblikk stille. De er stadig i be
vegelse under hele leken. Den spenning leken 
gir, kan ikke forklares, en må selv være med.

Dersom du kjære leser ikke har noen be
stemt idrett du dyrker, er du hjertelig velkom
men til håndballgruppas trening for å se om 
du liker deg blant håndballspillerne. Gjennom 
håndball og idrett i det hele tatt øker du din 
vennekrets og du lærer hva det betyr å drive 
en idrett.

Vel møtt til neste år dere nye som vil gå 
inn for håndball og alle dere som var med i 
året som gikk. Jeg vil her få lov å rette en 
særlig takk til håndballstyret for godt sam
arbeide og takke begge lagene for den inn* 
satsen de gjorde i sesongen.

Jeg vil ønske hvert medlem i vår gruppe 
og hele foreningen forøvrig god jul og godt 
nytt år. Totto.
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IkåffMSball idrett?

. j; •

Det spørsmålet ble rettet meg av Porsbla- 
dets skrivesliter. Her kunne cn gjøre et langt 
svar kort med et ' Ja . Men, du kjære leser 
ville vel undre deg over et så kort svar. Jeg 
skal derfor så langt mitt «hue og min 
tommer lange blyant er med, forsøke å svare 
pa dette spørsmålet.

Jeg er ingen «Skipper Skuteløs;> når det 
gjelder spørsmål og har kun gått annenhver 
dag på en landsskole. Vel, spørsmålet er Er 
håndball idrett ?

Selvsagt er det det. Det er en av de fineste 
idrettsleker vi har. Idrett skal være en lek, 
og i det 7-manns spill med 3 innbyttere vi 
praktiserer i dag kan alle være med på leken. 
Det er ingen som får anledning til å prove 
seg på noe solospill. Handball er en idrett 
hvor hver mann er avhengig av hverandre. 
Ballen må kastes hurtig og presist, så ingen 
av de seks spillere ute på banen får anledning

77“^

IIL

| Bildet er tatt under 
semifinalen på HeVs 

. bane. Lagene er H J/0 
og Hei.

fe, L
■

'tøtøtøtø v- tø.
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Da jeg var redaktør.

Om sure støt.

I

Det største arrangement i foreningens his
torie er kommet på avstand — ja mange min
dre foretagender også forresten. Etter at alt 
er brakt mer eller mindre vel i havn, skulle 
en tro at bølgene hadde lagt seg etter den 
labre bris som er blåst utover kreti og preti. 
Den samme bøygen sniker fremdeles fram med 
hviskende rost. Noen forsøker fremdeles å 
sprute i vannet, men akk — hvor farlig er 
ikke barnets lek ved stranden ? Den som enda 
farer rundt med et grin om snuta og leter 
etter noe å henge lua på, bør søke tilbake i 
seg selv og spørre «Hva gagner dette ?»

Verden er ikke stor, men hvorfor gjøre den 
mindre enn den er? Husmannsånden og trang- 
viksk syn er tilbakelagt stadium.

Tlaccaiia Slipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Jeg var ikke til stede på det årsmotet hvoi 
jeg ble valgt til redaktør av bladet, så da jeg 
leste referatet i dagspressen, kom det som 
litt av en bombe. Jeg må innrømme at jeg 
hadde litt vanskelig for å få sove om nettene 
til å begynne med, for det ble mest da en 
fikk tid til å legge planer. Men jeg tok da ar
beidet opp og prøvde å gjøre så god: jeg for
mådde.

Jeg vil gjerne ha sagt at det ikke er noen 
misunnelsesverdig «stilling» å være redaktør.

Ja, legge planer ja. Jeg la planer om en 
regelmessig utsendelse, om innlevering av 
stoff og satte opp en plan over bidragsytere 
— og emner, men disse planer ble vanskelig 
å følge. Skrivelysten blant medlemmene var 
liten da som nå, og lovede bidrag uteble, og 
jeg lurte mange ganger på om det i det hele 
tatt var noen interesse for bladet. Så det ble 
til at en selv og medarbeiderne måtte skrive 
det meste. En måtte jo tenke på økonomien 
også, det var ikke anledning til å betale ho
norar. Noen klisjeer og slikt ville jo fikse 
opp, men slikt koster penger.

Foruten å være redaktør og forretnings
fører så hadde en jo arbeidet med å ekspe-

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Når De velger 
en shpeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

dere bladet hver måned, samle annonser og 
kreve inn kontingenten m. m.

Men allikevel, det var ganske interessant, 
og det kan være lærerikt også for de som 
ønsker å gå den veien.

Jeg ønsker Porsbladets lesere god jul.
Einar Halvorsen, redaktør 1950.



11 P O R S - B L A DE T

Fra Storms jubileumsstevne som hadde samlet ca. 1600 turnere.

hirniitg belgVC1 r.
som en eller annen gjør, og denne er takk
nemlig og forsøke å rette på dette.

En har alltid inntrykk av at en er velkom
men i turnforeningen. Atmosfæren er så helt 
forskjellig her enn i andre grupper. Det er 
bare damer til stede, og praten går for fullt, 
i alle fall til fløyta går. Det utveksles menin
ger, og en prater om lost og fast.

Men hovedgrunnen for at en melder seg inn 
i en turnforening, er selvsagt at en ønsker 
litt mosjon, og det kan en være trygg for at 
en får. Det er ikke en muskel eller sene som 
ikke kommer i bevegelse. Dette betyr en hel 
del for kroppen. I løpet av dagen kan en hus
mor bli svært trett. Det er ikke alltid arbei
det som virker trettende eller at det er så 
forferdelig tungvint eller hardt. Det kan ofte 
eller som regel er det musklene som er feil 
brukt. En strekker feil, en lofter og sliter 
mer enn nødvendig fordi en ikke vet om noen 
bedre måte å utføre arbeidet på.

På husmorpartiet lærer en hvordan arbei-
Forts. på side 26.

Kan noen tenke seg noe flottere enn å se 
er. hel tropp av unge eller eldre kvinner og 
menn utfolde seg pa banen i gymnastiske be
vegelser. Vel og merke, hvis det hele går som 
det skal.

I arene etter krigen har flere og flere gått 
inn for turning, unge som «gamle». En nar 
funnet ut at dette er en av de beste måter 
en kan velge for å fa avkobling og samtidig 
lære hvordan en skal bruke alle musklene.

Nar det gjelder turning, behøver en ikke 
ha en stromlinjeformet kropp for å være med, 
en behøver heller ikke ha særlige anlegg for 
denne idretten. Det er ikke visse mal som ab
solutt skal nås, ikke noen nødvendige poeng 
en skal innkassere. Det hele er frivillig, som 
selvfølgelig også all annen idrett er. Men det 
ei allikevel noe annet.

Kameratskapet betyr meget. Det er ikke 
til å unngå at det ikke alltid er dette som er 
det fremherskende. Men her er det ikke noen 
som går omkring og plukker og kritiserer. 
Instruktrisen påpeker bare forsiktig de feil

■ * sfø
• ■ ■ - r ' ' ‘ r

y 1 • ' y . ' fe
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planene med det.Vårt klubblokale

Asbjorn Kjellevold.

•X-

1.

2.

3.

4.

5.

F

For mange år tilbake var det å kunne få 
vårt eget lokale ikke så lite av en ønskedrøm. 
I dag er dette en virkelighet. Det er delvis 
forstålig at medlemmene av den yngre gene
rasjon i dag ikke riktig kan forstå hva det 
betyr for samholdet i en forening å ha et eget 
hus. De aller fleste tar det hele som en selv
følge. Kjære venner, la oss alle sammen for
plikte oss til både oppfore oss og behandle 
alt i dette huset som om det var vårt eget. 
Glem aldri hva dørmatter og askebeger er til 
for. Hvis du er særlig plaget av arbeidslyst, 
så la ikke dette gå ut over inventaret. Husk 
at alle fire benene på stolene er laget for å 
brukes. Vær behjelpelig med å ta vare på vårt 
spisebestikk. Glem ikke at det er noen av våre 
damer som ved personlig offer har skaffet 
oss en god del av dette. Hvis ikke vi alle kan 
være behjelpelige med dette vårt kjære klubb
hus, så er det umulig for noen få å holde det 
hele vedlike.

Ettersom foreningen vokser, så har det vist 
seg at klubblokalet vårt simpelthen er sprengt. 
Denne mulighet ble sett allerede for noen år 
siden, og av den grunn, ble tanken og pla

nene for innredningen av det nåværende pul
terkammer til kombinert styrerom og arkiv 
tatt opp. Vi er nå kommet så langt at det bare 
gjenstår for Hovedstyret å strø sand på tin
gen. Slik som vår forening er i vekst, må vi 
nok før eller senere regne med å måtte ha en 
forretningsfører. I dette påtenkte styrerom 
kommer det til å være det mest nødvendige 
kontorutstyr ved siden av vårt kartotek. Alle 
grupper og komiteer vil her få sitt eget skap. 
Lfkeså skal alle foreningens pokaler samles 
her.

Til våren skal huset males. Vi håper ogsa 
å få sten på taket. Det vil aldri ta noen ende 
på alle de forbedringer og nyanskaffelser som 
vil komme klobblokalet til del, dersom øko
nomien tillater det. .

Til alt dette kreves det selvfølgelig hjelp, 
men forhåpentlig vil min største plage i så 
henseende bli å studere på hvorledes jeg skal 
få utnytte all hjelpen.

Vel møtt til våren.
En riktig gledelig jul ønskes.

Ame Reinholt nominerer årets 5 beste på 
A-laget.

Dagfinn Jensen, en utmerket innsats i alle 
kampene.
Alf Mikkelsen, som vel har vært blant ba
nens beste i hver eneste kamp.
Bjørn Reinholt, vel hans beste sesong til 
dags dato.
Karl Skifjeld, som har levert fine saker i 
center.
Jeisen Gundersen, som halfback.

Juniorsjefen i Fotballgruppa 
uttaler seg.

Tar en en titt på sesongen som er gått, må 
en si den har vært god, både sportslig og øko
nomisk. Alle lag har levert meget gode saker. 
A-, B- og C-lagene gjorde det fint. Men har 
var det Junioravdelingen det gjaldt.

Junioravdelingens 3 lag har vel levert den 
beste sesong på lenge. Riktignok greidde vi 
ikke å hale i land noe kretsmesterskap, men 
ingen av lagene ble dårligere enn 2-er, og 
juniorlaget vant sin pokalserie med bare seire.

Blant våre yngste spillere er det mange 
lovende emner som nok vil komme til å hevde 
seg i årene som kommer, gutter som John 
Nielsen, Roald Reiersen, A. Ballestad, Finn 
Johnsen, Ingmar Homane og vel det beste 
Pors har hatt på mange år, Arnold Johanne

sen. Også blant de yngste er det mange som 
lover godt i tiden som kommer bare de for
står å ta sin idrett alvorlig.

Jeg ønsker alle i junioravdelingen en rik
tig god jul. Abr.
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Fra bånn - topp til bånn.

Petronius.

Olaf Skilbred har allerede tatt til med tre
ningen for neste sesong.

Skigruppas junioravdeling henstiller til med
lemmene å slutte opp om treningen.

• ?

9
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kt det gikk bra, nå er det bare svevet om 
å gjøre. Nei, der merker jeg en saks, det var 
ikke bra. Får forsøke å ta den inn. Så gjelder 
det å ligge ordentlig på, så lengden blir der. 
Deretter er det nedslaget. Det går også fint, 
dette må da bli stilkarakterer vel ?

Skiene fortsetter helt opp i hesteskoen, en 
flott sving der, og jeg lar skiene føre meg ned 
i overgangen igjen.

Hva ble nå lengden ? Å, ikke mer. Nei, det 
var den saksen som ødela hoppet. Jeg fikk 
ikke tenkt nok på å legge meg på. Men det er 
en omgang igjen.

Fremdeles står tallene 53 på tavlen.
Og jeg går opp igjen enda en gang for å 

oppleve det samme. Skihoppingen er herlig 
i hvert fall når det hele er over. Da tenker 
en ikke på alt en må igjennom.

I *. ' •*I

il Jf et er en deilig solsondag om vinteren. 
Rugtvedtkollen ligger innbydende til, og man
ge er de som har tatt veien dit for å se alle ti
ders skirenn, det kan være hvilket som helst.

Vel, jeg skulle også være med og tok skiene 
på skulderen og drog av sted. Det var best 
ikke å komme for sent.

Bakken så nok flott ut, men det var ikke 
fritt for annet enn at jeg lurte litt på om 
jeg ikke burde trekke meg igjen. Men nei, 
jeg ville ikke gjøre det.

Vi var kommet forbi oppropet, jeg var blitt 
nr. 81, nokså langt ute. Jeg begynte på den 
lange veien opp mot toppen, gikk og gikk, 
passet på at jeg ikke skulle gli ned igjen. 
Kronglete og bratt var det, verre og verre ble 
det også jo lenger opp jeg kom.

Vel, jeg kom virkelig opp, kom inn på stil
laset og ventet på startsignalet. Det lot vente 
på seg, bakken skulle tråkkes først. Jeg ble 
mei’ og mer nervøs, konkurransenervøs. Tenk 
om osv. Alt innbilte en seg i dette øyeblikket, 
alle slags ulykker kunne falle innover en.

Endelig, der kom det, og jeg satte utfor. 
Nå var alt som blåst, en bare tenkte på at 
satsen må tas riktig. Jeg huker meg sammen 
og sitter klar til satsen.
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LAX :

SKISPORTEN

Lax.

Hva bedriver 0 ?

♦

Hvor er folket å finne en deilig sondag ? 
Er det dynene som fanger, eller har lørdags
kveldens gleder satt sitt preg på legemets 
tilstand ?

Ett er i hvert fall sikkert. Det er tynt med 
folk i skauen om søndagene. Når en kjenner 
til de mange herlige turer en kan ta i Vest
sidens «Nord-marka» er det uforståelig at 
ikke flere kjenner sin besøkelsestid, beveger 
sine stive lemmer og lufter de røykfylte fa
brikk- eller kontorlunger.

Alle trenger det, og etter en frisk tur får 
en faktisk følelsen av å ha gjort en plikt mot 
seg selv.

Når en videre kjenner til at Ivar Kristiansen 
& Co. har merket «Pors-løypa» helt fortrinn
lig, bør en ikke være redd for å fare vill, om 
en ikke kjenner omegnen tilstrekkelig.

—f — d.

Jeg vil begynne med å sitere Fritjof Nansen: 
«Skiløpningen er den mest nasjonale av alle 

norske idretter. Intet herder muskler og gjør 
legemet så kraftig og spenstig som den, intet 
gir snarrådighet og behendighet bedre enn 
den. Kan det tenkes noe sunnere og renere 
enn på en frisk vinterdag å få skiene under 
fottene og stryke til skogs ? Kan det tenkes 
noe finere og mer spennende enn når man hur
tig som fuglen stryker utover de skogkledde 
lier, og øyne, muskler og hjerne er spente, 
ferdige til å unngå hver ukjent hindring som 
kastes i ens vei

Skisport er en allemanns idrett. Den kan 
dyrkes av såvel gamle som unge, kvinner som 
menn. Det var telemarkingene som åpnet våre 
øyne for denne herlige lek med skiene. Mens 
skiene tidligere var ansett som et nyttig frem
komstmiddel, drev telemarkingene skiløpning 
som en sunn og morsom legemsøvelse.

De lærte oss at det å stå utfor bakken på 
ski er den herligste følelse en idrettsmann kan 
ha. Det var de som skapte myten om at «alle 
nordmenn er født med ski på bena». Men kan 
vi si i dag at «alle nordmenn er født med ski 
på bena? - Jeg mener nei. Det er sørgelig å se 
hvor få det er som en tindrende vintersøndag 
kobler av fra hverdagens grå tilværelse og 
gir seg naturen og skiene i vold.

Vi er ikke alle likt utrustet, ikke alle kan 
oppnå de samme resultatene, men i motset
ning til mange andre idretter er skiløpningen 
så allsidig at alle kan få glede og utbytte ved 
den. For å få den rette gleden av skisporten, 
er det . ikke nok bare å kunne gå på ski, vi 
må ogsa kunne s t å på ski. Med dette mener 
jeg at vi må tilegne oss den mest elementære 
svingeteknikk. Altfor mange skiløpere negli
sjerer denne. Enten setter de utfor, farten 
blir for stor, og det ender som regel med et 
kraftig fall, eller de står på skrå nedover, 
stopper opp mot bakken, snur og står på 
skrå til den annen side. Dette er naturligvis

en sikker måte, men ikke særlig fort og slett 
ikke morsom. Skal man ha den rette glede 
av skiløpingen, må vi kunne svinge med bak
ken i kontinuerlig fart. Det er skiidrett. Den
ne grunnleggende form for skiteknikk kan 
alle lære seg. Begynn i slake hellinger og 
ta treningen som en alvorlig lek.

La oss se på skiidretten som et mål i seg 
selv og ikke som et middel til noe annet. Jeg 
beklager alle de skiløpere som ikke kjenner 
noen annen form for skiløping enn den å stå 
i hopp ellei' mase seg igjennom en langrenns
løype. Svingeteknikk er like viktig for en 
hopp- og langrennsløper som hopp og lang
renn er for en slalåmløper.

Som det nå er, er det svingeteknikken det 
skorter på hos den store skiløpende masse 
hos oss. Derfor må vi slå et slag for å drive 
opp ferdigheten her, og for således å oppnå 
den fulle allsidigheten. Når vi har lært opp 
kroppen til å lystre det minste vink i leken på 
ski, da først vil vi få den rette glede av ski
løpingen.

som tefi. og mosjon.
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-/-hjertelig takk.

V algkomiteen

Odd Borgen Kristiansen.

Den som engang har påtatt seg en slik opp
gave vil ha erfart at den er nå ikke så helt 
enkel allikevel. Jeg tror ikke at det er noe 
særlig for Pors, dette at det er vanskelig å 
fa frem de rette folk på de rette plasser innen 
administrasjonen. Snarere tvert imot. Forenin
gen har ord på seg for utmerket ledelse, og 
med det nettopp avviklede NM på ski i frisk 
erindring, er nok vår posisjon enn mer hevdet 
i så henseende. Erfaringen har vist at etter 
et slikt kjempetak som NM på ski var, vil det 
alltid intreffe en liten reaksjon, og denne er 
vi nettopp nå oppe i.

Det har i år vært vanskelig å få villige 
og samtidig habile folk til å overta de for
skjellige verv innen vår mangesidige admini
strasjon. Hittil har det dog lykkes for de 
grupper som har hatt sine årsmøter og la oss 
håpe at det også for de to meget viktige 
gjenstående årsmøter i fotballgruppen og til 
slutt hovedforeningen vil være mulig å bevege 
medlemmer som har alles tillit til å overta 
ledelsen i det kommende meget viktige ar
beidsår.

La oss minne om arbeidet med stadionan- 
legget på Tollnes og glem ikke at vårt 50- 
årsjubileum snart står for døren. Arbeidet 
med dette må påbegynnes øyeblikkelig.

Plikten og oppgavene kaller.
Porsgrunn 29/11 52.

Valgkomiteens arbeid.
I de senere år er det i vår forening nedsatt 

en komite med det formål a skaffe habile, 
villige kvinner og menn til å lede foreningens 
arbeid i kommende år.

Valget av en slik komite har som regel gått 
meget smertefritt, jeg hadde nær sagt upå
aktet hen.

La gå at denne komiteen har en forholds
vis enkel jobb. Arbeidet pågår jo i relativt 
kort tid. På den annen side bør man være opp
merksom på at det arbeidet komiteen utfører 
alltid vil være av uhyre betydning for fore
ningens trivsel og fremgang.

Det er ikke noe som heter sesong hva ar
beidet med klubblokalet angår, men ved årets 
slutt er tiden inne til å se på noen av de ting 
som gjør det til en glede å være medlem av 
Idrettsforeningen Pors. I alminnelighet har 
man så lett for å fremheve skrøpelighetene i 
en forening og gi den en større plass enn 
man burde. Men jeg kan forsikre at godene 
langt overveier all elendigheten. I året som 
er gått har klubblokalet fått inventar for 
flere tusen kroner, blant annet komplett spi
sebestikk til 60 personer av Damegruppen. 
Jeg har dessverre ikke her anledning til å gå 
i detaljer om all den hjelpen enkelte medlem
mer gir oss når det gjelder klubblokalet. 
Blant disse medlemmer er Erling Klingberg, 
Nils Olsen, Frank Nilsen og sist men ikke 
minst Alf Kittelsen. Alf har gjennom alle år 
gjort oss tjenester av forskjellig art og ikke 
minst nå i år i forbindelse med det nye arkiv- 
og styrerom.

Foreningens medlemmer burde gjerne vite 
at vi har en mengde prektige folk som uten 
å fremheve seg selv gjør klubben sin uvur
derlige tjenester, og dette er jo nettopp grun
nen til at Pors er det den er.

Takk for hjelpen i år, dere som er nevnt 
her, og likeså alle andre som også er med og 
bærer foreningen frem.

Asbjørn Kjellevold.



16PORS-BLADET
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Olaf <SHil6red:

Min jobb som trener.

Olaf Skilbred.

Her vil jeg komme inn pa noe utenom min 
egen klubb. Man har i høst sett i avisene ut
talelser som er gitt av forskjellige klubble
dere, og mye av det samme går igjen. Dårlige 
resultater, dårlig økonomi og så trenerspørs- 
målet. Disse tre ting tror jeg en kan ta un
der ett, for de henger nokså nøye sammen. 
Tro om ikke spillerne og klubbledere selv har 
skylden. Materialet er sikkert der, men det 
er altså noe annet som mangler. Vil ikke løs
ningen være at spillerne er enige og kame
rater og forsøke å samarbeide i den rette ånd 
med ledelsen ? Anskaff så en trener, og av 
dem har vi både gode og billige her i landet. 
Det behøver ikke nødvendigvis være en uten
landsk profftrener. Treneren må bli med i 
kameratflokken, men samtidig skal han re
spekteres og adlydes. Dermed vil alt det dår
lige forsvinne og lysten og gleden vil prege 
alle spillerne.

Det er dette vi har kunnet rose oss av å ha 
i Pors i år, og det har derfor vært en sesong 
som alle har vært fornøyd med.

Til sist har jeg lyst til å nevne et eksem
pel på hva innsatsvilje, kameratskap og et 
godt samarbeide med ledelse og trener gir: 
Da Sparta ble Norgesmester. Spartas trener 
i år var Arne Strøm fra Halden. Jeg kjenner 
ham meget godt, og det gjør vel også de 
fleste på Pors-laget. Jeg tror ikke at Strøm 
hadde kunnet få Spartalaget (som har mange 
kjente navn) fram, hvis de ikke enig og sam
let hadde gått inn for å folge ham og klubb- 
ledelsen sin.

På denne måten vil jeg få takke alle klubb
kamerater for godt samarbeid i år og ønske 
alle Porsbladets lesere «en god jul og et godt 
nytt år».

Dette emne er jeg blitt anmodet å skrive 
litt om, men jeg tillater meg samtidig å kom
me inn på forskjellige andre ting.

Jeg har i år virket som trener for Pors, 
men fotballtreningen blir jo ikke akkurat 
slik en kunne ønske. Vil en være aktiv selv, 
må man jo passe den siden også. Vi hører så 
ofte at det å være trener for sin egen klubb, 
ikke er bra. Det gir ikke resultater. Her kan 
jeg ikke være enig. Hva resultatene angår, 
kommer jeg tilbake til dem senere.

Når det gjelder å trene sine klubbkamera
ter, så har dette gått fint i Pors. Guttene har 
vært greie å ha med og gjøre. De har gått 
inn for å lære de ting som skal til for at et 
lag skal bli godt og kunne vise resultater som 
det kan stå respekt av. Skal det være noe å 
beklage seg over, må det være at det har vært 
for mange tilstede på enkelte treningskvelder 
og at en derfor ikke har kunnet gjennom
føre treningsprogrammet fullt ut. Skal en 
det, må en bare være trener og ikke noe annet.

Selve treningen er i grunnen ikke nødvendig 
å komme inn på, men kondisjon og hurtighet 
er grunnlaget. Ved siden kommer teori og 
anvisning av tekniske detaljer, og alt dette 
kan igjen opparbeides til fullkommenhet ved 
selvtrening.

Teori har mye å si, og vi kan bare bekrefte, 
at de diskusjonskveldene, vi har hatt hvor vi 
har diskutert de enkelte detaljer ved spillet 
og lagspillet, har vært usedvanlig lærerike. 
Det har også vist seg av stor betydning å ha 
egen trener for junioravdelingen. «Jeisen» har 
hatt den jobben i år, og han kjenner dem og 
har gitt dem grunnlaget for hvordan fotball
spillet skal være, slik at de kan fortsette i 
samme spor blant seniorene.

Resultatmessig har året vært fint, vel et 
av de beste vi har hatt. Det er bare guttenes 
egen innsats og vilje til å lage noe, og det 
gode forhold og kameratskap til ledelsen som 
er årsaken til dette.
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Idrettsminner.

Forts, fra side 5.

i

— Ikke alltid lett.

sa-

nye

Forts, fra side 4. 
mener at utbyttet har vært bra idrettslig, 
vel som økonomisk og administrativt.

Det har ikke vært lett å drive denne 
gruppa, fordi der innen Pors er flere med
lemmer som mente at klubben ble overadmi- 
nistrert ved å ha flere grupper enn før, og 
at håndballgruppa ville bli en økonomisk 
byrde for foreningen. Disse medlemmer mente 
også at flere aktive idrettsutøvere innen andre 
grupper ville gå inn for håndball og at dette 
da ville svikte gruppene. Vi mener at dette 
ikke er riktig fordi vi lever i et demokratisk 
land og at idrettsutøverne må selv få lov til 
å velge den idrett de liker best. De resultater 
vi har oppnådd i år, må vi si at medlemmene 
har stor andel i. De har vist et godt kame
ratskap og har kommet med små krav som 
man må si at styret har infridd, og vi håper 
at de resultater gruppa har nådd, vil anspore 
til øket aktivitet i kommende år.

Grunnlaget for vekst og trivsel er god gro
bunn. Som beste grobunn for vår gruppe vil 
alltid et godt kameratskap i og utenfor idretts
konkurransene og trening være. Derfor vil 
en appell om innsats fra alle og for klubben 
i toleranse og frisinn til enhver tid være rett
leder for medlemmene. Torfinn 'Weber.

Privat skuffelse.
Min største private skuffelse i år, forteller 

Bjørn Reinholt, var uten tvil den siste serie
kampen mot Fram i Larvik. Vel kunne det 
ha vært en såkalt «svart dag», men vi er vel 
heller nærmere løsningen når vi skriver den 
på treningens konto. Kampen varslet i hvert 
fall om at det ikke nytter å stille opp i kamp 
etter kamp med minimal fortrening.
Som regel går det nokså bra, men det skyldes 
vel mer hellet enn dyktigheten. «Tren for deg 
selv», sier mange, men en keeper er tross alt 
mer avhengig av sine lagkamerater enn de 
andre, i alle fall når det gjelder skuddtrening.

Prøv selv og skyte en ball og skynd deg 
deretter i mål for å ta den.

Det heter ofte at den tids fotball vesentlig 
var kraft og fart, det er vel sannhet med mo
difikasjoner, men spesielt i rundekampene var 
det disse faktorer som var fremtredende. Jeg 
husker imidlertid en rundekamp Pors spilte 
mot gamle «Agnes Fotballklubb» på Urædds 
bane. Det var en stekende het sommerdag og 
tempoet var deretter. Spillet gikk tregere 
og tregere efter hvert. En linerle som kretset 
over banen oppdaget et hode som ikke hadde 

o beveget seg på en god stund og fant på at 
det var et passende hvilested. Dermed satte 
den seg nydelig til rette på hodet til vår ytre 
venstre og la fra seg et digert visittkort. Da 
først ble det noe fart i ham.

Ellers er jo sensasjonsseiren over «Lyn», 
Oslo, med landslagskjcmpene Gunnar Ander
sen, Per Skau, Gårder og brødrene Mårtmann 
i spissen, i 1924, av de ting en ikke glemmer 
så lett. Den dagen var det «sterk kaffe-» på 
Grønland. Eller 1934 med alle kampene mot 
Sarpsborg, da hele byen stod på ende. Det 
er morsomme minner.

Mitt kjæreste minne fra den «nyere» tid er 
åpningen av vårt stadion i 1936. Som et syn
lig bevis på iherdige klubbmedlemmers utret
telige arbeide lå banen der med tribuner og 
gjerder og alt i orden. Det ble da også en strå
lende åpning banen fikk i nærvær av fotball- 
presidenten Bjarne Gulbrandsen, som skulde 
foreta avsparket i kampen mot Mjøndalen. 
En ivrig klubbtilhenger hadde påtatt seg å 
fyre av en salve i samme øyeblikk som pre
sidenten sparket. Vi var svært spent på om 
det vilde klaffe og tittet stadig på mannen 
som satt oppe på gjerdet med den elektriske 
tenningen i hånden. Det klaffet på 100-dels 
sekundet, så det ble avspark som sa seks.

Jeg kan ikke slutte dette «tilbakeblikk» 
uten et ønske om at hine tiders gode idretts- 
ånd, den brennende, uselviske klubbinteressen 
måtte gjenoppstå, ikke bare i min egen klubb, 
men også over alt ellers i norsk idrett. Jeg 
tror det er på høy tid.
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Porsbladets jule-enquete ga ikke overraskende svar.

NM på ski sitter best i erindringen.
SKapp og cPram kampene den største skuffelsen.

Thor Bjørn Andersen var en god del i tvil 
da han skulle svare på disse spørsmålene. 
Om disse spørsmål gjaldt en spesiell gruppe, 
om det var hele foreningen, om de skulle of
fentliggjøres eller arkiveres, vel det aner jeg 
ingen ting om, men jeg går allikevel ut fra 
at det er foreningen det gjelder.

Spørsmål 1. Sportslig sett må en si at året 
har vært bra. Skigruppas strålende avvikling 
av årets NM ga jo foreningen et godt renomé 
utover landet. Bandygruppa med sine 3 krets
mesterskap styrker ogsa klubbens navn, Fot- 
ballgruppas kamper i cup og seriekamper var 
all ære verd. Håndballgruppa som er nystar
tet, har hevdet seg bra blant de mer rutinerte 
lag, og den er stadig i fremgang.

2. Pors’ kamp i fjerde runde mot Kapp var 
en stor skuffelse, også at ikke boksegruppas 
påtenkte mønstringsstevne på Stadion ble noe 
av og at Skigruppen overså sine mange gutte- 
løpere p.g.a. NM med trening i flomlysbakken.

For Håndballgruppa må jeg si det beste 
7-tapet for Vold. De*" viser at 

gruppa har gått sterkt fremover fra starten. 
Vi tapte 12—4 i første kampen mot Vold.

3. Det gode samarbeide som kom frem un
der NM. At utvidelsesarealet er sikret til Sta
dion, og at Håndballgruppa skulle greie seg 
så godt første året.

4.
resultatet er 8

Bjørn Reinholt : Vi avsluttet vårsesongen 
i år med en god annenplass etter Turn, ligger 
som nr. 2 i den nye serien etter Fram, samt 
nådde fjerde runde i cupen og har dertil et 
ganske pent overskudd. Det forteller vel i 
grunnen alt om årets sesong at den både 
sportslig og økonomisk har vært god, ja så 
god at vi vel neppe kan trekke fram en se
song i Pors historie som har vært noe bedre.

2. Selvfølgelig har det også vært skuffel
ser. Vi var i vår livs form da vi ble slått ut 
av Kapp her hjemme i 4de runde. Vi hadde 
alle som en lovet å gjøre en alle tiders inn
sats, og følgen var at vi bandt oss og at vi 
aldri kom i gang med det spillet som vi kun
ne levere.

Det er også en skuffelse at ingen av de 
unge har kunnet jekke ut noen av oldboysene 
av laget. Det har «dessverre^ vært for langt 
sprang mellom gammel rutine og ungt på
gangsmot. For å spille på et A-lag kreves en 
god del, og det nytter ikke å gå rundt og 
være skuffet over ikke å bli prøvet, så lenge 
ikke guttene gjennom B-kamper og trening 
viser at de virkelig er modne for et A-lag.

3. At det også for vårt vedkommende går 
an å komme i vårform. Trodde de fleste av 
guttene var svært tungtrente, men vårseson
gen i år beviste noe annet.

4. Personlig synes jeg de beste resultatene 
i år var seriekampene mot Selbak og Lisleby 
i den nye serien. I begge kampene ble det 
levert spill av god kvalitet. Også rundekam-

Vi har i år som tidligere forsøkt å innhente 
en rekke medlemmers svar på noen spørsmål 
for på den måten å få vite hva som hadde 
festet seg i hukommelsen. De største skuffel
sene og overraskelsene sitter gjerne lengst, 
og vi tok derfor utgangspunkt i dem. Det var 
ikke få som etterkom vår anmodning, men 
det er beklagelig at boksegruppa ikke har 
inngitt sitt svar. Det er mulig at denne ville 
se litt annerledes på det, men det er neppe 
trolig. Det er NM på ski, bandygruppas 3 
kretsmesterskap, håndballgruppas fine gjen
nomføring av sitt første leveår og Kapp-kam- 
pcn. Ellers er det en rekke morsomme og opp
lysende svar medlemmene har gitt.

Spørsmålene er :
1. Hva mener du om året i sin helhet ?
2. Har det gitt oss skuffelser ? Hvilke ?
3. Hvilke overraskelser har det gitt ?
4. Hva er det beste resultat som er oppnådd?
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♦
Det vi husker aller best.

her 4. me-
av

i

Jeg må si at året som gikk

*

pen mot Lyn ga et godt resultat, men 
var resultatet mer et produkt av innsatsvilje 
til å vinne, enn spill. Banen innbød jo heller 
ikke til noe spill den dagen.

Et bilde fra hopprennet 
i Rugtvedtkollen.

Det var ikke få som 
hadde mott fram for 
å overvære rennet.

Innfelt:
H. K. H. Kronprinsen.

Odd Lien: Det er naturlig å ta et tilbake
blikk og finne sammenlikningsgrunnlag. Da 
må vi si at året 1952 har brakt oss et langt 
sprang framover. Det idrettslige nivå ligger 
høyt, og vi skal arbeide meget godt og mål
bevisst for å holde de stillinger vi har erob
ret, når neste sesong tar til.

2. Utvilsomt, foreningen står sterkt utad, 
og det betyr meget. Men grunnen synes meg 
å være sviktende. Lysten til å ta et tak for 
klubben — dvs. oss selv — mangler hos de 
fleste. Den feilaktige innstilling hos mange 
aktive at de tar takene i konkurransene, skuf
fer mest. La følgende være klart for alle — 
det er en belønning for dyktig trening og ikke

Det beste resultat som er oppnådd, 
ner jeg utvilsomt må være avviklingen 
NM på ski med det flotte overskuddet.

Erna Kittilscn:
har vært bra når det gjelder vår gruppe, især 
når jeg ser på det økonomiske.

2. Det har gitt skuffelser. Det er svært 
mange damer som er interessert i Pors, og 
det er for meg en stor skuffelse at så få av 
dem har støttet opp om vår gruppe. Fram
møtet har vært elendig i året som gikk. Jeg 
må også si at skuffelsen var stor da jeg satt 
på tribunen under fotballkampen Pors—Fram 
her hjemme, og resultatet bare ble 1—1.

3. En stor overraskelse var det enestående 
resultat arrangementet på Rådhusplassen i fjor 
høst ga.
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Pors vant J/-1.

representere sin forening i

Fra den berømmelige 
Lyn-kampen.

Vanndammer var det 
nok av på banen, ser 
det ut til.

Alf Vinje Henriksen: 1. Et av de største 
ja, kanskje det største for Idrettsforeningen 
Pors.

II®
i

Her er det Øyvind 
Johansen som for
søker å lure med seg 
ballen etter at han har 
utmanøvrert en Lyn- 
spiller.

Ame Reinholt: Sesongen i sin helhet må 
en vel si var helt utmerket, hva spill og kam
per angår. Vi kan bare gratulere spillerne og 
lederne med den gode sesongen.

2. Så mange skuffelser har det ikke vært. 
Det måtte da være at Pors ikke hadde fullt 
lag i den siste kampen mot Fram.

3. At guttene klarte å holde formen hele 
sesongen.

4. Det har jo vært så mange gode resul
tater i år, for eks. 7—0 mot Skiens Ballklubb 
og 4—1 seiren mot Selbak der borte.

en ære å

Olaf Skilbred: Jeg må si at det vel er den 
beste sesong vi har hatt noen gang, selv om 
året 1937 vil stå som et varig minne.

2. Skuffelser har det nok gitt oss, og det 
vil det nok også, om sesongen er aldri så 
god. Men det er disse vi lærer av, så noen 
enkelte tilfeller skulle ikke være nødvendig 
å nevne.

3. Noen overraskelser har det vel ikke 
vært i år, hverken positive eller negative, 
og grunnen er nok at laget var stabilt hele 
tiden.

4. Det beste resultat var etter min mening 
4—1 seiren over «Lyn» i 3dje runde. Det var 
i hvert fall den kampen som gjorde mest inn
trykk på meg.

minst
aktiv idrett og intet annet.

3. I grunnen ingen. Eller med andre ord, 
målet var satt så høyt og forventningene ble 
innfridd slik at det ikke virket overraskende. 
Det måtte i så fall være å nevne at hånd- 
ballgruppa har klart sin første sesong godt

litt skepsis ble den vel møtt med.
4. Først og fremst det vellykkede NM på 

ski. Videre A-lagets «rundeklatring».

Aksel Fjeld: Året som helhet må sies å 
ha vært meget godt.

2. Dugnadstjenesten, og den kravmentali- 
tet som rår blant våre yngre medlemmer.

3. De behagelige overraskelser har hatt 
godt følge med de ubehagelige, både aktivt 
og administrativt.

4. Det mest strålende resultat som er opp
nådd i var forening er avviklingen av NM på 
ski 1952.
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i

D. K.

r

2.
3.

2.
3.

— Hva turning betyr.
Forts, fra side 11.

Banemesterens program.
Det er mye å gjøre for en banemester, vel 

og merke hvis en forsøker å gjøre noe ut av 
den jobben. Det er i år Henry Hegna som har 
regjert oppe på stadion og det på en helt 
tilfredsstillende måte.

Du får fortelle hva du har å gjøre der oppe 
hele våren og sommeren igjennom.

— Ja, jeg begynner jo så tidlig som mulig 
om våren med valsingen, og den får jeg glede 
av hele sommeren. Om våren ved valsingen 
kan jeg se hvor de verste ujevnhetene er, og 
det blir lett å få jevnet dem ut. Det ville det 
ikke være når sommeren kommer.

Det er vel nok å gjøre hele sommeren ?
— Jeg må jo passe på at banen eller gress- 

teppet får gjødning, forskjellig gjødning etter 
tiden og været. Det er veldig viktig. Videre 
er det å slå banen stadig vekk. Når den gror

det med letthet skal utføres. Ingen skal gå 
hjem med slitne rygger, det er bare forarbei
det til morgendagens husarbeid som er gjort. 
Avslapning i husarbeidet er vel også et ukjent 
begrep for de fleste. På husmorpartiet kjen
ner alle til saken. Det skal gå sport i husar
beidet, eller i alle fall gymnastikk. Forsøk 
å vaske gulvet i rytmiske bevegelser. Det går 
virkelig an.

For trette og slitne kontorrygger finnes 
også øvelser, ja for alle yrker.

Og fordi gymnastikken kan forhindre alt 
dette, øker dens popularitet. Den er av uvur
derlig betydning for hele vårt samfunn. Hvor
for skulle ellers de forskjellige fabrikker og 
kontorer ha instruktrise til å ta seg av gym- 
nastikkundervisningen i pausen kontorperso
nalet får til avkobling. I dette tilfellet er gym
nastikk valgt som avkobling !

på det verste, må den slås 2 ganger i uken, 
ellers klarer det seg med en.

Men du har vel ansvaret for klubbhuset 
også ?

— Ja, det kunne gjerne vært litt bedre enn 
det er, men det blir det vel også når vi får 
det nye anlegget. Etter hver trening og hver 
kamp må det spyles og vaskes. Før hver kamp 
skal det være helt i orden. Jeg må sørge for 
at alt som skal brukes er på plass.

— Er du der svært mye ?
— Nå som banen er så overbelastet som den 

er, må jeg være der hver eneste dag helst, 
hvis det da ikke skal gå helt vilt for seg. 
Om sommeren kommer de første der ved 3- 
tiden og så går det i ett til 9—10, ja lenger 
også om kvelden.

Når det hele er over for den dagen, er det 
å sørge for at alt er brakt tilbake på plass, 
at alle har kommet seg ut av banen og til 
slutt låse. Så er den dagen slutt, men dagen 
i morgen blir på samme måten. Slik fortsetter 
det hele sommeren og gjerne høsten også, 
igjennom. D.

Eva Nordli: Året som gikk har vært strå
lende for vår gruppe.

Skuffelser? Ja, det måtte da være at vi 
enda ikke har fått noe lokale på Vestsiden 
som vi kan bruke. Den skuffelsen deler jeg 
forresten med hele turngruppa.

3. Det er en stor glede at interessen for 
turning er så stor som den er. Det gledeligste 
er vel at så mange utenbys kommer til vår 
forening.

4. NM på ski var etter min mening det 
beste resultat i året som gikk.

Asbjørn Kjellevold: 1. Både økonomisk
og sportslig det beste vi har hatt.

Det må i tilfelle være treningsbanen.
Det høres ut til at flere mottar gjen

valg i år enn jeg hadde ventet.
4. Det gode forholdet mellom styret, sports- 

utvalget og de aktive innen fotballgruppa.

At Pors ikke ble finalist 1952.
3 kretsmesterskap til Bandygruppa. A- 

lagets solide form i serie og cup.
4. Mønsterarrangementet ved årets NM på 

ski.
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Redaksjonen er takknemlig for innlegg om 
denne saken.

særregnskaper fordelt på 
Bildet ville bli klarere —

disponeringen av midlene, 
måtte de enkelte grupper hvert år sende inn 
budsjettforslag til en nevnd som la fram et 
samlet forslag for årsmøtene og hovedstyre 
og hovedforsamling til realitetsbehandling.

På den måte burde samtlige grupper være 
sikret et bestemt eksistensminimum allerede 
ved en sesongstart — fordi en hadde kommet 
frem til en likeligere fordeling av inntektene. 
Den enkelte gruppes budsjett-regnskap måtte 
være tilstrekkelig spesifisert — og kunne ikke 
overskrides uten etter hovedstyrets samtykke.

På foran anførte måte antar en også at det 
kunne bli en likeligere fordeling av godt og 
ondt. Dette kunne igjen resultere i at det ville 
bli atskillig lettere å velge tillitsmenn. Den 
slagne landeveg er alltid lettere å gå enn å be
gynne pa tindebestigning uten trening og ut
styr. —o — y.

en ømtålig sak.
meiser. Andre aktive idrettsmenn f. eks. hånd- 
ballspillere må koste alt selv fordi publikum 
her ikke er så interessert. I alle tilfelle vil 
en stønad fra gruppe eller hovedstyre få stenk 
av bidragsform — som nådesmuler fra de 
godt beslåtte.

Sett fra et sportslig synspunkt vil retten 
for den enkelte gruppe til å bestå, være sole
klar så lenge den har tilstrekkelig med utø
vere. Økonomiske vansker må antas ikke være 
avgjørende — når den sportslige bredde er 
målet.

Uten å ville komme med forslag til ny end
ring i det noe innviklede administrasjons
apparat — et altfor desentralisert sådant — 
bør en likevel antyde at det kanskje vil være 
riktig for en forening å operere med en fel
les kasse. Dette ville fore til at hovedforenin
gens regnskap virkelig ble et totalsammen- 
drag av samtlige 
de enkelte poster, 
og riktig.

Når det gjelder

Tanker omkring
Arbeidet i en idrettsforening byr på mange 

vansker for de valgte tillitsmenn — vel og 
merke hvis disse forsøker å gjøre mest mulig 
ut av det verv som skal skjøttes.

Det er imidlertid en kjennsgjerning at man
ge problemer kunne unngås om selve admi
nistrasjonsordningen på enkelte punkter kun
ne omlegges. En endring i en eller annen ret
ning fører naturligvis til at enkelte kan bli 
skadelidende — mens andre tilgodeses. De en
kelte grupper må etter gjengs oppfatning man
ge steder arbeide kollektivt. Sett under ett 
kan arbeidet i en idrettsforening fungere let
tere, hvis forholdene som helhet gjør proble
mene mindre.

En kjenner til at enkelte idrettsgrener eller 
snevrere grupper i en idrettsforening har van
skeligheter å stri med — ikke minst økono
misk. Andre enheter har derimot friere puste
rom. Dette har faktisk resultert i at de ak
tives fordringer i en gruppe er langt større 
onn i en annen. De ulike forholdene innen en 
begrenset medlemsblokk synes ikke alltid å 
være i sin skjønneste orden.

Hensikten med idrettsbevegelsen som sådan 
har såvidt en forstår fremdeles til hensikt å 
få flest mulig med i aktiv idrett — selv om 
debatten på tinget i Larvik gjorde dette noe 
dunkelt.

En er av den oppfatning at det økonomiske 
forholdet bør være relativt ens for en fore
nings medlemmer — eller rettere idrettsut
øvere. I noen foreninger har en tatt konse
kvensen av dette — og hele foreningens fi
nanser blir gjenstand for en samlet vurdering 
og behandling. Hensikten er å gi de aktive 
såvidt mulig økonomisk like vilkår — selv 
om en prinsipielt kan være motstander av alt 
som har med sentralisering å gjøre — bor 
hensikten hellige midlet.

Uten at en finner noen grunn til å trekke 
frem konkrete eksempler på divergenser, me
ner en prinsipielt at det ikke er helt i sin 
orden når f. eks. fotballspillere får både reise- 
og kostpenger dekket fullt ut — ofte også 
tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende bestem-
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Tirsdags-kveld tne,d ftinty-foxMzg ag cuAantze,.

Det er en annen stemning der i dag enn det 
har vært før. Ping-pongspillerne, de litt mer 
trenede går alvorlig inn for å spille riktig. 
UK er nemlig til stede og skal ta ut laget 
som skal representere Pors mot Sundjordet. 
Oppmannen Olaf Skilbred går omkring og in
spiserer, og alle feil blir nøye gransket. Odd- 
vin er stadig på farten, han har en tilbøyelig
het til å slå litt for hardt, og ballen er ikke 
der den burde være.

ivrig fordypet i Fotballspillets mysterium. 
Hermann er jo målmann selv, men nå kom
mer det an på om «reserven» er like god.

Mål, konstaterer måldommeren, som jeg for 
øyeblikket er utpekt til og spillet går videre. 
Først et slag på en rød brikke, deretter en 
blå, og gjerne et på «ballen» sånn en gang i 
blant. Det var litt mer innviklet enn vanlig 
fotballspill og var ikke særlig «i vinden .

«Jeg bygger til 16», sier en forsiktig stem
me. Noen av karene har trukket seg tilbake 
og overlatt valplassen til andre. Bjørn Rein- 
holt var den beskjedne som bygde til 16. De 
spiller med andre ord Casino, og det pa en 
svært livlig måte. Diskusjonens bølger går 
høyt. Hva man diskuterer tror jeg ingen er 
klar over, men det er vel ikke det viktigste.

Dagfinn Jensen har i mellomtiden kommet 
på plass foran det ene ping-pong bordet og 
skal forsøke å ta de første vanskelige skritt 
i dennes verden. Særlig bra går det ikke til 
å begynne med, «utspillene» havner ikke der 
en gjerne kunne ønske, men det gjør de jo 
ikke ellers heller, så hvorfor nå, det er da 
bare moro dette.

— Ikke for hardt, Oddvin, husk på at det 
gjelder representasjon i dag.

Og Oddvin forsøker å ta seg sammen, som 
naturligvis ikke resulterer i noe. (Har for
resten noen sett ham ta seg sammen?)

Hei, ikke sitt der og ri’ på stolen. De er 
til å sitte på. Det er naturligvis Asbjørns øyne 
som har fanget en ulykkelig sjel.

Og slike utrop kan en høre hver eneste tirs
dag i klubblokalet og en kan ha det fantas-

Det er et yrende liv i vårt kjære klubblo
kale, det er nemlig tirsdag, og klokka er over 
19. Altså har Fotballgruppas klubbkveld be
gynt. For å få vite det, behøver en ikke gå 
innenfor, det er nok å stå ute og lytte til det 
levenet som finner sted inne i salen. Men når 
nysgjerrigheten var så stor som min, kunne 
jeg ikke stå for fristelsen. Det kunne være 
morsomt å se eller muligens få være med på 
alt det morsomme som det virkelig skulle 
være der.

Etter at skiltene hadde vist «Denne vei», 
var en altså kommet inn i Det aller helligste. 
Asbjørn Kjellevold stod klar med inngangs- 
tegn, men da han så at det ikke var noen av 
de «vanlige» medlemmene, fikk jeg gå inn.

— 18—12, hører jeg plutselig. Det er Tryg
ve Kristiansen på gummisko, (anskaffet for 
ping-pongens skyld) og Bjorn Reinholt som 
prøver seg i ping-pong. Det er selvsagt Tryg
ve som leder. (Bjørn er jo målmann og er 
vant til at motparten tar poengene). Forres
ten har Trygve tjuvtrenet, han har vært der 
siden kveldene begynte.

21—17. Trygve gikk ut som seierherre.
— Den der må du ta. Den ligger så fint 

til for deg.
— All right, jeg får vel prove.
Det er Sven Hansen, Asbjørn Vennerød, 

Gunnar Aasland og Arne Stenquist, som hol
der på med curonne. Det går smått, det er 
ikke så lett å treffe alle disse brikkene og 
langt i fra når en må nytte tilbakeslag.

— Hei, følg med litt da, det er din tur. 
Det er Sven som maser på Arne, de har bare 
en brikke igjen. Sven ser nokså nærvøs ut, 
det har vel ikke hendt før at han har vunnet? 
Nei, selvsagt bommer Stenquist, og Sven tref
fer aldri i verden på tilbakeslag som er det 
eneste som nytter i dette tilfellet.

— Gunnar Aasland spiller suverent og grei- 
er å kvitte seg med 4 brikker. Begge lag hai
en igjen.

— Straffe, hører en plutselig en stemme 
skrike. Arild Johansen gjør seg klar til å ta 
«straffesparket». Han og Hermann Holtan er
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dere stille opp med like mange

tisk moro der nede. Men husk, det er kun for 
Fotballgruppas medlemmer.

Derfor damer, sett i gang sjøl. Det er veldig 
moro. Duddi.

store 
ta

Interessen lor turn stiger stadig.
Det ser nå ut til at interessen for turning 

er raskt oppadgående, og at mange virkelig 
setter pris på den avkobling og mosjon den 
gir. På siste stevnet på Kongsberg var vi fler 
enn vi noen gang har vært, og det er bare 
gledelig. Vi var også representert med hus- 
morparti som vi fremdeles fortsetter med.

Da sesongen begynte i høst, var vi i grun
nen «for mange» innskrevne medlemmer. Salen 
er dessverre så altfor liten — mer enn 30 er 
det ikke plass til ad gangen. Dele medlemmene 
i 2 partier kan vi heller ikke gjøre, da det er 
uråd å få leid salen når en vil. Nå dabber det 
forresten litt av igjen. (Jeg må nesten si hel
digvis — da det ville være synd å nekte noen 
å være med — eller begrense det). Det lak
ker jo mot jul.

Lokalspørsmålet er og blir 
bøygen» for Turngruppa. Vi 
timene vi blir anvist,

«Den 
må ta de 

og den tiden er så 
snau at vi nesten ikke rekker noe. Vi får 
nesten ikke klærne på oss etter treningen, 
før en gjeng brytere kommer stormende. Det 
er derfor en skuffelse at vi enda ikke har 
fått gymnastikksal på Vestsiden, men den 
kommer vel en gang i framtiden ? Kanskje 
det ville bli enda større tilslutning da, for 
enkelte synes veien er litt for lang.

Ånden og samholdet innen gruppa er helt 
enestående. Det at vi har en av våre egne 
medlemmer som instruktrise gjør vel mye til. 
Wivi-Ann Gundersen har instruert oss i hele 
høst. Det gjør at medlemmene føler seg mer 
hjemme, og det er jo slik vi gjerne vil ha det. 

En god jul og et godt nytt år til leserne. 
TuUemor.

^i inter vjuer:
IVAR KRISTIANSEN, 
ny formann i bandygruppa.

Først må vi ha banen i den stand den skal 
være før vi i det hele tatt kan ta til med 
kampene. Helst skulle vi jo også hatt et flott 
flomlysanlegg. Hvordan det blir med det er 
ikke godt å si enda.

— Skal 
lag i år.

— Ja, det blir A-, B- og juniorlag som ifjor. 
Interessen ?

Den er fantastisk stor direkte på banen, 
men ellers er den så som så. Noe særlig vil
lige til å ta et tak med, kan jeg ikke si at 
medlemmene er.

- Det er vel lenge siden treningen tok til?
Vi holdt først til borte ved klubbloka

let en tid, men da isen på Kverndammen ble 
sterk nok, dro vi dit opp. Der er interessen 
overveldende. En søndag er jeg sikker på at 
det var mellom 150 og 200 guter der oppe.

Når tar kampene til ?
Vi begynner siste uke i desember og der

etter går det slag i slag med kamper til sta
dighet hele sesongen igjennom.

Hvem skal dere først ha ?
Eidanger. Det er et ganske godt lag, 

men vi har før om årene hatt et ganske godt 
tak på Eidanger, så vi håper på å klare dem 
enda en gang.

— Hva med laget i år ?
Det blir muligens det samme som i fjor, 

men vi har fått hjem mange som var i det 
militære, så det blir kanskje en forandring. 
Jeg tror nok det skal bli like godt i hvert fall.

Vel, da kan vi vel nesten regne med at Pors 
drar hjem 3 nye mesterskap.

Jeg vil også få lov å ønske alle spillerne 
og medlemmene god jul og godt nyttår. For
søk å spille hardt karer, men ikke rått. Det 
vil vi stå oss lengst på. Duddi.
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6ildet ?

&

Vedel Hollund, 
bandylandslagets kjente målmann.

Det er svært vanskelig å si noe bestemt om 
den fremtidige utvikling når det gjelder ban- 
dysporten i Norge. Det er mange faktorer 
som er av avgjørende betydning. Det faller 
i denne forbindelse naturlig også å trekke 
sammenligning med forholdene i Sverige og 
Finnland.

Som sport betraktet tror jeg neppe mange 
grener kan gi utøveren større glede enn ban- 
dysporten kan. Jeg har snakket med mange 
band5rspillere hjemme og ute. Det har tildels 
vært spillere som har nådd de beste resul
tater i andre grener f.eks. fotball. Jeg kan 
ikke erindre at noen av disse har satt andre 
grener høyere enn bandy, og jeg finner det 
helt naturlig.

Bandysporten stiller store krav til utøve
ren. Hele kroppen må være i form, det for
langes smidighet og god reaksjonsevne. Spil
let veksler hurtig, pasninger og plaseringer 
må være nøyaktig. Når en dessuten har den 
fulle glede av spillet på grunn av den lagånd 
og det kameratskap som har lett for å finne 
plass i et bandylag. er det ingen grunn til å 
frykte at bandysporten i seg selv ikke skal 
være underholdende nok til å forsvare sin 
fremtidige eksistens.

Vanskelighetene er imidlertid til stede. Den 
største i så måte må sies å være økonomien. 
Skal en ha den fulle glede av selve spillet, 
må banen være stor nok og isen bør være 
noenlunde jevn og fri for sne. Selv om en har 
en idrettsplass til disposisjon, er det kostbart 
å holde den spilleklar til enhver tid om vin
teren. Snevær og mildvær legger stadig hind
ringer i veien. Hvis ikke de kommunale bi
drag er tilstrekkelige, går det hårdt ut over 
foreningens egen økonomi.

Inntektene for de enkelte foreninger og 
Bandyforbundet er minimale. Det er her sko
en etter min mening trykker mest.

Dessverre har ikke bandysporten her hjem
me fått samme tak på publikum som f.eks. 
i Sverige og Finnland. En bandyfinale i Sve-

Bandy, 
går den ut av

rige samler gjerne 20—25000 tilskuere. Hos 
oss trekker en finale knapt tiendeparten. Na 
har vi her hjemme større konkurranse med 
skisporten, men publikumsinteressen burde 
allikevel kunne bli større. Gjennom mange år 
har en hørt at interessen vil komme av seg 
selv når vi rent internasjonalt kan hevde oss. 
Det skulle i så tilfelle være grunn til å tro 
på en snarlig endring tatt i betraktning de 
to siste års resultater mot Sverige og Finn
land. Det er å håpe at dette holder stikk slik 
at de trofaste tribunesliterne som gjennom 
mange år har gledet seg over bandyspillet, 
kan få flere ved sin side som kan dele denne 
deres glede.

Jeg er ikke tilhenger av at banene absolutt 
skal ligge klar til enhver tid for trening og 
matcher. Det er sundt med litt innsats fra 
de aktives side, f.eks. når det gjelder sne- 
rydding. Jeg tror heller ikke mange idretts
utøvere har strevet mer enn nettopp bandy- 
spillerne gjør for å kunne drive sin sport. 
Det er et spørsmål om ikke nettopp denne 
offervilje og egeninnsats skaper litt av char
men ved bandysporten. Det kan imidlertid bli
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En liten prat med

som

Vedel Høilund.

w

Hallgeir Brenden, 
blir like god i denne 

sesongen som forrige.

for meget slit av og til. I de tilfelle bandy 
er strøket av en forenings program, er det 
som regel denne side av saken som er skyld 
i det.

Det er ikke riktig å se bort fra den kon
kurranse ishockey byr. Det er nok en del som 
kommer til å ta denne gren opp på sitt pro
gram og kanskje på bekostning av bandy- 
sporten. Jeg skal ikke trekke noen sammen
ligning mellom ishockey og bandy. Ishockey 
er et morsomt spill for utøvere og tilskuere. 
Den vil imidlertid aldri kunne erstatte ban- 
dyspillet. Dertil er det for stor forskjell mel
lom disse grener. De ishockeyspillere som og
så spiller bandy, er de første til å bekrefte 
dette.

Vi må ikke se bort fra at Bandyforbundet 
gjennom alle år intenst har arbeidet for ban- 
dysportens utvikling. I den senere tid er ban
dy blitt tatt opp på flere og flere steder hvor 
de klimatiske forhold muliggjør bandyspill. 
Også i Nord-Norge er det nå blitt fart i sa
kene og selv om disse bandyens tilhengere må 
arbeide mer isolert, er det hyggelig at de ak
tives antall økes.

Det kan således ikke pekes på noen tilba
kegang hittil for bandysporten. Den har sine 
vanskeligheter å kjempe med, men så lenge 
det finnes ildsjeler som er villig til å ofre 
tid og ofte også penger på bandysporten er 
det ingen fare. Hvis bandysporten imidlertid 
rent økonomisk kan få lettere kår å arbeide 
under, vil sikkert ennu flere få anledning til 
å ta del i denne herlige sport. Om mitt ønske 
ikke skulle gå i oppfyllelse, er jeg helt over
bevist om at bandysporten allikevel vil bestå 
i fremtiden om forholdene fortsatt skulle bli 
som de er.

Rett som det er i høst har jeg lagt merke 
til en lastebil som kutter av svingene på en 
egen lynsnar måte, og når jeg selv kommer 
kjørende i min reportasjebil, må jeg gi ekstra 
gass for å holde følge.

Men at gutten kjører kvikt, er ikke så rart, 
eiet er nemlig selve olympiamesteren på ski, 
18 km., som gjør Oslo-gatene «utryggen. Og 
da er det i grunnen ikke rart at han liksom 
har det i blodet, det der med raske svinger 
og full speed. Å snakke med Hallgeir er en 
hyggelig opplevelse. Nesten alltid sitter smilet 
på lur i øyekroken, og alltid er han beskjeden 
og ekte landsens naturlig. En ekte guttetype 
som vi alltid setter ekstra pris på å mote i 
idrettsflokken.

— Nå, du trener vel som vanlig, spør jeg 
for liksom å begynne med noe.

Jo, det har jo blitt vanlig kondisjons- 
trening, og når snoen kommer for alvor, drar 
jeg ut av Oslo og oppover på bondebygda 
igjen. (Brenden kjører lastebil i Oslo om som
meren vanligvis, men drar til Østerdalen om 
vinteren hvor han pusler med skogsarbeid, en 
herlig beskjeftigelse for en skiløper).

— Hvilken seier setter du mest pris på? 
Jeg mener altså vinteridrett nå.

— Å, du veit gullet på 18 km. i vinterlekene 
smakte ekstra godt, og mesterskapet på sam
me distanse i NM i Narvik henger også høyt, 
synes jeg. Det ga liksom opptakten til så mye. 
Porsgrunnsmesterskapet var også morsomt 
å ta med.

— Og om sommer’n ?
— Tja, da vil jeg si at landskampseiren i 

København var morsom. Du så jo den du og
så, så du veit best sjøl at jeg ikke akkurat 
lusekjørte der nede. (Ja, jeg skal godt inn
rømme at jeg ble imponert da jeg fulgte lø
pet fra indre bane på Københavner-stadion 
mens Hallgeir satte norsk hinderrekord av 
god kvalitet. Enn mer imponert ble jeg på
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Litt av Pors

Hallgeir Brenden pigger mot mål.
Går han mot nye triumfer i året som kommer?

■

ES "•

damegruppes historie.,
Som regel har de fleste foreninger en da- 

megruppe. Pors damegruppe ble startet for 
ca. 6 år siden. Den er senere blitt delt i to, 
idet turninga tok til.

Før denne tiden var det vel også i realiteten 
en damegruppe innen vår forening, selv om 
de ikke akkurat stod som direkte medlemmer 
av foreningen. Så langt tilbake som jeg kan 
huske, har «Porse jentene» (de ble kalt slik 
allikevel, selv om de ikke betalte medlems- 
tegn) alltid vist stor interesse og hjelpsom
het når det gjaldt Pors.

Husker noen av dere basaren som ble holdt 
i den gamle fargemølla på torvet, omtrent der 
hvor «Ekko» nå ligger. Til den utlodningen 
hadde en privat syklubb, bestående av damer 
på vestsida, sydd opp en god del håndarbeider 
cg tombolagjenstandcr, som de forærte fore
ningen. Ved en senere utlodning som Pors 
hadde på Rådhusplassen, hadde damene igjen 
vist hva flittige hender kan frembringe. Den- 
gang var håndarbeidene innkjøpt av Pors, men 
tjenestvillige damer på vestsiden hadde utført 
broderinger m. v. Inntekten av disse utlod
ninger ble, såvidt jeg vet, lagt i Stadionan- 
legget. Etter hva jeg er blitt fortalt har da
mene på denne siden av broen, helt siden for
eningen ble startet vært hjelpsomme og in
teressert.

Damegruppa i en forening blir vel nærmest 
å betrakte som en mindre finansgruppe, idet 

Forts, på side 31.

Bislett under landskampen mot Finnland, da 
Hallgeir vant på ny, og igjen norsk rekord).

— Hva er mest moro, fri-idrett eller ski ?
— Det var jamen et vrient spørsmål. Om 

vinteren synes jeg ingen ting er som ski, og 
når sommeren kommer, og jeg blir tatt ut på 
fri-idrettslandslaget, ja, da er det bare her
lighet og glede.

(Men skal jeg tippe sjøl, tror jeg Hallgeir 
liker skiene best likevel.)

— Hvor gammel var du første gangen du 
gikk langrenn ?

— Jeg var hele 6 år, og jamen vant jeg
løpet ............

— Noe viktig du har på hjertet ?
— Ta aldri en topp-plasering i idrett for 

høytidelig, men gled deg over at du stadig 
blir bedre. Da kan du ha glede av idretten 
selv om du ikke blir hverken norgesmester 
eller olympisk mester.

Og så trår han gassen inn for fullt og for
svinner på et blunk.

— Vi kan være sikre på at Hallgeir Brenden 
blir like god i vinter som i forrige sesong. 
Han trener nemlig flittig om dagen.

3

For den som ikke vet det, kan jeg fortelle 
at Brenden er født 10 jan. 1929. Han er ikke 
mer enn snaue 1,69 høy, og konkurransevekten 
ligger på omkring 67,5 kg. Han trener for 
det meste for seg selv, og er ofte oppe i 6 
treningsdager i uken. Treningstiden er van
ligvis 2 timer, eller mer. Han legger uhyre 
vekt på hurtighetstreningen som foregår mest 
som rykktrening.

— Uten hurtighet, blir du aldri en god 
idrettsmann, er Brendens slagord. 0. H.
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Hva NM

ar

Dette 7)i ester skapet 
som ga oss sd mange 
gode minner.

Fra arbeidet i Rugt- 
vedtkollen for NM.
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Det vil vise seg siden om løpernes sports
lige prestasjoner var god propaganda for ski
sporten her hos oss. Hvis de aktive studerte 
våre fremste løpere, brukte øynene i de dage
ne, skulle dette NM ha gitt god anledning til 
a lære fra seg, slik en Brenden, Gjelten, Slått- 
vik Bergmann og Falkanger boltret seg i løy
per og bakken. Under slike forhold som hers
ket hos oss, med gullmedaljører på nær sagt 
alle hold, med en fullkommen teknikk, skulle 
den sportslige propaganda være vist til over
mål.

En annen side viser at vi her på berget 
kan arrangere, noe som også vil få betydning 
for ettertiden.

Den økonomiske siden er vel også verd å 
nevnes. Det er ikke hvert år foreningen kan 
innkassere 30 tusen.

Det teller meget at foreningen har oppti- 
mister blant sine medlemmer når neste kraf- 
tak skal tas. Et NM på ski er et kjempear
rangement, det setter store krav til medlem
mene. Når vi nå kan reflektere litt over det 
som hendte i de hektiske februardagene, mea 
strålende vintervær, med topp-prestasjoner og 
med en fair og god sport hvor vi alle som en, 
med bare hyggelige minner og ved den opp
slutning fra hele distriktet som vår forening 
ble til del, følte den merkelige glede som gir 
varige verdier for en idrettselsker. A. Fjeld.

1 w
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Å samle landets løperelite på et sted betyr 
en masse, propagandamessig for det rent 
sportslige. Men hva betyr ikke samværet lø
perne mellom, skilederne mellom. Kamerat
skapet styrkes, det utveksles tanker og me
ninger, råd og dåd blir gitt, og hyggelige 
ting blir drøftet.

Det kommer folk sammen som i årrekker 
har stelt med skisporten, og ved siden av å 
hjelpe og veilede sine løpere, også får tid til 
å samle nye inntrykk og impulser til sitt vi
dere arbeide.

NM blir jo arrangert på forskjellige steder, 
det blir således noe som avviker fra det ene 

til det annet. Dette gir meget, da disse ski- 
ledere som regel har mange-årig skipraksis 
bak seg.

Samværet her hos oss dannet ingen unn
takelse.

På løperfesten og ved kommunens middag 
ble det pratet og diskutert, man frisket opp 
gamle dagers skirenn, utviklingen og sjansene, 
det knyttes bånd for livet ved et slikt stevne.

Riktignok er slike dager anstrengede for 
arrangøren, men slike dager har man ikke 
råd til a unnvære, fordi alle gir hva de har, 
noe som garanterer fremtiden i norsk skisport.

W
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Fotballsesongen 1952.

■ ■

Oppmannens syn:
Fotballsesongen er jo forlengst forbi for i 

år, i hvert fall her hos oss. Men det kan kan
skje være morsomt å ta et lite tilbakeblikk 
over det som hendte vårt A-lag gjennom disse 
hektiske månedene, som en fotballsesong er.

Treninga tok til sist i januar med den ob
ligatoriske innendørstrening. Men allerede midt 
i mars var treninga ute i full gang. Dessverre 
var våren sur og kald, så treningskampene 
kom ikke så tidlig i gang som beregnet. Den 
første kampen spilte laget den 14 april mot 
Sundjordet. Straks etter var det mot Urædd. 
Begge kamper ble vunnet stort, henholdsvis 
6—0 og 7—0.

Dette tydet på at guttene var i bra form. 
I de neste kampene gikk det ikke fullt så ora. 
Det ble i treningskamper mot Snøgg og Odd.

Slik var stillingen foran vårens store opp-

Laget som laget bragdene i år. Bjørn Reinholt og Alf Mikkelsen var ikke til stede da bildet 
ble tatt. Bakerst fra venstre står Leif Lindstad, Ove Austad, Rolf Gunnerød, Dagfinn Jen
sen, Einar Gundersen, Per Boye, Øivind Johansen og Karl Skifjeld. Foran fra venstre:

Trygve Kristiansen, Thorbjørn Solstad og Olaf Skilbred.

gjør, seriekampen mot Larvik Turn på sta
dion. Det var vel klart for de fleste at aen 
som vant denne kampen, ville sannsynligvis 
bli avdelingsvinner og få æren av a rykke 
opp i hovedserien.

Dette holdt jo også stikk. Larvik Turn vant 
4—1 og rykket opp og vi ble nr. 2. Laget 
vårt hadde nok ikke riktig funnet formen 
enda allikevel, så det ut til.

Vi fikk enda et tap til i serien, mot Sel- 
bak borte 0—1. Men så var det slutt på ta
pene for en lang stund. Hva som var årsaken 
hertil er ikke godt å si med sikkerhet, men 
en liten omplassering av enkelte spillere gjor
de tilsynelatende underverker. Laget vant nå 
kamp etter kamp, såvel i serie- og runde
kamper som i privatkamper. Da vårsesongen 
var unnagjort, var stillingen denne: nr. 2 i 
serien etter Larvik Turn, klar for 3dje runde
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Bjørn Reinholt. Alf Mikkelsen.

Litt av Pors.
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og med en pen pokal i skapet. Denne ble erob
ret i Tollnes Ballklubbs jubileumsturnering.

Fotballferie ble det ikke stort av. Si godt 
som hele laget var inntakt med trimmings- 
kamper i juli. Laget var nå sterkt og godt 
samspillt. og det viste seg også, da vi møtte 
selveste Lyn, Oslo, i 3dje runde på stadion. 
Baneforholdene den dagen var vel sa dårlige 

de vel kunne være, med skybrudd og 
lyn og torden. Men guttene spil

te inspirert og godt og framfor alt effektivt 
mot de fryktede motstandere og vant klart, 
4—1. En etterlengtet revansje.

Seriekampene fortsatte også i samme spor, 
seir fulgte på seir. Men i mellomtiden fikk 
vi en «baksmell» i og med tapet for Kapp i 
4. runde. Laget hadde til da spilt 15 kamper 
på rad uten tap. I denne kampen var guttene 
ikke til å kjenne igjen og fikk aldri til det 
spillet som vi visste de var gode for.

Men, som nevnt, seriekampene fortsatte, og 
det i en serie som luktet sterkt av hoved
serie . Poengene rullet inn. og stillingen var 
den at vi ledet i serien helt til den siste kam
pen i høst, mot Fram i Larvik. Resultatet 
av denne kjenner sikkert alle. Det ble dess
verre tap 1—3. og Fram tok dermed ledelsen, 
1 poeng foran oss.

I denne kampen var vi svært uheldige. To 
mann ble skadet allerede tidlig i kampen, og 
vi spilte i virkeligheten med bare 10 mann 
mesteparten av tida. En svak dommer gjorde 
det heller ikke noe bedre. Vel, et tap må tas 
'ned. humor, såvel som en seir. og noe lik
nende vil alltid forekomme i fotball N» n j<g 
jeg tør påstå at med laget i orden hele kam
pen igjennom, ville resultatet blitt annerledes.

Forts, fra side 28.
mesteparten av nettoinntektene ved eventu
elle basarer med videre, iallfall for vår grup
pes vedkommende, er kommet forskjellige 
grupper innen foreningen tilgode.

Det er ikke bare når det gjelder det øko
nomiske, at damene er gode å ha å ta til, det 
viste seg vel kanskje litt under skimester- 
skapet siste vinter.

Denne epistel synes kanske mange er litt 
vel mye skryt av det svake kjønn, men vi for
tjener det da av og til ? X-sekretæren.

Dette var årets siste kamp, og vi endte på 
2. plass .-i . serien, 1, poeng etter Fiam. Det 
skulle altså ikke så svært mye til for at vi 
kunne hatt ledelsen, men skulle noen først 
ta den fra oss, så vi nok helst at det ble Fram. 
Mon det er jo langt «fram» enda.

Dette skulle altså være et slags lite resymé 
av de viktigste hendelsene i år. A-laget har 
spilt i alt 29 kamper. Av disse er 20 vunnet, 
3 uavgjort og 6 tap. Vi har scoret 89 mål og 
-apt 39. Bemerkelsesverdig er det at laget 
har scoret 53 mål på bortebaner og bare 36 
hjemme. Kampene er omtrent likt fordelt 
kjemme og borte.

Ser en på sesongen samlet, kan vi vel trygt 
si at den har vært en av klubbens aller beste. 
Laget har i den harde serien (vel den ster
keste avdelingen i Landsdelsserien). i Cup- 
og i privatkamper, i oppgjør med mange av 
landets ledende lag, hevdet seg på en utmer
ket måte. Guttene har da også mange ganger 
fått rosende omtale for sitt gode spill og da, 
særlig utenbys. Spillet har selvfølgelig ikke 
alltid vært like godt, det kan vi jo ikke for
lange. Men kan laget beholde stilen, spille
gleden og den samme viljen til innsats i det 
kommende år. kan vi trygt gå fortsettelsen 
i møte.

Noen kritikk av de enkelte spillere er det 
ingen hensikt å komme med her. Alle har 
gjort en helhjertet innsats i år, og jeg skal 
for UK få takke samtlige spillere og reser
ver for hyggelig og godt kameratskap gjen
nom en lang og krevende fotballsesong.

Oppmann.
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det høyt og vi skal alltid kunne gjøre det.

Hvor sterkt står vi?

Foreningen trengte bare litt tid for å fin
ne fram til de personer som i et helt år og 
kanskje mer skulle stå ved roret.

De ble funnet. I dag står Pors sterkt, meget 
sterkt. Vårt navn er kjent utover hele landet, 
og vi kan være stolte av de bedrifter våre 
aktive har utført. Fremdeles kan vi heve ho-

''s. '
■^LOBWL

-
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1952 var et stort år i Pors’ historie. Årene 
framover skal kanskje bli større. Vi skal bli 
eiere av et idrettsanlegg av de mest moderne, 
og vi trenger derfor all den støtte og hjelp 
vi kan få. Dette skal absolutt ikke bli
oppfordring til dugnad. Artikkelen skal bare 
tjene som en orientering om hvor sterkt rus
tet vi står foran de årene som kommer.

For ikke lenge siden gikk vi gjennom en 
tid som de fleste oppriktige porsere sikkert 
ikke har lyst til å oppleve en gang til. Det 
var mellom den ordinære og ekstraordinære 
generalforsamlingen. Vi fikk som de fleste 
vet, ikke valgt noe styre på den første gene
ralforsamlingen. Det ga vann på mølla, og 
lite var det ikke som ble sagt i den anledning. 
Men vi var ikke så svake som mange trodde 
i dette øyeblikket.

Skal en forening kunne arbeide godt, må 
den ha en god økonomisk bakgrunn. Denne 
bakgrunnen er vi i besittelse av. Vi kan ta 
opp arbeidet med utvidelsene av stadion, full
føringen av treningsbanen. Og-, det beste av det 
hele, vi har folk til å ta seg av dette, folk 
som utfører det de påtar seg.
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dag.
Vi skal i tiden framover bringe noen interv

juer med eldre porsere om tiden da foreningen 
ble startet og fram til i dag. Senere kommer 
sjansen til de yngre. I dag lar vi Halfdan Re- 
alfsen slippe til.

— Ja, jeg var jo ikke av de aller første 
medlemmene Pors eller Lyn hadde. Jeg kom 
vel ikke med for i 1908 eller —9, kan ikke 
huske det riktig.

— Men du var da med på å bringe fore
ningen lenger fram?
— Ja, jeg var vel det. Var ikke nettopp med 
så mye som aktiv akkurat, det ble mest fot
ballen som jeg interesserte meg for.

— Var det vanskelig?
— Å spille fotball?
— Nei, hadde klubben vanskelig for å greie 

seg i de første årene?
—Ja, jeg må si det. Økonomien var heller 

dårlig, og styret hadde sine vansker å stri 
med ellers.

— Dere var ikke opptatt i Forbundet da 
du spilte?

— Nei, det var først i 1913—14 at vi tok 
initiativet til å søke om å bli opptatt, det 
gikk igjennom i 1914.

— Det var vel egentlig deg som tok initia
tivet ?

— Ja, jo, det var vel det.

— Du får fortelle litt om årene dine som 
aktiv da.

— 1911 var det største året, tror jeg. Jeg 
var kaptein det året, og en grei oppgave var 
det. Vi ble i kretsen regnet som juniorklubber, 
men motstanderne var kjente klubber, så det 
var ikke dårlig å være det. Vi var jo så nye 
enda. Av de mest kjente, var nok Storm den 
verste nøtta å knekke. De kampene vi hadde 
oppe på Kleiva, endte ikke så sjelden med 
tap for oss, og harde var de. Men det rare 
var, at Storm hadde vanskeligheter med å 
slå oss på hjemmebane.

— Husker du noe spesielt tilfelle her?
— Ja, jeg husker en gang vi ble slått med 

hele 6—0 på Kleiva og da var ikke humøret 
særlig på topp, og det var heller ikke moro 
å være kaptein. Men i returkampen i Pors
grunn ble Storm peiset med 5—3, og da var 
det jubel igjen.

— Du sa at 1911 var det største året 
gang du var aktiv, hvordan kunne du si det, 
var det så gode resultater som ble oppnådd 
den gang?

— Det var det nok delvis. Urædd var den 
gang finalist i Norgesmesterskapet, og vi spil
te privatkamp mot dem 14 dager før finalen 
skulle gå i Oslo. (Dette er ikke sagt for å 
undervurdere Urædd. De sto den gang på det 
høyeste og hadde gjort en flott innsats i mes
terskapet.) Vi greidde virkelig å spille uav
gjort med dem 2—2 etter at vi hadde ledet 
2—0 etter første halvtid. Ja, jeg skal si det 
var jubel på Vestsiden da.

Men det at jeg regnet det som et stort år, 
var at vi den gang begynte å telle på fing
rene om vi skulle søke opptakelse i Forbundet. 
Og det ble heldigvis noe annet enn å telle på 
fingrene.

— Du var med da vi skaffet oss bakken 
også?

— Ja, jeg var med i komiteen som arbeidet 
med leie av bakken. Det var mye dissens om 
det i den tiden. Vi var uenige om hvor mye 
vi skulle leie, og jeg hadde hele styret imot 
meg da jeg foreslo at vi skulle skaffe oss 
det arealet som vi fikk den gang. Det gikk 
igjennom med få stemmers overvekt i et par
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Hovedforeningen

yocobsen» trykk, Porigrurn

Foreldremøte

er

Hovedstyret.

Kommer Bergmann?
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Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rplland
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REDAKSJONSKOMITÉ
Redaktør:

DUDDI KJELLEVOLD

Pors har fått seg tildelt landsrenn lørdag 
21. mars, og har sendt innbydelse til kret
sene omkring Oslo, Buskerud og våre nabo- 
kretser. Aksel Fjeld opplyser at det er store 
muligheter for at vi skal få hit Arnfinn Berg
mann, samt resten av dem som teller i lan
dets hopperelite i dag. Vel, vi ser fram til 
dagen.

Kasserer:
HARALD WESTBY

Idrettsforeningen Pors har onsdag den 4. 
mars tenkt a avholde et foreldremøte. Her 

det meningen å høre foreldrenes mening 
om idrettsspørsmål i sin alminnelighet og 
særlig det som angår sine egne døtre eller 
sønner. Foreningen håper på best mulig fram
møte. Møtet blir annonsert.

Stort landsrenn 21. mars.

Det nyvalgte hovedstyre har allerede hatt 
to møter og følgende valg er foretatt:

Som formann i lovkomiteen er oppnevnt 
Kr. Barth. Som formann i komiteen for ut
videlse av planer for Stadion er oppnevnt 
Johs. Borchsenius med Kr. Barth som vara
formann. Øvrige medlemmer av komiteen er 
oppnevnt fra fotballgruppa Otto Malmgren, 
fra Stadionstyret Th. Aasland og hovedfore
ningens formann H. Teksten. Valgt av gene
ralforsamlingen er John Abrahamsen og Ei
nar Skrapeklev.

Komiteen for treningsbanen består av føl
gende: valgt på generalforsamlingen Einar 
Gundersen, Frank Sørensen og Rolf Næss. 
Fra fotballgruppa tiltrer Henry Hahn, fra 
bandygruppa Ivar Kristiansen. Håndballgrup- 
pa har ennå ikke oppnevnt sin representant. 
Einar Gundersen er formann i komiteen.

Som banemester for stadion er etter inn
stilling fra Stadionstyret ansatt Henry Hegna 
for 1953.

Hovedstyret ønsker alle medlemmer vel møtt 
til et nytt arbeidsår. Vi ønsker alle velkom
men til våre møter og khibbafténer og håper 
at alle vil slutte godt opp om foreningen og 
hver især verve nye medlemmer, da det dess
verre er altfor mange vestsidefolk som ikke 
står som medlemmer av vår forening. Vær 
behjelpelig hertil alle sammen.

stormende møter. Det var atskillig mindre 
enn det vi eier i dag, og det blir jo også 
regnet for å være for lite.

— Selv om det helst skulle være spørsmål 
om tiden for lenge siden, så må jeg ha lov 
til å spørre deg om hva du synes om Pors 
i dag.

— Jeg synes foreningen står veldig sterkt. 
Vi har en flott skibakke som er betalt, og vi 
har stadion og klubblokalet.

Men vi har allikevel oppgaver liggende for
an oss; meget store oppgaver. Utbyggingen 
av stadion er ikke det minste, og vi har et 
nytt styrerom i klubblokalet som skal greies.

— Har du noe spesielt ønske?
— Det måtte være Skihytta- Jeg har snak

ket om den mange ganger for, og mitt store 
ønske var og er at hytta skulle stå ferdig til 
jubileet i .1955, selvom dette ønske nok ikke 
blir oppfylt på den korte tiden. Men en gang 
kommer den nok — —

— Ja, det får vi virkelig håpe.

melder:
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Det gjelder oss
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Ny kontingentordning.

0

Som de fleste vet er det blitt en forandring 
med kontingenten. Istedenfor de tidligere bo
ker med merker blir det fra i år vanlige 
medlemskort for hver gruppe. Heretter må 
man altså betale sitt medlemskort hos de 
respektive gruppers kasserere. Prisen er kr. 
3,— pr. gruppe, hvorav kr. 1,— går til hoved
foreningen og medlemskap bare i hovedfore
ningen kr. 3,—. Turngruppa fastsetter selv 
sin medlemskontingent som må godkjennes 
av hovedstyret. For junior vil kontingenten 
bli fastsatt i nærmeste framtid.

Denne nye ordning vil gjøre det lettere og 
mer oversiktlig for de forskjellige kasserere 
når det gjelder betalte og ubetalte medlems
kort. Noen mener kanskje at kontingenten 
nå blir for stor men etter sammenlikning med 
andre klubber har vi en av de laveste kontin
genter i landet.

bygd opp og sveiset sammen av mange små 
seiler. Det er de mange avdelinger og utvalg 
som i våre syv grupper utgjør hovedforenin
gen, en livsfrisk og levedyktig «50-åring: . 
Men det noe forslitte og misbrukte uttrykk 
at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste 
ledd, gjelder nok oss også.

La oss da være enige i at vi gjør vårt beste 
forat kjeden skal være sterk. La det leddet, 
som du personlig er med og danner, bli det 
sterkeste. Din klubbånd og ditt kameratskap 
kan være den grobunn vi skal bygge videre 
på. Den lag- eller klubbdisiplin nettopp du 
viser eller mangler, kan anspore eller skrem
me din klubbkamerat.

Disse tanker fikk jeg lyst til å bringe vi
dere til medlemmene. Jeg fikk for meg pro
blemet» da jeg trakk sammenlikninger mel
lom forholdene i dag og i pionertiden, festlig 
og fornøyelig kommentert i beretningen til 
25-års jubileet.

Idrettsforeningen Pors hevder seg i dag som 
en av de ledende klubber i kretsen. Det vil ta 
for stor plass å komme inn på alle årsakene 
hertil nå. Vi kan begrense det til noen av 
dem vi minst tenker over.

En av de medvirkende årsaker er den gode 
klubbånd som alltid har vært fremtredende. 
I medgang som i motgang har det alltid vært 
villige folk som ga en stor del av sin arbeids
kraft for klubbens vel — som aktiv eller innen 
administrasjonen. Om målet fortsatt skal kun
ne stiles like høyt, må medlemmenes interes
se ikke bli mindre enn i dag, men heller øke. 
Derfor må en god klubbånd og villighet råde 
på idrettsbanen i konkurranser og utenfor i 
arbeid til felles glede.

Et annet og kanskje sammenhengende mo
ment er en god grobunn for ideer. Den er 
grunnlaget for vekst og trivsel, og den beste 
grobunn er kameratskapet. Derfor vil en ap
pell om innsats fra alle og for klubben i tole
ranse og frisinn til enhver tid være rette
snoren for alle og hver og en især av oss. 
Når forannevnte momenter er til stede, så er 
suksessen innen rekkevidde på forhånd.

Foreningens vekst er basert på frivillig 
innsats. Vår lønn er rettighetene som medlem. 
Men med rettigheter følger alltid plikter. Så
fremt innsatsen er resultat av overskudds- 
krefter, føles imidlertid pliktene neppe tunge.

Et av kravene til den aktive er å vise lag- 
disiplin — i en viss grad. Det kan for den 
passive lett omskrives til klubbdisiplin. Men
nesker er så forskjellige i sin karakter og 
sine vaner at selv ikke to av oss er like. Der
for blir vi daglig stilt overfor kravet om 
selvdisiplin — fra den minste sammenslut
ning, hjemmet — over i arbeidslivet, — til 
de utallige organisasjoner som byr oss vel
kommen til avkobling i fritiden. Men vi kom
pliserte skapninger, mennesker, har en hjelper 
i vår tilpasningsevne, så kravet føles ikke 
som et bånd.

Vår forening er en organisasjon. Altså, 
kravet har sin gyldighet også her. Pors er
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Nye koster -Vi
åu-aieA,.

noen

Duddi.

spør —

Grenlands Skikrets hadde til Norgesmester
skapet i langrenn for juniors i Botne tatt ut 
John Nielsen og Andor Oskarsen, Pors. Oskar- 
sen måtte dessverre melde forfall, men John 
reiste. Vi skal i neste nummer bringe Johns 
utsagn om reisen og rennet.

Vi har fått enda et utvalg i Pors, det så
kalte Ping-pong-utvalg, Olaf Skilbred, Erling 
Olsen og Karl Skifjeld ble valgt til denne ut
satte plassen, med den første som oppmann. 
Hva er så mer naturlig enn at han uttalte seg 
litt om denne betrodde stillingen til oss.

— Det er en meget lett og grei jobb, hvis 
den da ikke blir annerledes enn den har vært 
hittil. Hele UK er jo her nede på hver tre- 
ningskveld eller nesten hele da, og det er her 
nede uttaingen foregår.

Hva er det så dere skal gjøre ?
Var opgave er å finne frem til de beste 

spillerne akkurat slik som et hvert annet UK 
gjør. Her blir det bare 3 på hvert lag.

- Synes du ikke det er litt vanskelig når 
det ikke skal være f ler med på laget ?

Nei, som oftest har vi turnering hver 
tirsdagskveld, og da er det lett å se hvem 
som skiller seg ut.

Hadde du ventet a bli med i dette ut
valget ?

— Absolutt ikke. Jeg har vel vært minst 
med og spillt av dem som er her. Men jeg 
kan ikke si at jeg likte det.

— Hvorfor ikke ?
Hvem er det som liker å bli valgt til 

noe da ? Ikke for det, jeg forsommer ingen
ting ved å være med, foi' jeg er her nede alli
kevel, og så er vi jo tre med i utvalget.

— Hva med arrangementene ?
— De har vi ikke noe med, har ikke hatt 

det forelobig i hvert fall, og jeg har ikke inn
trykk av vi skal ha det heller.

Det har alltid stått et friskt vær om våre 
årsmøter og som for uinnviede kan fortone 
seg som noe annet enn det i virkeligheten er. 
Målet har for alle alltid vært det samme — 
alt for foreningens framgang og trivsel — 
selv om det har vært dissens om midlene.

Siste årsmøte dannet muligens en liten 
unntakelse. En gammel «sirkushest» savnet 
her den kjente melodien og var litt uforståen
de overfor hvilke interesser som dennegang 
skulle fremmes. Det var vanskelig å skjønne 
at det var foreningens.

N.M. krevet et par års intens forarbeide 
og en funksjonærstab på ca. 300 mann, som 
alle på sin post var like viktig. At alle de 
mange funksjonærer ikke kunne bli med på 
de festligheter og selskapelige sammenkomster 
et slikt renn nødvendigvis fører med seg, sier 
seg selv, og at enkelte kanskje vil føle seg 
forbigått er uunngåelig, da det er meget van
skelig å sette grensen. De som skulle sette 
denne grense hadde det sikkert ikke godt, og 
hadde nok gjerne tatt med alle funksjonærer 
om det hadde vært mulig.

Idrettsforeningen Pors satset meget på N.M. 
og fikk til gjengjeld et meget pent overskudd 
som kan komme godt med ved realiseringen 
av de store planer for Stadion, og som den 
store majoritet av positivt innstilte medlem
mer gleder seg over. Som før er det felles
nevneren — Hovedforeningen — som den store 
majoritet slutter opp om. Slik bør det også 
være. Det ville være utenkelig å favorisere 

enkelt gruppe, fellesskapet har alltid 
vært det primære for idrettsarbeidet på Vest- 
sia. Hvor hadde vi stått i dag om vi hadde 
fulgt en linje enkelte nye koster nå forfekter. 
Nei, la oss fortsette i det spor som våre gamle 
ledere har stukket ut og som vi vel må ha 
lov til å si har brakt resultater. Vær på vakt 
mot alle forsøk på å forandre den kjente 
rytmen.

Det ser ut som om enkelte ikke har funnet 
fram til gleden ved arbeidet med idretten.

Forts, side 7



PORS-BLADET 6

Tilbake
g ut ter.

Duddi.

Fortsett!

8 kimerkela ndskain pen. 0

For et par søndager siden annonserte ski 
gruppa sportsgudstjeneste i klubblokalet. Sok
neprest Nielsen skulle tale. Ca. 50 porsere, 
eldre og yngre, hadde møtt fram til en veldig 
hyggelig halvtime. Og det er bare å håpe at 
skigruppa fortsetter med disse sportsguds- 
tjenestene. Etter at det er opptatt forhand
linger mellom kirken og idretten, er det et 
godt tiltak av skigruppa at de har tatt konse
kvensen av dette. Og foreningen vinner på 
dette. La oss få flere av disse, og dere som 
var der, møt opp og ta med flere.

noen vettskremte kråker, og er det slik fram
tidens Porsløpere skal se ut i svevet, ja da 
skal det ikke bli mange premier til oss. Vi 
har alltid syntes at det var iriorsomt å være 
sterkt representert, men ikke med slike løpere. 
Da heller med 1 som virkelig kan sine ting.

Tenk på Birger og Asbjørn Ruud. Da de 
begynte, begynte de ikke i storbakkene. Men 
hva har ikke de oppnådd gjennom tidene.

Husk på det gutter. Tren i småbakkene, 
det er ikke metrene som har mest å si til å 
begynne med, få opp stilen og framfor alt 
sikkerheten. Du er ikke større i publikums 
øyne om du flakser ut en 50-meters bakke 
en presterer et pent og stilrent hopp i en 10- 
meters.

til løkkene

Det er nå at alle gode eller dårlige lang
rennsløpere, turløpere eller bare spasertur- 
gåere, om det finnes noe slikt ord, kan ta 
skimerket. Som de fleste vel har greie på har 
vi landskamp med de tre nordiske landene, 
dvs. Sverige og Finnland samt oss selv. Det 
er Norge som leder, og Pors har til nå sendt 
ut ca. 100 merkeløpere. Vi håper det kan bli 
mange flere som tar dette merket. Vel, sett 
i gang, det er fremdeles anledning.

Ja, hvorfor ikke la det være det ropet vi 
sender til alle dere gutter som har valgt ski 
som vinteridrett. «Tilbake til naturen», var 
den kjente dikter og filosof Rousseaus rop. 
I dag oppdager en at mange av de guttene 
som er med i skirenn ofte ikke oppnår de 
premiene en kanskje kunne vente. Og hva 
er årsaken? Jo, når guttene drar for å trene, 
tar de veien til de store bakkene, og der får 
de ikke den trening de burde få.

Kongsberg har tatt konsekvensen av dette. 
Kongsberg skihegemoni gjelder ikke lenger. 
Det er gutter fra andre klubber og andre 
distrikter som drar av sted med førsteplassene 
og sølvet. Årsaken er som så mange andre 
steder at guttene heller liker å hoppe i de 
store bakkene som Persløkka og slike.

I dag er det sjelden at guttehopperne bruker 
Persløkka til trening. Småbakker, bakker som 
er bygd av naturen med et hopp av snø gjør 
tjenesten, og her oppnår de sikkerhet.

Slik burde også vi i vår forening gjøre. 
Det er nok vel og bra med Monradlia, men 
den er ikke noe for de mindre løperne. Tre
ningen skal ikke foregå her, da hellei* Va- 
bakken. Det skulle vel ikke være noen van
skelighet å få laget et hopp eller to, gjerne 
f ler der?

På den andre siden av Klyve Gamlehjem er 
det bygd opp et pent lite hopp, tilløpet er 
passe og her har ungene det veldig fint. Einar 
Røed er en ildsjel når det gjelder å forklare 
og instruere de små, og de hører på ham og 
gjør som han sier. Slik skal det være. Kunne 
vi ikke få flere som han? For ikke lenge si
den gjennomgikk flere porsere et hoppinstruk- 
tørkurs. Disse skulle vel være de rette til å 
ta seg av guttehopperne. Få dem vekk fra 
de større bakkene. De blir ikke bedre om de 
hopper 30 der enn 1 gang i en liten bakke.

For ikke lenge siden tok jeg turen forbi 
Lille-rugtvedt, og her var det ikke få gutt
unger som forsøkte seg. De flakset ut som
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Surt igjen!

«hold

Ke.

Gerd Halvorsen
takker for oppmerksomheten ved konfir

masjonen.

Elsa Kåsa
takker for oppmerksomheten til jul.

være
f.eks.

FABRBKER A/S
PORSGRUND

Ved Turngruppas medlemsutlodning gikk 
Wivi Ann Gundersen bort og vant perma
nenten.

Tlmøaa Siipes&wec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Den 16. mars skal damegruppa arrangere 
møte sammen med Sundjordets og Borgs da
mer i klubblokalet. Både turngruppas og da- 
megruppas underholdningskomiteer arbeider 
på spreng for å finne på et eller annet.

Nå er den mørke årstid snart passert og 
våren nærmer seg. Det er ikke så veldig lenge 
til før vi møtes på Stadion. Jeg tilhører ka
tegorien «tribunesliterne» og vil fra det syns
punkt komme med et par «sure oppstøt».

Jeg kan ikke si at jeg har hørt at vi på 
Vestsia er et mindre sakkyndig fotballpubli- 
kum enn andre, men skal vi av den grunn 

fornøyd med oss selv. Hvorfor skal vi, 
overøse den stakkars spiller med en 

serie mindre vakre ord fordi han ikke sender 
ballen akkurat dit vi vil. Tilrop som 
deg på beina da, din staka», når en spiller 
e) så uheldig å falle, tror jeg ikke ansporer 
ti1 øket innsats.

Så noen ord til de enkelte aktive som ab
solutt skal vise seg fra en usympatisk side 
på banen. Skumping, armbruk og beinkrok er 
sikkert ikke noe hyggelig for motspilleren og 
absolutt ikke noe moro for en tilskuer å se på.

Hermed har jeg altså kastet en hanske 
både til tribunesliteren og den aktive. Venner 
fra begge leire, ta hansken opp og la oss få 
en frisk kamp med pennen som våpen.

Forts, fra side 5
NYE KOSTER.

Mangler man denne glede og lar egeninteres
sen ta overhånd, har man ingenting å gjøre 
blant idrettsungdom. Etter min mening er 
den storste lønn man kan få for det frivillige 
fritidsarbeid man utfører for vår forening, 
gleden ved å se de aktive holde seg i trim og 
at «Pors-planten» stadig vokser seg større. 
En glede jeg gladelig deler med aktive, ledere 
og våre venner på tribunen.

Gammel kost.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

i

■

porsgrunn en

90

Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

•i

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED V7ZNJE

(
1

Vask
og 

Fohn
M assasje

o / 
/O

FL rVERSERJ 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING ~ 
Snekker-, tapetser- og malervcrksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Den norske Creditbank
Porsgrunn

elektrisk brent

norsk

O. M. Bærijlfscn
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokoladc- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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HARALD WESTBY. 
langrennstilhenger på sin hals og loypesjef den 8.

«5

Langrenn ingen puplikumsfavoritt enda.
Solen skinte, men kaldt

HALVOR TEKSTEN, 
hovedforeningens nye formann. Han er selv
skreven ved høyttaleren, og klarer sin oppgave 

med glans.

»S|fÉS

Ute på kjøkkenet hadde Oskar Steen over
kommandoen. Han sto for suppe og sukker- 
vannkokingen, og dominerte ute på kjøkkenet 
som om han aldri hadde gjort annet.

Klokka 12 begynte oppropet, og de fleste av 
de påmeldte 60 lopere svarte.

12,30 dro forste juniorløper ut og deretter 
gikk det slag i slag med en løper hvert halve 
minutt. Etter ca. 50 minutter begynte de førs
te å komme inn, juniorene for godt, 17 og 30 
km løperne etter første etappe, og dermed 
begynte serveringen av sukkervann og havre- 
suppe. Henny, Randi og Asbjørn Vennerød 
hadde nok å gjøre med å folge løperne i løypa 
mens de slukte ned innholdet i koppene. Duddi 
hadde sin fulle hyre med å ose opp, og andre 
gikk i fast rute mellom skolen og suppesta- 
sjonen med skitne og rene kopper.

Teksten holdt de mest utholdne av publi
kum underrettet om tidene ettersom løperne 
kom inn, og Helge Madsen forsøkte å prakke 
flest mulig av programmene på de frammøtte.

L.KM

Ogsa dette året skulle vi arrangere lang
renn, ikke så storstilet som i N.M., men nest 
etter et K.M. Alt var planlagt av Skigruppa 
fra start til mål og litt foran og etter med 
opprop og premieutdeling. Men det er allike
vel best å begynne med begynnelsen.

Samlingen av løperne fant sted i klubblo
kalet, og her var det prat og diskusjon om 
føre og sjanser og alt det som hører med 
før en start i et K.M. Karer med parafinlam
per og smøring sto inne i pulterkammeret og 
smurte skiene det de var mann for. Noe lett 
å velge smøring til et slikt føre, var det sik
kert ikke.

Gutter i langrennsutstyr gikk ut og inn, 
så etter om skiene var slik de burde være, 
kom inn igjen og gikk ut, sto litt og pratet 
gikk igjen Det virket som om de var rast
løse. Andre forsøkte å ta det hele litt med ro, 
bare hvilte. Av og til kom det noen med 
nevene svarte eller brune av smøring ut på 
kjøkkenet, og veien de hadde gått, kunne en 
godt folge, for både klinker, dorer, vegger og 
møbler bar merker etter den.

var det.
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Juniorklassen ble en først ferdig med, og 
her gikk Solve Borge fra Gjerpen ut som en 
sikker vinner, dog ikke mer enn 15 sek. foran 
annenmann, Anders Lie, Eidanger. På 3. plass 
kom vår egen John Nilsen. Det var noe alle 
var fornøyd med, kanskje unntatt John selv, 
eller hva? Men løpet gikk videre. Den ene 
etter den andre av løperne dro forbi, slitne, 

fast bestemt på at løpet skulle gås til

AKSEL FJELD, 
mangeårig formann i Skigruppa og Gren- 

lands Skikrets nyvalgte formann. 
Fortsetter han i Skigruppa?

K;
KRISTEN BARTH, 

tidtaker under kretsmesterskapet og med 
i Skigruppas styre.

Kommer han til å overta roret, eller — -

W '
x

'W

' i:- 
’. ■ / r

F
-

■f

men 
ende.

Etter nesten 50 nye minutter begynte vi å 
vente på vinneren av 17 km. De fleste regnet 
nok med at den ville bli et sikkert bytte for 
Kaare Solli, og ganske riktig, det ble han 
som suste over mål og videre med en gang, 
mens han slukte havresuppa, og Henny hadde 
sin fulle hyre med å holde følge med ham 
bortover. 49 minutter hadde han brukt på 
andre etappen, det var 6 mer enn forrige, så 
det var nok slitsomt å gå på det harde føret.

Men vi måtte fremdeles stå på plass. Kaldt 
var det, og det ble å slå armene mot hver
andre for at de ikke skulle visne helt, og bena 
ble holdt liv i med tramping.

Endelig så vi førstemann etter tredje etappe, 
og tidtagerne gjorde seg enda en gang klar 
til å kneppe av tidene. Nr. 42 Asulf Hegland 
går over mål, og vi venter spent på nr. 53 
Solli, men ikke noen rød topplue er å se enda

— det går 1, 2, 3, 4, 5 minutter, og nå er det 
ikke mange som levner ham noen sjanse til 
tittelen. Han får den heller ikke. Tiden hans 
holder ikke mer enn til tredjeplassen. Også 
Lunden slår ham.

Trette går de siste løperne ned i klubb
lokalet for å få seg et bad og litt varmt i

4*

-

Vårt sterkeste langrennskort for øyeblikket.
John ble nr. 3 av kretsens fremste lopere.
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Han hadde vilje.
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En engelsk fotballspiller, John Shepherd, 
hadde en sensasjonell come back for Milwall 
for en tid siden. Han spilte center og 
scoret alle klubbens fire mål. For bare l1/» 
ar siden ble Shepherd angrepet av poliomye
litt og ble helt lam i venstre ben. I den siste 
tid har sykdommen vært i tilbakegang og 
Shepherd har trenet og spilt på sin klubbs 
B-Iag. Nå kom han tilbake for alvor.

johanS~w— 
jeremiassen 
tqeuastutsalg

livet etter den sterke kulda. Rimete, snørrete 
og fæle sei’ de ut, men fremdeles er det hu
mør i dem.

Etter rennet foregår premieutdelingen. Det 
ble en premie til Pors. John Nilsen inkasserte 
den. Vår annen mann, Helge Øksnes kom den
ne gang ikke lenger enn på 10. plassen, men 
vil sikkert vite å slå om seg senere i sesongen.

Og så var det atter en gang oppvask med 
Ragnar Johansen og Sven Edin som sjefer. 
Fort gikk det, men de har vel treningen-------

Duddi.

txå å tedde.
I Porsbladets julenummer leste jeg en ar

tikkel under titelen «Tanker om en ømtålig 
sak , ja, det er i sannhet en ømtålig sak. Det 
hørte vel de fleste av leserne under hoved
foreningens årsmøte. Et regnskapssystem som 
—o y slår på, har sikkert sine fordeler. 
Det er trolig at en da ikke vil se at gruppene 
står med gjeld i hovedforeningens regnskap. 
Dessverre så en i år at flere av gruppene sto 
med en ikke så liten gjeld til hovedforeningen.

Det var sikkert slike tall håndballgruppens 
generalforsamling hadde i tankene da den 
enstemmig besluttet å opprette et fond. Fon
dets formål er å gi styret muligheter til å få 
penger i kassa når denne er tom. Det gylne 
middel mot slikt, er jo som kjent en utlod
ning. Men en utlodning blir ikke akkurat hilst 
velkommen blant medlemmene. Det finnes sik
kert andre måter å få inntekter på. Men en 
tilstelning eller et arrangement er for risi
kabelt å sette i gang uten den nødvendige 
kapital. Når en ikke har denne, la oss si, 
startkapitalen må den lånes, og blir så til
stelningen eller arrangementet fiasko, står en 
straks med en gjeld, og da er det meget van
skelig å bringe balanse i regnskapet igjen. 
Derfor vil håndballgruppa forsøke å sikre 
seg denne nødvendige startkapital i form av 
et fond. Det kan kanskje best skrives slik 
som det står i punkt en i statuttene.

Formål : Opprettelse av dette fond er fra 
gruppas side ment som en selvforsikring mot 
trange økonomiske kår, samt som medlem
menes synlige bevis på velvilje til å verne om 
gruppas og dermed sine egne interesser--------

De eldre og mer rutinerte administratorene 
innen foreningen vil vel klø seg i skjegget og 
tenke at det der det går ikke. Hvor skal 
pengene til fondet komme fra? Vi yngre klød
de oss i dunet og tenkte at Rom ble ikke 
bygd på en dag. Gruppa er jo helt ny og nytt 
er nytt. Vi er i alle fall optimister og håper 
på å få medlemmene med oss, så vi kan sette 
i gang tilstelning eller arrangement som kan 
bli en økonomisk suksess. Kan vi få fylt fon
det (er vi mer enn heldige) er håndballgr. 
økonomisk sikret. Det er jeg helt overbevist 
om, og da tror jeg det blir lettere å få valgt 
villige tillitsmenn. Hadde gruppene gått inn 
for et slikt fond fra starten av, ville de ganske 
sikkert stått bedre økonomisk i dag. Det er 
merkelig at ikke det tidligere or blitt gjort 
noe for å sikre økonomien. Nå ser det ut til 
at det går mer på lykke og fromme og at 
ordspråket: det vil helst gå godt, er mottoet.

M.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co
V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Porsgrunn

Yflotta/L inMÅ&udct.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLUERK fl.S

DROGERI, FAR VE HANDEL og PARFYMERI

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARt
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknappe?, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Telf. 5 07 64

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

, Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ ■ ■ f ■■ V. PORSGRUNN
lit v li Z tflrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Seng-cutstyr — Herreekviperingr — Arbeidsklær.

©xd.fe. v-eJlcÅJLeA, o-ty u^e£te£cM.
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Foran fotballsesongen.

som

prøver i fellesskap å ordne opp så godt vi 
kan. Det er ihvertfall veldig interessant.

— Noe på hjertet til slutt?
— Jeg håper at vi også i år som i fjor 

får like stor hjelp av de passive, når vi nå 
igjen setter i gang med våre arrangementer. 
Dere skal ha ros for god oppslutning i fjor, 
og uten deres hjelp hadde vi stått fast. Håper 
dc aktive går fullt inn for sesongen og om 
mulig bli enda bedre enn i fjor.

Så sto oppmannen, Erling Olsen, for tur. 
En gjennomblåsende sur februarkveld er ikke 
noen ideell tid å oppspore Erling på tenkte 
jeg med meg selv der jeg styltret meg fram 
på en islagt vei som mer egnet seg til å gå 
på skøyter på enn på et par utslitte sko. 
Endelig kom jeg da fram og ble mottatt av 
en smilende Randi i døra.

Så står atter en ny fotballsesong for døren, 
og når dette leses har allerede de aktive 
kommet godt igang med innendørstreningen. 
Det gjelder jo hurtigst mulig å kvitte seg 
med endel overflødig kilo, som er kommet 
tii i løpet av vinterdvalen. Det er dog ikke 
alle som kan gå i vinterdvale, nemlig styret 
og lederne ellers. Ikke før er en sesong omme 
før en ny skal forberedes. I den anledningen 
har vi hatt en samtale med et par av dem 
som står oppe i det med begge bena.

Hvorledes blir sesongopplegget i år, spor 
jeg formann Otto Malmgren.

Vi skrev nokså tidlig og forespurte 
Odd. Larvik Turn, Fram og Sandefjord. Det 
er helt avgjort at vi møter Odd den 26. 
april, altså sondag før den første serie
kampen mot Snøgg på Notodden. Grenlands- 
cupen går den 18-19 april og 12. april blir 
det enten Sandefjord eller Rapid. Endelig har 
vi fatt forespørsel fra Hamarkameratene om 
kamp her nede 2. påskedag. Dette beror på 
om banen er spilleklar til den tiden.

Vi har jo fått endel nyinnmeldelser i år.
Ja, det er Per Didriksen som kom fra 

Herøya, Ingar Tcnnefoss fra Urædd, Birger 
Johannesen fra Skidar og 2 fra Herkules, 
nemlig Vidar Abrehamsen og Kjell Herman 
Halvorsen. Likeledes har vi fått innmeldelse 
fra Ronald Warner som er engelskmann. Han 
er dog ikke spilleklar i norgesmesterskaps- 
kamper før i 1954. Det er jo en meget god 
tilvekst vi her har fått og jeg håper og tror 
at vi får mye glede av dem, samtidig 
jeg også håper de vil komme til å like seg 
godt hos oss.

— Og formannsstillingen, hvorledes liker 
du den?

— Blir årets sesong sportslig og økono
misk like bra som fjorårets, er det bare moro. 
Selvfølgelig er det mye å gjøre og særlig 
for en som er ny i gamet kan det jo hope 
seg opp noen vanskeligheter i blant. Samar
beidet med styrene og aktive er prima og vi

— Er Erling hjemme?
— Jo, han var da det, og jeg slo meg ned 

i en god sofa i den lune og koselige stua. 
Samtalen kom snart inn på fotballen.

— Hvorledes har dere lagt opp treninga 
i år?

Jeg skal selv ha overoppsynet med tre
ninga, og Olaf Schilbred og jeg kommer vek
selsvis til å drive innendørstreningen. Vi blir 
en 8—10 ganger inne, så drar vi ut i terrenget 
og begynner selve kondisjonstreningen. På 
banen kommer vi til å dele opp spillerne i 
grupper med en leder for hver. Karl Skifjell, 
Trygve Kristiansen, Ove Austad og Ivar Wåge 
som alle har gjennomgått kretsens instruk- 
sjonskurser kommer da til å hjelpe til. Vi har 
i det hele tenkt å legge an treningen så va
riert som mulig, slik at guttene har følelsen 
av at de stadig møter opp til noe nytt.

— Hva mener du om bruken av egne tre
nere ?

— Absolutt en fordel. Skulle vi ha en 
fremmed trener måtte vi minst ha ham for 
et par sesonger. At ikke spillerne burde ha 
noen respekt for våre egne trenere er bare 
tøv. Det er jo spillerne selv det her kommer
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Jram med smilet.

Bjr.

Idesfen for de eldre.
Også i år hadde damegruppa arrangert fest 

for eldre på Vestsiden. Atter gikk man hjem 
igjen med en følelse av at det hele hadde 
vært vellykket, skal en tro på hva de «gamle» 
sa. Vi tror de hygget seg. Smørbrødfat, så 
lekre som de vel kunne bli, ble satt ut på 
bordene etter at Erna Kittilsen, som formann 
i gruppa, hadde ønsket velkommen og over
latt ordet til kveldens toastmaster, Odd Lien. 
Et par av pikene på turn, Karin Johansen og 
Synnøve Hansen deklamerte og sang og var 
veldig flinke. Videre var det sang av brødrene 
Nicolaysen, pastor Svendsen holdt andakt og 
Svennungsen og Pedersen lot oss høre vakker 
musikk. Ordet ble også fritt og mange var de 
som tok ordet. Ved 10-tiden var det slutt, og 
alle gikk fornøyd hjem med ønske om at da
megruppa også neste år arrangerer fest for 
de eldre.

Bjørnson skrev en gang: Hvem teller vel 
de tapte slag på seirens dag? Det ligger mye 
visdom gjemt i disse få ordene.

Idrett er lek, den skal skape glede og i 
tillegg tilfredsstille det menneskelige behov 
for primitiv lekctrang. Vår mekaniserte ver
den er preget av kamp, kamp om en god ek
samen, kamp om en god stilling og kamp om 
høyest mulig lønn. Dette stadige jag er gjen
nom et tusentallig forlangende publikum også 
i ferd med å sette sitt preg på idretten.

Det kjempes om poenger, meter, sekunder 
og tiendedels sekunder, det forlanges større 
prestasjoner, et kresent publikum holder på 
å gjøre de aktive til treller av tribunebrølet. 
En prestasjon verdsettes ikke lenger under 
riktig synsvinkel, nemlig på bakgrunn av den 
aktives fysiske muligheter og øvrige forhold 
den er skapt under, men sees i forhold til 
«verdens beste» og bedømmes deretter.

En slik publikumsinnstilling føres nødven
digvis over på de aktive. For fotballens ved
kommende blir det til at kravet om en god 
tabellposisjon gjor at spillerne går på banen 
innpodet av ledernes og publikums krav om 
to nye poeng. Spillet blir kamp, leken og 
selve idrettsgleden forsvinner. Derfor ser en 
i dag den virkelige idrettsgleden bare under 
privatkamper, da blir feilspark og bommerter 
etterfulgt av smil og ikke ukvemsord.

En kunstner kan ikke kommanderes til å 
skape et kunstverk. Om bare publikum kunne 
forstå at en idrettsmann heller ikke kan kom
manderes til å sette en rekord eller skyte et 
mål, ville de også bidra til å la idretten fort
satt være lek. Trangen til lek oker nemlig 
proporsjonalt med gleden den gir utøveren.

GARD i KFK-posten.

an på om de vil eller ikke. Hos oss skal det 
ikke mangle på interessen, så hvis spillerne 
viser det samme, så er jeg ikke i tvil om at 
det vil bringe resultater. Juniorene derimot 
så jeg gjerne hadde en fremmed trener. Det 
blir høyst sansynlig at Olaf trener dem.

— Hvorledes likte du å bli oppmann?
— Det skal bli meget interessant. Det er 

vel å frykte for at det kan bli noen vanske
ligheter, særlig til å begynne med. Flere av 
gamlegutta har jo truet med å legge opp og 
hvis de gjør alvor av det, blir det jo flere 
nye folk som må prøves. Dessuten er jo både 
Per Boye og Stubben til sjøss, så det blir 
særlig løpere som det blir vanskelig med. 
Ellers tror jeg det skal gå bra, og jeg vil 
med det samme benytte anledningen til å 
framheve det gode samarbeidet med styret.

— Noe på hjertet til slutt?
— At alle slutter opp om treninga med iver 

og interesse og at gamlekara ikke gjør alvor 
av å legge opp. Og så til slutt vel møtt alle 
sammen!

— Så kom Randi med kaffen.

Damegruppa vil med dette få takke alle 
som var så elskverdige å levere smørbrødfat 
til «gamlefcsten». Videre vil de takke for 
underholdningen som var helt gratis og Hans 
Kristiansen, Olaf Vefall og Gustav Pedersen 
for at de stilte sine biler til disposisjon.
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Ny turndame.
Grete og Terje Hartvigsen fikk en datter 

28. oktober. Redaksjonen og foreningen gra
tulerer.

Fotballgruppa
hadde fredag den 6. februar samlet alle 

aktive til diskusjonskveld. Erling Olsen gjen
nomgikk treningsopplegget og Otto sesong- 
opplcgget. De aktive hadde anledning til å 
komme fram med det de hadde på hjertet, 
og både styret og U.K. fikk her mange verdi
fulle tips for den forestående sesong. Kaffe 
og kaker manglet heller ikke og guttene la 
for dagen en glupende appetitt. Hovedfore
ningens formann, Halvor Teksten, delte ut 
klubbens nye diplomer til kretsmestrene i 1. 
og 2. reservelagserie. Meget stilige og vakre 
diplomer som guttene satte meget stor pris 
på. Bjr.

Kjenner du fotballreglene?
Nå har du sjansen til å lære dem ordentlig. 

Fotballforbundet sender i disse dager ut en 
håndbok. Den koster bare 3 kr., og det burde 
være en selvfølge at hver eneste fotballspiller 
og publikumer var eiere av denne.

Meld fra til Otto Malmgren eller ring tlf. 
52 437.

— Mitt inntrykk er at de idrettslag som 
vi har besøkt har nedlagt et meget godt ar
beide, sier kontorsjefen i en samtale med 
Dagsavisa. Selv om man kan ha den oppfat
ning at det er mye kravmentalitet blant ung
dommen, kan vi her peke på flere eksempler 
at ungdommen gjerne går inn for å gjøre 
noe sjøl.

Vi startet på Tynset hvor vi foruten å 
drøfte hele opplegget for idrettsanlegg, også 
drøftet skoleidrettsplasspørsmålet ut fra den 
oppfatning at den fysiske oppfostring begyn
ner i skolen.

Å nå målet: en sunn og sterk ungdom, kan 
bare nåes ved at vi begynner med skolebarna. 
Det har vist seg her i Trøndelagsbygdene at 
det går godt an å samarbeide idrettens og 
skolens interesser på en tilfredsstillende må
te og kan da spare store omkostninger.

— Hvordan ser De på spørsmålet om søn- 
dagssporten ?

— Søndag er en foreløpig fridag for de 
fleste mennesker, og å legge arrangementer 
til lørdagen vil kreve 5 dagers arbeidsuke, 
som igjen vil bety et stort problem for hele 
samfunnet. Kunne man komme dit, ville alle 
være tjent med det. Det i dag å tvinge idret
ten inn i en pause om søndagen, kan jeg ikke 
skjønne tjener noen hensikt. Det må bli en 
prosess som kommer etter hvert.

— Vi ser at også politiet skal være med på 
konferansen på Skistua som åpner i dag. 
Hvilke spørsmål vil der være aktuelle?

— Det er en kjent sak at ungdomsidrett 
reduserer ungdomskriminaliteten, og her vil 
vi gjerne hore politiets mening. Vi har et 
slående eksempel på fra Chicago at idretts

plasser for ungdommen hadde meget god virk
ning. Og ungdomsbandene i Oslo, hvor de 
unge er fra gode hjem, viser at det ikke 
nytter med gode hjem, når fritiden ikke nyt
tes på rett måte. I idretten får de unge so
sialt og samfunnsmessig ansvar, og vi ser 
det som et av midlene til å holde de unge 
borte fra et skadelig miljø og dårlige kame
rater.

A få sporten vekk fra søndagen må bli en 
prosess som kommer etter hvert. Den fysiske 
oppfostring må begynne i skolen, sier kon
torsjef Rolf Hofmo.

redusere
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fart medlemmene har. Denne gang er det. ikke 
kaffe og kaker, men Porsbladet, og det skulle 
vel være likeså bra, ikke sant.

Som dere ser, setter vi vår lit til alle dere 
som er interessert i klubben og også at vi har 
et godt ansikt utad. Det er nemlig det bladet 
har vært, er og skal alltid være. Når dere får 
bladet med postanvisningen i utfylt stand til
sendt, da må ikke noen ta det med ro, og ten
ke at det kommer en dag i morgen også. Ja, 
det kommer mange dager fremover, men det 
er i dag den skal sendes, det er i dag du skal 
gjøre opp ditt mellomværende til bladet. Fris
ten utløper 30. juni, og etter den dagen er det 
ingen barmhjertighet å få.

Vi håper ikke det er noen nå som ser med 
skjeve øyne til oss. Vi har gjort det vi har 
kunnet, og vi ønsker dere alle som abonnenter 
på nytt. Vi vil gjerne holde kontakten med 
alle, og la oss se at dere støtter 100 % opp 
om vårt kjære medlemsblad som vi alle liker 
og leser, klubbens eget organ.

Det går ikke lenger slik det gjør nå. Om 
et år eller to er vi uten kapital, og hva skal 
vi da gjøre med bladet ? La det gå inn i den 
lange rekken av klubbaviser som ikke kunne 
klare seg på grunn av økonomien? Det håper 
vi medlemmene ikke er stemt for, og vi hai’ 
derfor måttet sette en kontingent for bladet.

Det er nøye overveiet, målt og veiet for og 
imot, hva som ville være det beste. Vi har 
funnet ut at dette er det beste, selv om vi ikke 
er helt for dette heller. Men når man må velge 
et av to, så må man ta det beste av de.

Kontingenten blir 3 kroner pr. år, og vi 
regner med at alle de som er interessert i å 
få bladet gratis tilsendt ikke har noe imot å 
betale disse få kronene.

Hvordan skal så kontingenten kreves inn 
nå da, tenker sikkert alle tidligere medlemmer 
av redaksjonskomiteen. Vi vet hva det vil si. 
Lange lister med abonnenter som ikke har 
betalt når året er omme. Slik skal det ikke 
bli nå. Når det er møter med servering av 
kaffe og kaker, da er det ikke måte på til

____ ______ _ .. .
—n for|jdrnLfprøjnMwW

pv
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Fra starten av
til i dag.

I 
-

i

formann enda en gang på den 
generalforsamlingen  ?

>*****

f

jeg har fått 
gang av det.

— Ble De 
etterfølgende

— Nei, Alfred Zimmermann ble ny formann. 
Vi hadde forresten veldig hyggelig på den ge
neralforsamlingen. Vi hadde fått noen av jen
tene på Vestsida til å koke sjokolade, så jeg 
skal si det ble traktement. Kona mi, Jenny 
Andersen og søsteren hennes, Marie Anthon- 
sen (som nå er død) vårtet opp. Det var vel 
den første damegruppa Pors hadde.

— Ja jeg skal si det var moro, den gangen, 
skyter fru Tranberg inn.

— Men Pors gikk videre framover?
— Ja, da de fikk banen på Grønland gikk 

det fort oppover. Klubben skiftet jo navn og 
kom med i Forbundet. Den fikk gode motstan
dere, og ble stadig bedre selv.

— Husker De noen spesiell kamp fra den 
tiden som har gjort inntrykk?

— Ja, jeg husker en Odd-kamp. Årstallet 
kan jeg ikke erindre, men Odd var veldig gode 
den gang. De var jo mye eldre enn oss. Laget 
var vel nesten ubeseiret da de entret banen

Karl Tranberg.

Vi brakte i forrige nummer et intervju med 
Halvdan Realfsen under samme titel. I dag 
fortsetter vi rekken med Karl Tranberg.

— Nei, det var ikke rare greiene vi hadde 
til å begynne med. Bane eide vi ikke. Vi fikk 
leid Askedalen for 25 kr. året, og hei' spilte 
vi kampene våre.

— Kampene ?
— Ja, vi spilte mot andre juniorklubber i 

kretsen, Orkan som var fra Nystrand, Molhau- 
gen Idrettsforening og en klubb som het Ørn 
som holdt til på Urædds bane.

— Hvordan greide dere å skaffe det dere 
trengte den gangen?

— Det ble mest til at vi skaffet det til veie 
selv. Vi la sammen ørene og fikk oss en fot
ball, og de 25 kronene vi skulle betale i året 
kom da frem på et eller annet vis.

— Hvor lenge holdt dere til her oppe?
— Jeg kan tenke meg at det var 2—3 år. 

Da flyttet vi ned på Grønland til det som en
gang var Pors bane. Vi fikk leid den plassen 
av Gisholt, og måtte betale hele 300 kr. i leie 
om året. Det var mange penger og ikke så 
lett å skaffe.

— Hva gjorde dere for å få inn disse?
— Det ble å ty til utlodninger det da. Vi

hadde det den gangen. Jeg husker engang vi 
loddet ut en sykkel. Medlemmene måtte legge 
sammen for å få betalt den, men ellers gikk 
det ganske fint.

— Var det bare fotball en tenkte på til å 
begynne med ?

— Nei, det var meningen å ha både fotball, 
ski og friidrett. Da Vestsidens Idrettsforening 
gikk over til oss, arvet vi litt utstyr fra dem, 
og vi hadde gode friidrettsfolk som bl. a. Dol- 
va-brødrene.

— De var den første formannen?
— Ja, jeg var formann da vi holdt til oppe 

i Askedalen. Den første generalforsamlingen 
ble holdt på en låve, og det var godt fram
møte. Den neste hadde vi i forbindelse med 
et skirenn vi arrangerte.

— Var det bare for medlemmene?
— Ja, det var bare medlemmer som deltok 

i hvert fall. Premieutdelingen ble foretatt fra 
trappa i «Syfabrikken», og jeg kan huske jeg 
fikk en follekniv som annenpremie. Den var 
jeg nokså stolt av, men siden hørte jeg at det 
kun hadde vært 2 deltakere i den klassen, så

meg en god latter mangen en
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Duddi.

Går vi bort fra
3-back-systemet ?

i

På en tirsdagskveld ble det spørsmålet fram
satt «Skal vi gå bort fra 3-back systemet? 
Det var den nye oppmann som framkastet 
spørsmålet, og nå håpet han på en liten dis
kusjon om dette.

Det var ikke svært mange som sa noe, men 
endelig var det da en som tok mot til seg og 
spurte om en hadde tanke på å bli i Lands- 
delsserien, eller om planen var å komme opp 
i Hovedserien fra høsten. Hvis det siste var 
meningen, måtte man absolutt ikke gå over 
til noe nytt.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld. Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rolland

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Et av ping-pong-bordene var gjort om til 
en fotballbane, og Erling forklarte både det 
nye og det gamle systemet. Spørsmålet var 
om det ikke ville bli vanskelig for forsvaret 
med en framskutt centerhalf når en spilte mot 
et lag som hadde det gale system med 3 
backer.

Noe resultat kom en ikke fram til, men 
terningen er kastet, tanken er lagt fram, og 
vi får bare vente og se hva det blir til.

I Pors-bladet nr. 1—2 står ovennevnte ar
tikkel, som den første hilsen fra redaksjonen 
i det nye arbeidsåret. Den gir en oversikt 
over de viktigste oppgaver som ligger foran 
oss, hvilket vi alle er enig i.

I sine videre beteraktninger skriver redak
sjonen: «Men vi var ikke så svake som mange 
trodde i dette øyeblikket. Foreningen trengte 
bare litt tid for å finne fram til de personer 
som i et helt år og kanskje mer skulle stå 
ved roret.»

Med beste vilje kan jeg ikke oppfatte dette 
som annet enn angrep på de som trakk seg 
før funksjonstidens utlop. Såvidt meg bekjent 
var det ingen andre .enn hovedforeningens 
formann — undertegnede. Når redaksjonen 
låner sitt navn til slike angrep — om enn i 
aldri så smidige former — lover det neppe 
bra videre framover. Et medlemsblad bør for
trinnsvis se det som sin oppgave å binde 
medlemmene sammen i det felles arbeid — 
utover dette høyst gi spalteplass til «bemerk
ninger», lik de som jeg nå svarer på.

På generalforsamlingen hadde jeg anled
ning til å ta saken opp i hele sin bredde og 
dermed avlive alle versjoner av saken og sam
tidig sette tingene på sin rette plass. Jeg 
avsto fra dette og begrenset saksbehandlingen 
for et mindre men meget viktig forum — 
hovedforeningens styre. Det ville sikkert vært 
et tegn på godvilje om redaksjonen i likhet 
med styret hadde satt punktum her.

Grunnen til min framgangsmåte nevnte jeg 
på generalforsamlingen, saksbehandling der

Kasserer:
HARALD WESTBY

på Grønland. Men jeg skal si jubelen stod høyt 
i taket på Vestsiden da Pors slo dem med 4—1, 
så vidt jeg husker.

— Ja, jeg husker godt den kampen. Vi hør
te heiaropene lange veier, og folk var så ville 
at de drog hattene ned over hodet på hver
andre, så de simpelthen stod med bremmen 
rundt halsen.

Det er fru Tranberg som skyter inn disse 
ordene.

Og nå synes de sikkert det ser nokså 
svart ut for Pors?

- Å nei, langt i fra. Det ser vel lysere ut 
enn noen sinne. Det tror jeg jeg kan si, for 
så mye har jeg da fulgt med i utviklingen.

Og til slutt ønsker jeg hell og fortsatt fram
gang i årene som kommer.
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Odd Lien.

Red.

J)orsbladet «bidragsyterne".og
det. Du har

annen til å

Vi slutter oss til og overlater fullstendig 
refleksjonene til leserne.

ville ikke gavne foreningen og nyvalgte til
litsmenn i arbeidet videre framover. Redak
tøren og et redaksjonsmedlem fulgte og kjen
te til alle sakens detaljer i egenskap av hen
holdsvis viseformann og formann i gruppe
styrer.

En sluttbemerkning! La medlemmene innen 
dagsordenens ramme få lov å bringe fram 
hva de har på hjertet — det .er deres eneste 
anledning. Som «gammel kost» sier, en frisk 
utluftning skader ikke. Men la det så være 
ferdigbehandlet når vedtakene er gjort.

Generalforsamlingen er fremdeles vår høy
este myndighet og medlemmenes soleklare de
mokratiske rett til å delta med sine innlegg 
bør ikke begrenses til bare å gjelde de drevne 
debattanter — av de mindre drevne’s frykt 
for å stå til rette senere, hvis de ikke ord

legger seg riktig. Svært mange har noe på 
hjertet, kanskje er det bagateller — men 
likevel. Nordmenn er fremdeles individualister. 
Av samme grunn passet det i sin tid meg å 
trekke meg tilbake av den rette grunn, skjønt 
en eller annen «velferdsgrunn» sikkert ville 
gjort det lettere. Dette i naturlig tilknytning 
til før nevnte grunner.

Jeg stopper her, i det jeg vennligst ber 
redaksjonen ikke resonnere med den slitte 
ordklisje at «trøyen passet».

Refleksjonene overlater jeg til leserne og 
uttaler ønsket om godt arbeid videre fram
over.

— Nei, hvordan skal jeg vite 
aldri levert noe stoff før.

— Kan du ikke heller få en 
svare på det da ? Jeg er ikke så mye borti 
akkurat det du skal ha svar på.

Var det virkelig i dag du skulle ha svaret. 
Jeg har helt glemt det, jeg.

— Opriktig talt, jeg har ikke skrevet noe. 
Ja, jeg har selvfølgelig tenkt mye over det, 
men det er liksom aldri blitt tid til det.

— Nei, jeg skulle ha skrevet det for lenge 
siden, men det har aldri blitt noe. Jeg rekker 
det ikke.

— Når skal det gå i trykken? Ja vel ja, 
da skal du helt sikkert få det.

Ja, dette var noen prøver på hvordan de 
kjære medlemmene svarer når en stakkar 
kommer for å hente «bidragene». Disse skulle 
selvsagt vært levert for lenge siden*»

Hvis disse som er blitt bedt om et eller 
annet til bladet ikke vil, ja egentlig er det 
ikke noe som heter det, men dersom, hvis . ., 
så hvorfor ikke da gi beskjed om dette. Det 
ville lette arbeidet for komiteen en god del.

Forts, side 9

Porsbladet er i dag 7 år gammelt. På ge
neralforsamling 29/11 45 ble det vedtatt at 
bladet skulle gis ut. Vi kan da regne ut at det 
er en god del som har sittet i redaksjonsko
miteen i løpet av disse 7 årene. Om disse har 
sittet et år eller toppen l/o år, ja det står 
virkelig 1%, det er ikke godt å si. Men av 
erfaring tror jeg ingen har vært med lenger 
enn de omtalte 1*4 årene. Resten av året holdt 
de seg sikkert borte fra alt som het avis. Da 
hadde de fått nok. Dette er absolutt ikke 
insinuasjoner overfor de stakkarne som ble 
valgt inn i en slik komite.

Hvordan hadde dere det når det gjaldt å 
skaffe stoff til dette «medlemsbladet ?» Sann
synligvis på samme måten som nå. Skulle en 
ha tak i en liten epistel på en halv spalte, 
gjaldt det å være ute V2 år i forveien. Ja, 
akkurat slik er det når det gjelder vårt med
lemsblad.

Det er en hel del som ble spurt for en tid 
tilbake om å levere noe til julenummeret. Jo, 
det skulle vel la seg gjøre. Men hvor ble det 
av, spør jeg.

— Du vet vel at ikke jeg kan skrive?
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Foreldremøtet.

£ Ar

aa

o

Foredremøtet som skulle vært holdt onsdag 
4. ds. ble dessverre avlyst da hovedtaleren ble 
syk. Møtet vil bli holdt senere, og da aver
tert i avisene.

Håndballgruppas utlodning.

Håndballgruppa vil på denne måte få takke 
alle som støttet kakebasaren. En spesiell takk 
sender vi til Alf Thorstensen som stilte for
retningen til vår «disposisjon».

Gevinstene er trukket og avlevert.

Vel jeg kan vente, og endelig er de da fer
dige med kula.

— Syns du ikke det er trist at det er slutt 
på disse kveldene nå da?

— Trist jo, men de begynner igjen til høs
ten, og nå er det snart fotballsesong, så vi 
får nok å gjøre, tenker jeg.

— Mener du det var et godt tiltak av fot- 
ballgruppa å sette dem i gang?

— Absolutt. Nå blir guttene samlet også 
i den mørke årstid, og det er ikke av det onde.

Jeg får akkurat det samme svaret av dem 
alle sammen, så fotballgruppa må ikke tenke 
på annet enn å sette dem i gang igjen til høs
ten. Slik 100 % enighet er det ikke om så 
mange ting her i foreningen, så man får fort
sette med det som virkelig er populært.

R R 
S 
G 
R 
U 

N 
N

Det er slutt på klubbkveldene til Fotball
gruppa for i år, men at de bør ta til igjen 
til høsten er det ingen tvil om, i hvert fall 
etterat en har hørt uttalelsene til de mest 
ivrige.

Anker Hansen, som er «fast ansatt» massør 
for guttene, sitter og spiller casino med liv 
og sjel nesten, da jeg nærmer meg bordet. 
Jeg tør ikke forstyrre med det samme, for 
jeg får et olmt blikk fra Lasse Hegna som 
jeg tyder som «vent til vi er ferdig med kula».

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tl&mna StipeMuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets r 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Fotbailgruppas kSubbkvelder 
er populære.

0

J  HANftll 
JEREMIASSEN
^TRElASTUTSALG

> 7



PORS-BLADET 6

med frladel.

Jeg har sterk tro 
på medlemmene

— Målet vårt er å få ferdig stadionanleggct 
til 50-årsjubileet, og det håper jeg vi når.

— Har du greid å komme i kontakt med 
gruppene på den korte tiden du har vært for
mann ?

Ja, det har jeg, og jeg har inntrykk av at 
det er dyktige folk som sitter i de forskjellige 
gruppestyrene. De er seg sitt ansvar bevisst, 
og det teller ikke lite.
— Er det noe annet vi kan være takknemlige 
for nå før vi skal sette i gang med utarbei
delsen av de mange planene?

— Ikke minst det gode renome Pors har 
opparbeidet gjennom årene kan vi være glad 
for. Dessuten har vi en god økonomisk grunn
voll å bygge på, så vi kan se årene framover 
lyst i møte. Men foreningens største aktivum 
er nok vår store og stabile medlemsstokk. Det 
har vist seg ved store arrangementer, at når 
det røyner på, da er det stor samstemmighet 
blant medlemmene, så planene vi har, skal lo
ses.

Det er store verdier Pors har?
— Ja, vi har kolossale verdier å ta vare på. 
Skibakken er nå fullt opparbeidet med nød
vendig utstyr og er tilfredsstillende for de 
største arrangementer. Videre har vi stadion 
som blir på hele 25 mål når den blir fullt ut
bygd. Og vi holder jo på med løsningen av 
treningsbanespørsmålet. Det er meningen at 
åpningen vil finne sted i begynnelsen av juli, 
og må si at samarbeidet med Porsgrunn 
Kommune går meget godt.

— Men klubblokalet?
— Ja, det er en sak for seg. Klubblokalet 

har vel mer enn noe annet evnet til å binde 
medlemmene sammen både i alvor og skjemt. 
Nå etter den siste utvidelsen må man vel anse 
at Pors er dekket med hensyn til lokaler i flere 
år framover.

— Hva mener du egentlig er Hovedstyrets 
funksjon ?

— Dets funksjon er først og fremst å binde 
hele foreningen sammen til et «rike». Hoved
styret vil alltid høre den enkelte valgte tillits
manns mening og uttalelser, og også de en
kelte medlemmenes, om ,de saker som fore
ningen nå skal til å løse. Vi trenger hvert
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Vi har endelig greid å få et intervju med 
den meget opptatte, nyvalgte formannen i for
eningen, Halvor Teksten. Det var ikke lett, for 
alltid hadde han et eller annet møte å være 
til stede ved, men ved et skimøte fant han 10 
minutter slik at vi fikk anledning til komme 
med noen spørsmål.

— Du feirer visst jubileum i år?
— Ja, det er mitt 10. år som formann i Pors. 

Jeg var formann fra 1936—45. Alle krigsåre
ne er jo godkjent av Forbundet, så med dette 
har jeg sittet i 10 år på formannsplassen.

— Synes du ikke det er litt vanskelig?
— Naturligvis er det det. Pors er vokset 

så stor siden 1945, at det følger ikke lite an
svar med. Det ligger oppgaver foran oss, opp
gaver som nok er bearbeidet, men ikke full
ført, og disse oppgavene trenger grundig be
handling. Det er ikke sikkert de blir lost i år 
eller neste år, men vi må løse dem sammen, 
hele foreningen skal gå inn for dette.

Vi skjønte at formannen allerede hadde lagt 
opp arbeidsprogrammet og spurte ham da hva 
målet hans nå var?

åiel iLatu-yh. i etz åamtate
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Vi bringer her et intervju som bladet «Unge
Høire» hadde med den finske pastor, Folke 
Nyborg.

S«im«irbeid tnellem kirke og idrett.
Pastor Folke Nyberg: «Vi må ta bandykøllen eller fotballstøvlene 

og møte ungdommen på idrettsplassen».

Offisielt fra skigruppa:
Fra junioravdelingen i skigruppa får vi opp

lyst at avslutningsfesten vil bli avholdt i 
Klubblokalet fredag den 17. april.

Den 18. april vil seniorene avholde sin.

venns grav. Han hadde uttrykt ønske om å 
få hvile i sin klubbdrakt og at jeg skulle 
bringe ham dc siste skuffer av Finnlands jord.

— I Norge er det ikke så ofte at prester 
er aktive idrettsmenn. Til gjengjeld har vi 1 
sportskapeller med sportsgudstjenester.

— Hyggelig med sportskapeller, hyggelig 
og stemningsfullt å kunne la kirkeklokkene 
klemte milevis inne på skauen. Allikevel er 
det min erfaring at det er få av ungdommen, 
rent prosentvis, en treffer her. Og det er 
underlig, men en har likesom følelsen av at 
prestekjolen reiser en skranke mellom kirke 
og ungdom. Når en møter ungdommen på * 
idrettsplassen, møter en den mann til mann 
med kølle eller fotballstøvler og får en ganske 
annen og bedre kontakt. En får større mu
lighet til å snakke ut med ungdommen, dis
kutere problemene. Ser en hen til idretten, så . 
ligger det til grunn for all idrett en edel 
tanke, og idrettens spilleregler krever ren og 
fair opptreden. Man synder ikke ustraffet 
mot spillets regler. Slik er det også i livet. 
Jeg tror det er lettere å vinne ungdommen 
når man møter den, jeg hadde nær sagt på ; 
like fot, i klubbdrakt. Det er mitt håp at 
finske prester som har dyrket idretten og 
vunnet titusener av venner på idrettsbanen, 
har kunnet så frø som senere har spiret.

Han ser grundende hen for seg.
— Jeg tror jag tør si det. Man får så- 

lunda visshet.

Det er ikke så ofte man i Norge treffer 
prester som aktive idrettsutøvere. Karen 
over disse linjer er da heller ikke norsk, men 
finsk, nærmere bestemt pastor Folke Nyberg, 
dommer i bandylandskampen Sverige—Norge 
som spiltes i Sandvika forleden. Pastor Ny
berg var en staut representant for Finnland, 
for finsk presteskap og finsk idrett. Han har 
reist adskillig i Sverige og Norge som aktiv 
idrettsmann og som administrator og har 
mange gode venner i begge land.

Prest, aktiv idrettsutøver, dommer--------
passer det ?

Jeg er intet fenomen hjemme i Finnland, 
svarer pastoren på det karakteristisk finn- 
lands-svenske målet. Mange prester er med 
i idretten. I nærheten av hjemmet mitt bor 
biskopen i Tammersfors. Han er klubbfor
mann og har vært en fremragende idretts
mann. Men den siste tiden har jeg ikke vært 
sogneprest idet jeg ble ansatt som lektor ved 
en høyere skole.

— Kolliderer ikke en prests gjerning med 
idrettsmannen ?

— Nå håper jeg De tenker på gudstje
nestene, sognebud, løpende forretninger osv., 
for ellers er det aldri noen kollisjon eller 
divergens. Jeg nekter dog ikke for at en får 
mere tid til å dyrke idretten når en har fast 
arbeidstid. Men jeg vil si at de rikeste og 
vakreste minnene har jeg fra min prestetid 
og samværet med idrettskamerater. Mange av 
dem har jeg viet, mange av dem har kommet 
igjen med sine barn til dåp.

Folke Nyberg tier et øyeblikk.
Men også noen av de tyngste minner i 

minnekransen bærer jeg med meg fra preste- 
tiden og idretten. Det er når jeg har forrettet 
ved idrettsmenns båre — særlig gripende var 
det da jeg ble hentet langt borte fra under 
Finnlandskrigen for å forrette ved en idretts-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WLNJE

Vask

og
Fehn

M assasje

Dame 
og 

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

14. 14. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og; malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

porsgrunn porselen
elektrisk brent

O. M. Bærulfsej?
Anbefaler sin

Tobakk-
sjokoladc-
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

90 %

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Jt/1 Siljan.
Halfdan Haukedal 
Kjell Olsen 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

25/1 Sannidal.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Bjørn Andvik . . .

22/2 Kroken.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 

11/1 Tjernli.
Halfdan Haukedal 
Johannes Realfsen 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

18/2 Ørn.
Halfdan Haukedal 
Klasse D.
Per Johansen . . .

18/1 Skotfoss.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 

1/2 Ulefoss.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

5.
6.

1.
2.

4.
6.

1.
4.
4.
5.

2.
3.

3.
5.

1/3 Bø.
Paul Nakken . . .
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

8/3 Lunde.
Kjell Olsen 

21/3 Pors.
Johs. Realfsen 
Halfdan Haukedal . . .

Klasse B.
Arvid Solgård 

9.
12.

2.
2.

7.
7.

Forts, fra s. 10
Jeg har sterk tro — —
medlem for å drive foreningen, og jeg har 
fremdeles den tro at oppgavene vil bli løst på 
en tilfredsstillende måte for foreningen.

— Jeg burde vel nesten føle meg litt tilside
satt. Er du sikker på at du har fått med alt 
som er med og binder foreningen sammen?

— Du tenker på bladet? Her kan jeg si at 
hovedstyret har mange ganger fortalt redak
sjonen om hvilken stor betydning det har som 
bindeledd. Vi vil derfor aldri, selvom det skulle 
komme vanskelige tider for bladet, tillate at 
det går inn.

— Du har ikke et ønske du kunne tenke 
deg å fremme nå til sist.

— Jeg har allerede nevnt de oppgavene som 
ligger foran oss. Kunne disse løses til vi er 
50 år i 1955, ja da ville mine, for jeg har 
nemlig flere, ønsker gå i oppfyllelse.

Duddi.

8/2 Herøya.
Halfdan Haukedal 
Kjell Olsen 
Johs. Realfsen .
Arne Reitan

Slik ser vinterens 
premieliste ut for 

A B og D hopperne. 
Guttehopperne kommer i neste nr.

15/2 Herkules.
Kjell Olsen . .
Johs. Realfsen 

2. pr.
10. «

Forts, fra s. 4
Porsbladet og bidragsyterne
Det tar tid å løpe rundt slik, men det er det 
visst ingen som tenker over. Den tiden som 
går med til det, kan nyttes til for eks. å skrive 
noe slikt som dette.

Vi forlanger heretter svar med en gang. 
Lov ikke en ting du ikke kan holde. Da vin
ner du mer enn du i dette tilfellet taper.

Duddi.
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fotografert under rennet lørdag 21. mars.

VI GREIDE DET.
ut fra stillaset og endte der oppe i

Rugtvedtkollen

Det var et slit å få til Rugtvedtrennet den
ne gangen, men det gikk allikevel. Vi var 
innstilt på at rennet skulle avholdes, og har 
vi satt oss noe i hodet, blir det utført, selv- 
om det ser aldri så svart ut. I over en uke 
før det hele skulle gå av stabelen, holdt en 
trofast gjeng på å arbeide trutt der oppe. 
Lite var det ikke som ble utført, det kunne 
en da slå fast når en lørdag ettermiddag i 
sakte fart vi trasket oppover med vårlige om
givelser på alle kanter og så Rugtvedtkollen 
ligge der skinnende hvit med snø som endte 
i en smal stripe ute på jordet.

Med forventning så en fram til det første 
hoppet, kanskje også med en del spenning. 
Det var jo ikke godt å vite om hopperne 
kunne klare seg med den lille stripen langt 
der nede og ute.

Men det gikk. Løper etter løper kom seg

heste
skoen^. Det var nesten uhyggelig lite fall, en 
kunne vel omtrent telle disse på fingrene, og 
av det kan en vel gå ut fra at bakken til 
tross for alle manglene var ganske god. Vi 
sier med Per Thyness at hadde bakken vært 
sånn under NM, eller rettere sagt hoppet, 
ja da hadde det vært all right.

Per Thyness er allerede nevnt, vi hadde 
flere «storfugler»/ bl. a. Simon Slaatvik, vel 
etterkrigstidens fremste skiløper, Arne Elling
sen, Nordre Sande, bakkerekordholder og ikke 
å forglemme Grenlands egen store Otto Au
stad. Det var disse som skapte spenningen. 
Slaatvik måtte imidlertid overende i sitt første 
hopp og var dermed ute av dansen når det 
gjalt kampen om førsteplassen. Men hans 
flotte annet-hopp gjorde sitt til å heve hel
hetsinntrykket. Austad var ikke helt heldig
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en turOg så 
tifi Lunde.

Telemarksmesterskapet på ski ble avgjort 
i Hantobakken i Lunde søndag 8. mars, og 
selvsagt var Pors representert der som i alle 
øvrige renn ellers i sesongen.

Det var en

tok atter en gang veien gjennom sølegrauten 
og videre hjem fornøyd til tross for det u- 
jevne nivå blant hopperne. Vi var helt im- 
pornert over publikum denne gang. Det ble 
oppfordret til ikke å gå på jordene, og de 
fulgte oppfordringen. Det hender ikke ofte. 
Også Skiforbundets dommer, Staubo, sa etter
på at slikt publikum var det vanskelig å fin
ne andre steder, man fant det i hvert fall 
ikke omkring Oslo, sa han.

Nå stod bare premieutdelingen igjen, og den 
gikk etter programmet med dans og med alt
for lite frammøte av premievinnere. De uten
bys løperne, Thyness, Slåttvik og Ellingsen 
var til stede, og alle sammen var svært ivrige 
etter å få komme igjen til Pors og Porsgrunn.

Og vi sier selvsagt bare velkommen igjen.
Duddi.

av å være vår førstemann. Middels hopp, og 
etter tur kom de andre, Arne Reitan med et 
hopp på 40, Johannes som flakset så vidt over 
kulen, Halfdan som tok seg en hvil på sletta, ' 
Kjell Olsen med et middels hopp og Nils 
Bjerva med et ikke helt uvanlig hopp.

Det var altså første omgang, og vår opti
misme kunne vi altså lagt igjen hjemme. 
Ingen av dem lå blant de 9 beste i første 
omgang. Det er mulig Kjell lå bra an, men 
det var en omgang igjen. Alle sammen hoppet 
igjen, og denne gang ble lengdene atskillig 
lengre til tross for samme fart.

Per øket som førstemann med 4,5 meter, 
ellers var det fra 1 til 14 meters øking i hopp- 
lengdene. Noe bedre ble det ikke i denne om
gangen heller. Halfdan klarte å stå med en 
sleiv i nedslaget uten stilen hadde vært den 
dominerende før i hoppet. Johannes måtte 
overende, Kjell skulle altså være den som 
skaffet oss vår eneste premie i rennet. Han 
satte alle kluter til og øket med 6 meter til 
56. Stilen var ikke slik som vi er vant til 
fra hans side, men det holdt allikevel.

Og så var det rennet forbi, premieutdelingen 
skulle være utpå kvelden, og det gjaldt å ta 
det med ro de timene som var igjen.

Kjell fikk 10. premie, og de som var for
undret over det, var nok oss. Lektor Jacob

med noen av hoppene særlig det siste var 
ikke godt. Ellingsen har vi også sett bedre. 
Da var Per Thyness et behagelig bekjentskap. 
Med to meget pene hopp på 60 meter, inn
kasserte han en fortjent førstepremie, et kaf- 
feservise til 12 personer.

Av kretsens øvrige løpere var Ole Kris
tian Rød den vi husker best ved siden av 
juniorklassens Knut Dalen. Arne Ballestad i 
klasse D har vi sett atskillig bedre før, men 
det var ingenting å si på hans førsteplass.

Våre egne gjorde en til dels bra innsats. 
Johannes var en hyggelig overraskelse med 
sine 2 jevne gode hopp i begge omganger, og 
Halfdan hadde et alle tiders hopp i annen 
omgang som etter vår mening. burde ha fått 
litt bedre bedømmelse. Maken til nedslag skal 
en lete lenge etter.

Og dermed var dette rennet også over. Folk

optimistisk skare som dro av 
stod i Natedals buss fra Torvet, og humøret 
og optimismen steg for hver kilometer vi 
rullet. Enkelte var naturligvis mer nervøs 
enn andre, men var det noe rart.

At vi var optimistiske, var vel ikke så rart. 
Ikke for det, vi trodde ikke at Telemarks- 
mesteren skulle være med oss ned igjen, men 
noen fine plaseringer hadde vi vel lov å vente.

All right, rennet begynte nokså presis, og 
vi hørte etterpå på premieutdelingen at det 
hadde vært et helt igjennom prikkfritt, men 
vi er ikke helt enig. Men nok om det, vi skal 
se hvordan det gikk våre karer i hoppbakken. 
I langrennet var ingen med.

Første mann ut var Per. Det var ikke sam
me gamle Per, nei, saks og sleiv og bare 43 
meter. Altså ikke noe å rope hurra for. Flere 
var ikke med i D-klassen fra Pors, og vi går 
derfor over til A. Paul Nakken hadde æren
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co
V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Porsgrunn

)MxMaA, uuvåfaidcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

!
I
l 
1

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

SOLID SKOTØY 
hos

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01f 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

Vestsidens Skotøyforretning A.s
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61/

PORSGRUHD METALVERK AJ

M ■ fcJv» PORSGRUNN
■ lø Ull/ fcflrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Herreekviperingr — Arbeidsklær.
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Duddi.

noen

Vel, så gikk denne sesongen også. Noen god, 
sportslig sett, kan man ikke si at den har 
vært, men forholdene får vel ta en del av 
skylden for dette.

Da jeg overtok roret, var jeg mest stemt 
for at vi ikke skulle deltatt i år i det hele 
tatt. Vi var uten bane og treningsmuligheter, 
og da kommer man som kjent ikke særlig 
langt. Men styret ville noe annet, og det gikk. 
Jeg var mest redd for den økonomiske siden. 
Det ville ikke gått for oss et år til uten inn
tekter av banen, trodde jeg. Men nå ser jeg 
at det heller har gått den andre veien. Vi 
har faktisk et overskudd på driften.

Når vi nå har greidd dette i år, håper jeg 
at vi til neste år skal greie å få tilbakebetalt 
vår gamle gjeld til Hovedforeningen. Men det 
står og faller på hver mann.

Neste vinter kan vi regne med at vi får 
vår egen bane, og det en bane som man skal 
lete lenge etter for å finne maken. Vår mange
årige drøm, en flombelyst bane, en moderne 
sådan står for døren til å bli oppfylt. Tenk 
på det, Porsere, å eie en av landets flotteste 
anlegg. I fjor var det skibakken, i år skøyte
banen. Men vi får det ikke gitt, vi må slite 
for det. Vi må ta et like hardt tak som i

skibakken. Lasset må vi dra samlet. Alle 
sammen tropper vi opp når arbeidet tar til.

Men tilbake til sesongen. B-laget greidde 
mesterskapet. Det er blitt en vane det at disse 
drar avsted med mesterskapene år for år med 
bare seire. A-laget derimot havnet på annen
plass etter Brevik. De tapte den avgjørende 
kampen mot Brevik, og ikke noe å gjøre ved 
det. Med litt trening hadde vel dette mester
skapet også gått til Pors, men når alt kommer 
til alt, er mesteren den beste. Men vi kom
mer igjen. Juniorlaget var en stor skuffelse 
denne gang, så vi snakker ikke mer om dette. 
Litt større innsats til neste vinter ville vi 
alle sette pris på.

Og så litt om de enkelte spillerne.
Ivar Waage har det rette overblikket over 

spillet, men skøyte det kan han dessverre 
ikke, men Ivar er god å ha på sin plass alli
kevel. Bjørgvin Håkonsen er også meget god. 
Han er en stopper av klasse, men noen lur 
rev slik som Alf Jacobsen var, det er han 
ikke. Men Bjørgvin har enda noen år på seg 
til å rette på dette.

Arne Kristiansen er roligheten selv, men 
riktig sveis over spillet får han ikke, 
han kan nok ha planer om å forandre

Våge delte ut premiene, og han greidde å få 
publikum med seg. De som selvsagt fikk mest 
applaus, var Skadeguttene, men så dro de og
så med seg, det var premie på premie til 
dem. All den tid Otto Austad også måtte 
sette seg i annen omgang, gikk seiren til 
Trygve Bjerva, men hvem vet om han ikke 
hadde fått den selv om Austad hadde stått. 
Kongsberg var også representert på premie- 
listen, men bevare meg vel så langt ute. Nei 
gamle Kongsbergs monopol på førsteplassene 
er nok forbi.

Vel, så var det altså slutt på dette rennet, 
og veien hjem tok ikke mer enn et par timer, 
så vi fikk da sovet litt før vi måtte opp igjen.

men
litt på dette til neste år.

Ove, det er gutten som kan kunsten å ikke 
trene, så du kunne nok nå langt dersom du 
virkelig fulgte oppskriftene.

En av de leieste nottene å knekke er Tryg
ve Kristiansen. Han er vel en av de beste 
kapteiner laget har hatt, og hadde køllene 
vært like vanskelige å knekke som han, da 
hadde nok budsjettet kommet atskillig lengre 
ned.

Juve er en vanskelig mann å tråkke ned, 
men han har ikke vært i år som tidligere. 
Men treningen får vel også her ta en god del 
av skylden. Neste år venter vi ham tilbake i 
full trim.

Ame Bakke har vel slått de fleste rekorder 
på sin spesielle måte. Han har spilt bandy 
så lenge jeg kan huske, og ikke en gang er 
han nevnt i avisene. Men Arne liker å spille 
bandy, og god er han og uunnværlig på sin 
plass.

Ragnar Bjåland skal det bli morsomt å

lotosørø.
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Ivar.

Glimt
ki iN. M.

tilrette for et vellykket

å

oar.fra på s
Alt var lagt vel

NM på ski av arrangøren Freidig. Rammen 
om mesterskapet var den aller beste. Alle de 
eldre «forståsegpåere» skipapaer, ledere og 
tingrepresentanter hadde som vanlig innfun
net og installert seg på vanlig god måte. Det 
hyggelige selskap som varer i minst 3 dager, 
dannet ingen unntagelse i Tr.heim, og for de 
av oss som også fikk med 30 km. var hele 
programmet fulgt.

Vi hadde på forhånd kjennskap til det 
meget skiftende vær i Trøndelag, og vi fikk 
virkelig erfare dette i de fire dager det hele 
stod på.

Det ble sagt at været i Tr.heim var like 
omskiftelig som pikesinnet, og jeg kan skrive 
under, ihvertfall på det første.

Været har selvsagt meget å si ved et slikt 
arrangement. Freidig hadde ikke værgudene 
med seg, slik som vi hadde ifjor, men at det 
var et flott mesterskap er sikkert nok. Det 
var meget like forhold under langrennene.- 
Og hopprennet i fine «Kanåsen» var begun-

følge framover. Han topper som kjent sco- 
ringstabellen i kretsen, og kommer nok ster
kere tilbake neste år enn har var i år, skjønt 
det sikkert vil bli vanskelig å bli bedre enn 
han var.

Herman Holtan er mannen som kan spille 
ute og i mål. Like god var han begge steder, 
så i årene framover får vi nok glede av Her
man.

Odd Svarstad hører også med til de yngste 
spillerne, og vil nok vise å slå om seg i årene / 
som kommer.

Karl Sigurd Olsen venter vi oss også mye 
av. Han har ikke vært av de aller beste i år, 
men det kommer vel av at han har vært ska
det. Til neste år kommer han tilbake i hel 
stand og vil nok vite å beholde plassen på 
laget.

stiget av godt vær og dannet høydepunktet 
i årets NM. Skulle jeg trekke en sammen
ligning med vårt arrangement av NM ifjor, 
så var vår tidtagning klart foran. Ellers sy
nes jeg startplassen «Sverresborg» var ypper
lig, kanskje «Vabakken» mer intim.

Sportsgudstjcnesten i Nidaros-Domen som 
for anledningen var fullt besatt, var meget 
gripende. Biskop Fjelbu forrettet. Vi fikk 
også anledning til en tur i Bymarka under 
17 km. Og Otto Austad, Kåre Solli og Tr. 
Bjerva gjorde sine saker så godt at det ble 
morsomt å være kretsformann. Det var vel 
her Otto dannet opptakten til årets fornemste 
fjær «Holmenkollseiren».

Her var mange kjentfolk fra tidligere tider, 
og kanskje de fleste kjent fra besøket hos 
oss ifjor, blant skiledere. Det var igrunnen 
morsomt å være Porser.

Men det var ting å skryte av i Tr.heim også. 
En flott middag i Britania-Pohnen, med H. K. 
H. Kronprinsen som midtpunkt, arr. av Tr.
heim kommune, likeledes et fornøyelig show 
' Logen», som forøvrig ble kringkastet. Og en 
som fortjener et kapitel for seg, var «^Speake
ren» ved langrennene og hopprennet. Han had
de meget å lære bort. Hans evne til a få folk 
i stemning var misunnelsesverdig. Han oppga 
enkelte feil-tider, men det var sikkert ikke 
hans skyld.

Fra Skitinget er kjent at fra neste ar skal 
der være klubbvis NM i stafett og 3-mannslag 
forsøksvis, og at man såvidt mulig holder 
kretsting etter sesongens slutt, innen mai 
måneds utgang.

Den populære Sirnæs takket av dennegang 
og i hans sted ble Arvid Fossum valgt til ny 
formann i N. S. F.

Et NM er og blir klimaks for våre inn
byrdes oppgjør, og kampen om titelen og 
topplaseringen blir hardere for hvert år.

Den store bredde i vårt NM og den glede, 
iver og interesse som løperne går til kon
kurransen med, og den store publikumstil
slutning skulle garantere fremtiden i norsk 
skisport.

Vi lengter faktisk til neste NM.

Aksel Fjeld.
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Offisielt.

Fotballgruppa har sendt oss dette:

I hvert nummer framover kommer vi til å 
bringe offisielt fra de forskjellige gruppene 
i foreningen. Det er sekretærene som får med 
dette å gjøre, og vi håper at de følger opp
fordringen som denne gang kommer fra Ho
vedforeningen, ikke fra oss.

John Nielsen vil i neste nummer fortelle om 
Botneturen. Vi får dessverre ikke plass i dette.

Den gamle kjente porseren, Otto Spaczek 
som nå er utvandret til Amerika, forteller i 
et brev til sin familie at han er svært ivrig 
etter å lese Porsbladet. I julenummeret i år 
leste han idrettsminnet som var skrevet av 
Thorleif Aasland og her kommer han med en 
retting av et av resultatene. Kampen mot 
Sandefjord i Skien endte ikke som skrevet 
3—1, men 4—0. Goalene ble satt inn av Ger
hard 2, Sverre Jacobsen 1 og Otto selv 1.

det «mat å få». Etterpå kom underholdning 
som var ganske fyldig. Det var sang av Anna 
Evensen, opplesning og skjetser. Det siste på 
programmet var Mannequinoppvisning med 
Henny Waage som konferansier, sjømanns- 
sanger og Pors nye fotball-lag.

De øvrige gruppeformenn eller deltakere 
fikk deretter ordet og takket for den meget 
morsomme aften.

Damegruppa:

Damegruppa arrangerte en meget hyggelig 
kveld sammen med Turngruppa mandag den 
16. mars. Borgs, Sundjordets Urædds, Tollnes’ 
og Knardalstrands damegrupper var invitert. 
Erna Kittilsen ønsket gjestene velkommen, 
deretter var det prolog ved Duddi, og så var

Rolf Gunnerød er utmeldt av foreningen 
og gått inn i Ørn, Horten.

- Styret skal forsøke å anskaffe klubbens 
originaldrakter med genser og strømper.

— Det vil i år bli satt opp en oppslagstavle 
på stadion. Lagsoppsettingene skal være klar 
før siste trening, slik at de enkelte spillere 
kan se om de er tatt ut.

— Fotballgruppa vil på de første kampene 
i ar gjøre en kjempeinnsats når det gjelder 
salget av medlemskort. Det vil bli satt opp 
plakater på stadion angående dette.

— Sesongen for juniorene starter 10. april 
med et møte i klubblokalet. Olaf Skilbred skal 
trene disse i år.

Leo Weber er kommet tilbake fra mili
tærtjenesten og gått i trening.

Klubbkveld.
Fredag 27. mars arrangerte hovedfore

ningen en meget hyggelig klubbkveld. Redak
sjonssekretær Isak Jacobsen fortalte om tu- 
ristsakens tilblivelse og også om egne opp
levelser i fjellet. Kinokontrollør Berg viste 
fram en Telemarksfilm.

Etter matpausen begynte underholdningen 
som turn- og damegruppas underholdnings- 
komiteer stod for. Duddi åpnet med en prolog 
hvor man ble kjent med alle foreningens 
grupper. Deretter troppet alle gruppene inn 
på arenaen, levendegjort av en rekke av da
mene. Henny Vaage, Borghild Svennungsen og 
Berit Hahn vårtet opp med en ganske mor
som skjets, og Duddi leste et par historier.

Det siste på underholdningsprogrammet, 
var «Pors’ nye fotballag». Når dette engang 
skal ta Stadion i besittelse, da vil det ikke 
lenger bli noen tvil om hvor seiren vil gå.

Til sist ble det litt allsang og anledning til 
en liten svingom.

Boksegruppa:
Oddvar Skjelbred ble nr. 2 i Norgesmester

skapet.

H ån dballgruppa:

— Håndballgruppa vil i år også stille pi- 
kelag ved siden av dame- og herrelag.

— Serien tar til 12. mai med cupkamper 
uken før.

— Gruppa vil forsøke å få anskaffet drak
ter til kampene tar til.
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Vestsidens Manufaktur

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETN ING

-SPORTSARTIKLER—

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
CTelf. 5 2138

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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rok miso 
Meieritorvet — Porsgrunn

- Telf. 5 07 97
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

A^BERNER

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

Velsmakende og næringsrik
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DUGNADSARBEIDE

nar en

1 lopet av de arene foreningen har bestått, 
har medlemmene utfort et stort arbeide. Vi

n I 
fei

Har dere lagt merke til hvor godt overens 
en kommer når en star og arbeider for 
felles sak. Ved siste Rugtvedtrenn gikk vi 
inn med liv og sjel for samme mål. Slik vil 
det bli med alt det en gjør foi' foreningen.

La oss for en gangs skyld se den store 
flokken av medlemmer Pors har og la ikke 
bare noen enkelte utføre oppgavene for oss. 
Det vil bli lettere for dem som har med dette 
å gjøre, og det vil også gjøre deg tilfreds. Nå 
kan du også gå bort og si at «jeg har de 
samme rettigheter i foreningen som du, for 
nå har jeg utført min plikt». La oss se at du 
virkelig er fortjent til å uttale disse ordene.

kan her tenke pa opparbeidelsen av skibakken, 
den videre utarbeiding og stadion. Det er lagt 
et kollossalt arbeide bak, men vi må allikevel 
videre. Vi må aldri stå stille.

Våren er kommet. Det er tørt pa bakken, 
og luften er varmere. Nå er tiden inne til å 
gå lange turer i skog og mark. Mange gjør 
det, men ikke alle.

Som dere alle kjenner til har vi noe som 
heter idrettsforeninger, og disses liv og virke 
er basert på frivillig arbeide. Her kommer en 
inn på dugnad.

Vår forening har påtatt seg store oppgaver 
i tiden framover, og forat disse skal lykkes, 
trenges hjelp fra hvert eneste medlem. En- 
kel.te ser og tenker med gru på* alt det som 
skal gjøres, andre igjen møter glad og for
nøyd opp med spade eller kost for å utføre 
det som er hans ringe plikt overfor fore
ningen.

I disse dager holder vi på med klubblokalet, 
snart skal det videre arbeide med trenings- 
banen settes inn, og kanskje blir det også 
tatt et krafttak på stadion i sommer. Vi må 
gå inn for disse oppgavene så vi kan vise oss 
fra vår beste side utad.
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Fra starten av

de

Forts, side 10

— Ja, hva skal jeg egentlig ta med, det er 
jo kjent stoff alt sammen.

— Si ikke det, det er i hvert fall en god del 
av Pors’ historie som er ukjent for meg og 
sikkert for mange andre.

— Hvordan gikk det til at Pors ble stiftet?
— Vi var en gjeng nede i gata her som 

holdt på å sparke fotball, så vindusrutene gikk. 
Det var vel på en eller annen trapp vi ble 
enig om at vi skulle stifte denne gutteklubben 
vår «Lyn» som vi kalte den. Det var et nokså 
stolt øyeblikk, skjønt vi var ikke klar over 
at vi var med og laget historie.

— Og så begynte ballen å rulle?
— Her kommer det an på hva du mener. 

Ballen hadde jo rullet lenge, men kamper ble 
det fler av, og de ble også bedre og bedre 
spilt. I den tiden var det en lang rekke med 
gutte- og juniorklubber både i Skien og Pors
grunn med omegn. Og vi hadde mange gjeste
opptredener.

Vi fortsetter våre rekkeintervjuer med 
eldre medlemmene, og tar i dag for oss Chris
tian Andersen. Han var som kjent formann 
i Skigruppa en lang rekke år for krigen, og 
er fremdeles like mye-med som for. Men vi 
lar Christian få ordet.

til i dag.

— Spilte dere noen gang med klubber som 
var anerkjent av Forbundet?

— Vi hadde mange treningskamper mot 
Urædd, og disse endte naturligvis med tap. 
Urædd var den gang en meget god klubb.

— Men så kom vel også det store øyeblikket 
for oss?

— Ja, etter 1914 var vi anerkjent av Fot
ballforbundet som klubben Pors. Det ble for
langt at vi skiftet navn på grunn av at det 
var så mange andre klubber som hadde nav
net Lyn. Vi har ikke hatt grunn til å angre 
på byttet.

— Selv om du har vært mye med i fotballen, 
sf lå vel skibakken ditt hjerte nærmest og 
gjør det vel kan hende enda?

— Jeg tror nesten jeg kan si det, ja. Det 
var et vanskelig arbeid å få bakken slik den 
er i dag, men det føltes kanskje enda verre 
den gang. Vi måtte hogge vekk trær og fu 
vekk stein. Det var jo tett skog der bakken 
ligger nå.

— Hvordan var interessen for dugnad den 
gang?

— Den var stor. Tenk bare på at vi begynte 
å arbeide på den hosten 1919 og allerede sam
me vinteren, dvs. etter nyttår den 29. februar 
kunne vi avholde vårt første skirenn i bakken. 
Da var naturligvis bare det grøfste unnagjort, 
og vi holdt på i lange tider der oppe.

— Hvor hadde hopprennene foregått for 
dere fikk bakken?

— Da holdt vi på nede i Vabakken, laget 
et hopp i en av kneikene, og arrangerte ski
renn der. Eller vi holdt til borte i lille-Åmot.

— Var det noen særlig deltakelse i disse 
rennene ?

— Ja, det var både og. Vi innbod nabo
klubbene, og de sendte som regel en del. Vi 
hadde deltakere både fra Notodden, Sannidal 
og Odd.-

— Hvordan var det med våre egne aktive?
— Vi hadde mange gode hoppere på den 

tiden, Andreas Nilsen, brødrene Hahn, Henry 
og Fredrik, Olaf og Almer Thorstensen, Kris
tian Pedersen og Ole Leiulfsrud, og disse 
sendte vi til de renn som var i kretsen.
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Kontingenten.
Vi skrev i forrige nummer at det ville bli 

lagt en postanvisning inn i bladene. Dette ser 
foreløpig ut til å bli umulig, da det enda ikke 
foreligger noen fortegnelse fra kassererne. Vi 
har derfor bestemt at de medlemmene som er 
interessert i å abonnere på bladet, kan inn
betale kontingenten til et eller annet medlem 
i redaksjonskomiteen.

Kontingenten er som kjent kr. 3,— og må 
være innbetalt innen utgangen av juni.

I dag sier vi oss ferdig med vintersesongen. 
Det blir siste gang på mange måneder at vi 
bringer stoff fra vinteridrettene. Men for at 
alle skulle bli fornøyd måtte vi også ta med 
en del fra årets langrenn. Det er nok litt sent 
å bringe dette nå når fotball og håndball alle
rede har tatt til.

Redaksjonskomiteen savner fremdeles stoff 
fra medlcmsflokken. Selv om komiteen i år er 
nokså fyldig er det ikke meningen at denne 
skal skrive alt.

Nå slipper vi kanskje å be om dette mer.

Og så er det snart 17. mai, og hva betyr 
det for en idrettsforening? Det betyr at hvert 
eneste medlem skal møte opp og marsjere 
med i folketoget. De siste årene har Pors 
vært en av de største gruppene i toget, la oss 
også være det i år.

Derfor ber vi alle medlemmene om å møte 
opp 17. mai.

forhåpentlig arbeidet 
i gang, og 
foreningens

Kasserer:
HARALD WESTBY

Vi vil hermed få lov å etterlyse det gamle 
Lyn-merket vårt. I det nye styrerommet skal 
vi ha en glassmonter hvor vi skal plasere 
alle våre pokaler. Her ville også plassen for 
vårt gamle og nye emblem være, og dersom 
det er en eller annen som er i besittelse av 
dette, så ber vi vedkommende å overlate det 
til hovedforeningens formann, Halvor Tek
sten eller til redasjonen.

På befaring med «styre og stell»

d gjøre i klubblokalet.
Formann i huskomiteen, Asbjørn Kjellevold, 

opplyser på vår henvendelse at malingen av 
klubblokalet skal settes i gang om ikke altfor 
lenge. Skrapingen av huset er så godt som 
ferdig. I skoleferien skal lokalet vaskes, og 
tak, vegger og gulv skal pusses opp.

Arbeidet skal utføres ved dugnad.

Torsdag den 9. april var hele hovedstyret, 
samt de to banekomiteene våre samlet til be
faring av banene og klubblokalet. Vi startet 
på stadion og denne ble tatt kraftig i øyesyn. 
Thorleif Aasland orienterte litt om arbeidet i 
år i egenskap som stadionstyrets formann.

Videre tok vi en titt på vårt nyervervede 
område rundt stadion. Etter å ha regnet og 
dividert ut, kom man til det resultat at Pors 
var en av Solums største grunneiere. Over 30 
mål jord var vi i besittelse av.

Etter stadionanlegget gikk turen nedover til 
treningsbanen, og her var det byingeniør Abra
hamsen orienterte om det som hittil var gjort 
på banen og det som ennå stod igjen.

Det siste på programmet var et mote i 
klubblokalet, og her fikk vi enda en oriente
ring om hva som skulle gjøres 
Teksten, byingeniør Abrahamsen 
Skrapeklev.

Når dette leses er
med treningsbanen allerede satt 
det er å håpe at flest mulig av 
medlemmer innfinner seg.

Men Jeisen & Co. vet sikkert 
skal få noen med seg.
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Avisprotokollfører: Arne Johansen.

I
i

Cangrmnsporten
i J)ors

Harald Westby 
ny formann i Skigruppa

Juniorutvalg: Th. Thorstensen, Arne Røed 
og Abraham Kristensen med Arne Wickman 
og John Fjeldvik som varamenn.

Ved valgene nektet formannen bestemt gjen
valg og som nye ble valgt:

Formann: Harald Westby.
Styremedlemmer: Kr. Barth, Helge Madsen, 

Einar Røed og Eigil Kristiansen med Gudmund 
Madsen og Olaf Holtan som varamenn.

Under avslutningsfesten som ble meget vel
lykket ble premieutdelingen for klubbmester- 
skapet foretatt. Klubbmester ble Kjell Olsen.

—di.

r

Etter årsmøtet ble Aksel Fjeld og Halfdan 
Haukedal overrakt blomster for vel utført ar
beid i den tiden de hadde sittet i styret.

Langrennsutvalg: Grant Teigen, Einar Gun
dersen, Harald Westby og John Nilsen. Vara
mann: Egil Benjaminsen.

Skigruppa holdt lørdag årsmote ledet 
formannen, Aksel Fjeld. Beretning og regn
skap ble opplest og godkjent. Av beretningen 
gikk det fram at klubbens hoppere hadde erob
ret 48 og langrennsjuniorene 10 premier i se
songen som gikk.

Løypekomite: Ivar Kristiansen, Magne Jo
hansen, Alf Aulie og Aug. Dyrendahl. Vara
mann Rolf Knudsen.

^003
Som de fleste av medlemmene kanskje vil 

huske, ble det på skigruppas årsmøte i fjor 
vedtatt å nedsette et langrennsutvalg med det 
oppdrag å forsøke å få blåst liv i interessen 
for denne sportsgren innen foreningen, spe
sielt med henblikk på juniors. Nå da sesongen 
for i år er over, skulle det vel passe bra med 
et lite tilbakeblikk over hva som i sesongens 
løp er gjort, og hva som er oppnådd.

For å begynne med begynnelsen, kan det 
nevnes at på det medlemsmote som skigruppa 
hadde tillyst den 28. oktober, var Skikretsens 
langrennsutvalg innbudt og møtte med sin 
formann, Einar Ekmann i spissen. Til dette 
møte som forøvrig var ganske godt besøkt, 
hadde man for anledningen fått utlånt et par 
instruksjonsfilmer i langrenn som ble fram
vist.

Ekmann kåserte om langrennsporten i sin 
helhet, treningsopplegg m. m.

Arnulf Berg demonstrerte de forskjellige 
gymnastikkøvelser som langrennsløpere for- 
trinsvis bør innøve, og Samuel Hauen hadde 
for anledningen tatt med både ski og staver, 
og selv om været ikke nettopp innbød til bruk 
av dette den kvelden (det silregnet), fikk han 
ilivertfall vist hvordan disse saker skal være, 
og hvordan det skal vedlikeholdes og videre 
det øvrige utstyr av tøy som bør brukes under 
trening og konkurranse.

I håp om at noen hadde fanget interesse 
for denne sport, ble forhåndstrening tillyst. 
At det var minst 2 mndr. forsent var man klar 
over, men av forskjellige grunner fant man 
det ikke tilrådelig å begynne tidligere.

6—7 mann begynte å trene fra begynnelsen 
av og holdt koken hele sesongen ut, og har 
sikkert ikke angret på det.
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Vinterens premieliste for 
guttehopperne.

Det har vært holdt to medlemshopprenn. 
Arne Jørgensen vant pokalen for årets beste 
guttehopper med 50 poeng, nr. 2 Svein Barth, 
45 poeng. Svein Barth ble klubbmester 1953, 
og leder i kampen om pokalen til August 
Dyrendahl.

18/1 Storm. 13—14 år: Tore Rød, 2. pr., 
Jan Skarnes, 17. pr. 11—12 år: Harald Aane- 
rød, 8. pr., Hans Sigvart Realfsen, 12. pr. 
Walter Gremmertsen, 19. pr.

8/2 Gjerpen. 15—16 år: Svein Barth, 10. pr. 
11—12 år: Kjell Åge Danielsen, 6. pr.

15/2 Kroken. 11—12 år: Arne Jørgensen, 
8 pr.

22/2 Eidanger. 13—14 år: Per Heldahl, 4. 
pr. 11—12 år: Arne Jørgensen, 8. pr.

25/2 Hei. 15—16 år: Arne Kittilsen, 5. pr., 
Svein Barth, 7. pr.

1/3 Skotfoss. 11—12 år: Arne Jørgensen, 
5. pr., Harald Aanerød, 8. pr.

7/3 Urædd. 15—16 år: Arne Kittilsen, 5. pr., 
Svein Barth, 8. pr. 13—14 år: Ronald Eivind- 
son, 7. pr., Jan Asdahl, 8. pr., Per Heldahl, 
9. pr. 11—12 år: Harald Aanerød, 7. pr.

Premier i fleng, 
men ikke de beste#

Også i år har Pors hatt en hærskare av 
gutter som har deltatt i renn kretsen over. 
Premier har det også blitt, men ikke så mange 
av første og annen som det har vært før. 
Hvor er for eksempel Jan Skarnes, han har vi 
ikke hørt særlig mye til i år.

Svein Barth pleier å ta med seg av pre- 
miehagene, men har vært litt for beskjeden 
denne vinteren. Kom igjen, vi skal ikke sove 
bort denne vinteren. La oss se at dere har 
hatt litt igjen etter instruksjonen av for- 
bundstreneren Otto Olsen.

Og så kan leserne selv avgjøre om vi er 
bedre eller dårligere enn før.

tatt i

Treningen foregikk 2 kvelder i uka på 
folkeskolens gymnastikklokalc, og langturer 
på et par mil i skogen om søndagene.

To ganger hadde man besøk av Kåre Solli 
fra Hauken som da ledet treningen.

Vinteren kom tidlig i fjor og det ble an
ledning til å strekke bena allerede ved jule
tider, føret var også bra de første 2—3 uker, 
siden var det så som så med skareføre og 
isløyper hele tiden, noe som ikke er egnet 
til a gi den rette lyst på skiløping. Men gut
tene gikk inn for saken, og resultatene er det 
ingen grunn til å klage på.

Lørdag og søndag mellom jul og nyttår arr
angerte Grenland skikrets et instruksjonskurs 
på Solvika ved Heivannet, og med de førefor
hold som rådde i det koselige terreng som 
finnes i disse trakter ble det et par utbytte- 
rike og hyggelige dager under Arnulf Berg og 
Samuel Haucns dyktige ledelse, tre mann fra 
vår forening deltok her. Langrennssesongen 
tok til med renn i Luksefjell den 4. januar, 
og siden gikk det slag i slag, og av premier 
har guttene i sesongens løp erobret 2 første, 
3 annen, 3 tredje, 2 fjerde, 2 femte og 2 
sjette premier. Alle unntatt 2 er vunnet av 
juniorløperne og forventningene er fullt ut 
innfridd, tatt i betraktning at det for de 
flestes vedk, er den første sesong de har del
tatt i langrenn.

Som tidligere nevnt var man klar over at 
forhåndstreningen kom alt for sent igang, og 
dette var Per Arne Holmberg et fullgodt be
vis for. Etter a ha hatt forholdsvis beskjedne 
plaseringer først i sesongen, kom han ganske 
sterkt på slutten, og i det siste renn ble han 
nr. 3, snaue minuttet etter vinneren. Så fra 
høsten av bor treningen komme igang i au
gust—september. Fra neste sesong av ble det 
på skitinget i Trondheim siste vinter gitt ad
gang til at 16 og 17 åringer kan delta i lang
renn i 5 km løype. At dette er et skritt i 
riktig retning er det neppe tvil om.

Målet bør da for 1954 bli minst 10—12 
juniorer fra Pors i langrennsporet. Langrenn 
er ikke slit, hvis treningen er tilstrekkelig og 
riktig oppbygget.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

€— ALT I KOLONIAL —

0» BrraoswOKr. Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

t)
WUMm, iwzå&udd.

PORIGRUHD METflLVERK fl.S

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

SOLID SKOTØY 
hos

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klinghergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21/

H J. HAiLS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61/

Vestsidens Skotoyfoiietniog A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Hj. H ermansens eftf.

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ ■ ■ f W* V. PORSGRUNN

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Sengeutstyr — Herreekvipering — zXrbeidsklær.

©xdX. o-q, u-e£te£cM,.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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Dette skulle vi egentlig hatt med for en god 
stund siden, men plassen har for on gang 
skyld nektet. At det er sent a komme med 
skistoff nå, det vet vi, men da ingen av våre 
medlemmer har noen særlig greie pa hvordan 
det gikk for seg ved dette NM, tar vi sjansen 
på at det er lesestoff allikevel.

Det var sprakende kaldt lørdag den 14/2 
da turen begynte med Botne som mal. Seks 
gutter var uttatt til a representere Grenland 
Skikrets, og vi diskuterte ivrig vær- og føre
forhold, samt sjanser. Var det like hardt 
borte i Botne som hjemme? Etter hvert som 
vi slukte mil etter mil av den sørlandskc ho
vedvei, forsvant våre bange anelser om isete 
og harde løyper. Det hadde falt flere cm ny
snø der borte de siste døgn.

Etter 2 timers kjøring omtrent, ankom vi 
ti i Botne og tok inn på skolen som tjente til 
garderobe. Her var det liv og røre. Gutter i 
skidrakt og langrennsstøvler fylte skolerom- 
mene, og ute pa gardsplassen gikk smøringen 
av skiene som en lek over store glødende 
koksbokser.

Vi Grenlandsløpere kom litt senere enn de 
fleste, så det var ikke stor tiden til overs for 
det hele begynte. En tur innom innkvarte- 
ringskontorct måtte vi. for naturligvis skulle

hopprennet søndag sees. Videre var det lege
undersøkelse og deretter skifting.

Til smøring gikk det mest pa tørrsmøring, 
men enkelte eksperimenterte også med Brat
lie klister for kaldt føre.

Alle Grenlandsløperne hadde startnummer 
mellom 25 og 80. Ole Høgli, Gjerpen var den 
første fra Grenland, og etter ham kom også 
vi andre i sporet. Løypa var svært kupert 
med mange harde stigninger de første 5 km. 
Etter disse ble det lenger og lenger mellom 
hver mote, og de siste 2—3 km var for det 
meste utforkjøring. Langrennsløypa var ut
merket preparert og veldig morsom. Den satte 
store krav til både kondisjon og teknikk. Der
for var det ikke fritt for at mange var svært 
trøtte etter løpet.

Om kvelden var det en tilstelning for del
takerne i NM, både for hopp og langrenn, og 
dagen etter fikk vi være til stede ved hopp
rennet, hvor Knut Dalen fra Skade tok med 
seg en 6. premie. Det ble vist mye god hopping.

Turen til Eotne og deltakelsen der vil bli et 
minne a ta med seg, og en oppmuntring for 
arene som kommer.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

o

Arets Norgesmesterskap på ski for junior

Slipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

porsgrunn en

90

Pursere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Vask 

og 
Føhn 

Massasje

elektrisk brent

°/
i0

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED W1NJE

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

>4. «Mo ivh}» 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Elektrisk utstyr på lager

norsk

«Ekko»

O. M. Bærulfseo
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Fotballen ruller igjen.
Nå er våren kommet, for fotballkampene 

har satt inn. En lang vinter er vi kommet 
igjennom, og alle de fotballinteresserte kan 
igjen innta sine plasser på en eller annen tri
bune landet over.

Våre lag har allerede hatt sin premiere, en 
dårlig sådan. 1—0 tap for Hamarkameratene, 
3—0 tap for Sandefjord, tap. (?) for Storm i 
cupen, tap for Tollnes (dette var dog et sterkt 
redusert lag), og endelig en 2—0 seier over 
Urædd. Hva kan vi summere opp pa kredit
siden av dette. Du verden så lite.

Vi kan ikke la være å sitere en setning vi 
hørte på en tirsdagskveld fotballgruppa hadde 
i vinter: «Er det'meningen at Pors skal bli i

Vårcupen 1953
På grunn av innleggene til Wessel i Fylkes- 

avisen og Corner i Porsgrunns Dagblad, fore
kommer det en god del spørsmål angående 
cup-kampen mellom Pors og Storm. Begge 
disse aviser sier så pent at de håper ingen 
poeng er tatt med som ikke ble anvist ved 
flagg, og dette kunne for så vidt vært nok 
for oss som så kampen.

Jeg finner allikevel at det forekom ting der 
som det kan være av betydning å nevne.

Blant de spørsmål som stadig gikk igjen 
under og etter cupen var det disse som fore
kom oftest:

Hvorledes kunne det bli notert poeng uten 
at flagget ble vist når en mann som Alf Go
berg star ved siden av maldommeren og gjor
de sine egne notater hele tiden?

Den som har vært vitne til hvordan Alf 
Goberg så mangen en gang har jaget folk 
vekk i en avstand av fra 6 til 8 meter bak 
målene pa Pors’ stadion spor: Når skal Goberg 
lære å praktisere dette på seg selv?

Til slutt vil jeg nevne de som merket seg 
hvor omhyggelig dommcrkomiteens formann 
var forat det absolutt skulle være en nøytral 
dommer ved 20 meteren, hvilket jo er rimelig. 
Disse spør: All den stund det kun var en 
strek som skilte mellom Storm og Pors, hadde 
det da ikke vært rimelig om dommerkomiteens 
formann fortsatt hadde vært like nøye med 
nøytraliteten og derfor overlatt måldommer- 
skjemaene til en av de andre i dommerkomi- 
teen.

Jeg kan dessverre ikke svare alle dere som 
spør her i denne avisen, men vær forvisset 
om at det er ikke bare oss som har lært noe 
av denne års cup. Forhåpentlig blir vi som 
Wessel skriver, spart for flere og i stedet får 
bykamper.

I forbinnelse med cupen ble det fra Pors 
nedlagt protest, og til de som spør hvorfor, 
er svaret at vi skyldte de elleve som spilte å 
gjøre det.

Så lenge måldommeren fastholdt riktighe
ten av det som sto på skjemaene, så var pro
testen dødfødt, og det så meget mere som at

ingen andre dommere ville ha sin private me
ning blandet inn i en protestavgjørelse.

Da vår formann gjorde oppmerksom på at 
vi nedla protest på kampen fikk han det svar 
at protesten måtte være skriftlig. Etter at 
denne var levert med formannens underskrift, 
fikk han den beskjed at protesten ikke var 
formell i orden før kapteinen hadde skrevet 
under. Det falt mange unødige skarpe ord 
under diskusjonen angaende dette, og det 
framkom uttalelser fra øverste fotballhold i 
fjorden at det sannelig var på tide å holde et 
kurs for lagledere.

(I skrivende øyeblikk har i hvert fall en av 
debattantene innrømmet sin uvitenhet i denne 
anledning.)

Kanskje jeg tør foreslå at vår høyeste myn
dighet i Grenland tok et aldri så lite kurs på 
neste styremøte slik at vi andre ble spart for 
noe liknende som hendte på Pors stadion 
under årets cup-arrangement.

Kapteiner og lagledere, merk dere dette.
Skal det nedlegges en protest på en bane 

eller ting ved denne, så gjør dette før kam
pen til dommeren. Dette må dog gjøres før 
dommeren forlater banen. Dere bør ikke fore
ta noe skriftlig for det vil styret ordne med i 
løpet av den fastsatte frist.
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Fortsatt fra side 2

Fra starten av

Duddi.

I i

— Husker du noe spesielt i forbindelse med 
hopperne?

— I grunnen ikke, men jeg kan nevne for 
å vise hvor gode hoppere vi hadde, at vi sendte 
til et skirenn i Lunde (jeg tror det var i 1927, 
10 mann og av disse tok de 9 med seg premie 
tilbake.

— Etter det første rennet ble det foretatt 
nye arbeider med skibakken?

— I 1924 begynte vi å skyte vekk fjell og 
grave ut bakken. Kommunen garanterte oss 
til dette arbeidet et lån på 5000 kroner over 
10 år. Vi skulle med andre ord betale ca. 500 
kroner året i avdrag. Det ble imidlertid betalt 
tilbake lenge før tiden utløp, så vi kan ikke 
si at økonomien kan ha vært særlig dårlig. 
I 1924 hadde vi landsrenn, og utbyttet ble 
hele 5000 kroner netto. Interessen for ski
renn var ikke liten på den tiden.

— Fikk dere hit de mest kjente hopperne?
— Nei, det gjorde vi ikke. Laget var for 

lite kjent utover landet på den tiden.

Gjennom lek skal guttene 
læres eie tekniske detaljer, 
sier fotballgruppas juniortrener, 
OLAF SKILBRED.

Landsdelserien, eller skal de spille i Hoved
serien fra hosten av?»

Hva har dette laget i Hovedserien å gjøre? 
Ingenting. Det må være mer enn glad hvis 
det kan beholde plassen i Landsdelsserien.

Men nå har det i grunnen vært nok av 
pessimisme. Finnes det da ikke noen lyspunk
ter? Den siste kampen mot Urædd fortalte 
at Pors enda ikke hadde sagt fra siste ordet. 
Et par omplaseringer på laget falt heldig ut, 
skjønt vi ikke er helt enig at Ove Austad 
passer som centerloper. Arnold Johannesen lo
ver utrolig godt for framtiden, men la ham 
ikke få alt for mange kamper på førstelaget. 
Det kan bli for harde kamper for en 15-åring. 
selv om han er så fysisk sterk som Arnold.

Og nå er det snart serieåpning. Pors skal 
til Notodden og spille mot Snøgg. La oss da 
se at laget har rehabilitert seg, og at vi kan 
gå ut som vinner av årets Landsdelsserie. 
Greier vi det? Vi avventer svaret.

—d—g.

Ja, vi har så smått tatt til med treningen, 
forteller han da vi møter opp på treningen en 
kveld.

Det vil si, juniorene har nok trenet en del 
før, for de har vært sammen med de høyere 
lagene. Men de minste må nok ta til med 
forhåndstreningen først.

— Hvordan har du tenkt å legge treningen 
an for dem ?

— De skal først og fremst få leke og tulle 
mest mulig med ballen. Etter hvert vil jeg da 
forsøke å prente inn de tekniske detaljene ved 
fotballen. Jeg tror at det er den rette måten 
for dem. Men hovedsaken er jo at de virkelig 
liker seg og har tillit til treneren. Hvis ikke 
det er tilfelle, kan en ikke få treningen til 
slik en gjerne vil.

Jeg tror uten vanskelighet jeg kan si at 
guttene liker seg når de har en trener som 
Olaf Skilbred. Han forklarer fotballspillet slik 
at også utenforstående som oss kan forstå 
det hele. Guttene flokker seg rundt ham, og 
det er tydelig at det virkelig har tillit til

— Men senere har vi jo fått det? •
— Ja, i dag har vi et meget godt renomme. 

Nå kan vi jo få løpere hvor som helst fra, 
og det kommer ganske sikkert mye av de 
arrangementer vi har hatt. Våre arrange
menter har jo alltid, må en vel nesten si, 
vært av de bedre. Det kommer nok av den 
oppslutning det er til slike. Alltid har det 
vært god hjelp i bakken, og det beste av det 
hele, Pors har aldri vært opprådd for gode 
administratorer.

— Du har vel ikke et spesielt ønske du 
gjerne vil ha fremmet?

— Nei, alvorlig talt så synes jeg det går 
så utmerket alt sammen, at en behøver ikke 
ønske det annerledes.
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—di.

Denrae del Odd —gang var
!—i.

ham. Derfor tror vi at treningen er lagt i de 
beste hender.

— Vi har lest en del om at småguttlag ikke 
burde bruke fotballstøvler, men gummisko å 
spille med. Hvordan stiller du deg til det?

— Jeg har ikke tenkt så mye på den saken. 
De som har og vil bruke fotballstøvler får 
bruke dem, do som ikke har kan bruke gummi
sko. Utstyret burde ikke ha så mye å si.

p 
o
R

HÅNDBALLGRUPPA 
forsøker pikelag.

u
N

— Kommer du til å følge lagene når de er 
ute og reiser?

— Det får jeg sannsynligvis ikke tid til. 
Jeg vil selvfølgelig rettleie dem det jeg kan, 
men all den tid jeg også ma passe min egen 
trening, kan jeg ikke det. Arbeidet gjør også 
dette vanskelig for meg. Men går kampene på 
stadion er det selvsagt ikke noe i veien for at 
jeg kan forklare taktikken for dem.

Begynner vi å finne melodien? Det ser nes
ten slik ut. For en uke siden måtte Urædd 
bite i gresset, og denne gang var det Odd. 
3—1 lod resultatet på, og det rare var at det 
var fullt fortjent.

Det var ingen som stilte særlige forhåp
ninger til laget i år, og de lot oss få bli pessi- 
mister etter de første kampene, men nå kom
mer vi forhåpentlig for fullt til årets første 
seriekamp mot Snøgg på Notodden.

H ——a johanHiwi 
JEREMIASSEN 
?TOE|_ASTUTSALG

Håndballen har også tatt de første spede 
trinn ut i livet. Herrelaget har allerede en 
kamp bak seg når dette skrives. Kampen fore
gikk på Gimsøy mot Herkules, og seiren gikk 
selvsagt til hjemmelaget med 19 mot et eller 
annet omkring 10. Ingen aviser eller ingen 
spillere kan med sikkerhet si det riktige tallet, 
men seiren var overlegen.

Til å begynne med spilte vårt lag meget 
godt, de ledet sogar med 5 mål mot 0 en tid, 
men så satte styrtregnet inn, og Torfinn var 
ikke levnet noen sjanse. Han lot bare ballene 
drønne inn i goalen, og hentet dem ganske 
rolig ut igjen.

Herkules hadde trenet iherdig i hele vinter 
og hadde også flere kamper bak seg, da denne 
ble spilt.

Damelaget skal visst også ha tatt til med 
treninga i år, men det ser dessverre ut til at 
interessen blir dårligere og dårligere. Det er 
å håpe at vi kan spille serien, slik at det kan 
se ut som det er liv i laget, og så får vi sette 
vår lit til aspirantene, pikelaget.

De har allerede trenet flere ganger, og det 
ser ut til at det skal gå bra. De tar veldig 
lett etter, og det beste av det hele, de har 
interesse.

Det sørgelige er naturligvis at vi ikke har 
noen brukbar bane. Treningsbanen er enda 
ikke i orden og blir det heller ikke før uti 
juli, og til da er det foreløpig i det blå hvor . 
vi skal spille våre kamper.

Men i nødens stund er hjelpen nærmest, 
sies det. Kanskje også for oss?

I
i
?

i

Og nå er det bare å håpe at de forskjellige 
lagene i junioravdelingen greier å dra av sted 
med hvert sitt kretsmesterskap, og det er 
Olafs oppgave å få guttene interessert i å gå 
inn for dette.

- Har du alle sammen samtidig?
— Nei, jeg deler dem i puljer. Første gang 

v» trente, var det møtt opp ca. 50 guttunger, 
og skulle jeg ha både guttelags- og junior
spillere samtidig, ville det bli en forferdelig 
mølje. Dessuten regner jeg med at det stadig 
vil komme nye. Jeg trener derfor først små
guttene, siden juniorene.
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og ned dit vil vi ikke igjen.. Håper ikke vi 
gjør det heller. Nei, noen må bli igjen og 
fortsette arbeidet og etter hvert som vi kom
mer tilbake må vi fortsette der hvor en an- 
nen slapp. Aldri gi opp, må være vårt motto, 
og vi skal nå målet. Foreløbig er det 3dje 
runde for A-laget i fotball, et par kretsmes
terskap til junioravdelingen og kretsmester
skapet til Håndballgruppas herrer. Vi skal 
greie det — —

Men for å greie det må vi alle sammen gå 
sammen, om hver eneste liten ting. Stå sam
men, stå støtt og aldri gi opp, slik skal alle 
porsere være. Vi har greidd det før, og vi 
skal greie det igjen.

Derfor skal sommeren være oss til hjelp 
og støtte oss i dette. Det er i denne årstiden 
vi skal samle krefter til vårt arbeide når 
sesongen tar til igjen. Alle våre aktive 
gruppemedlemmer må samle opp den energi 
som i løpet av sesongen vil forsvinne igjen. 
Derfor benytt sommeren mens den er her. 
Gi aldri opp.

F

Sommeren er atter en gang over oss, dei
ligere enn noensinne før. Alle og enhver gir 
seg stupe- og svømmeidretten i vold og lar 
sin egen yndlingsidrett seile sin egen sjø. 
Sjøen og vannet er så altfor fristende.

Både håndball- og fotballspillere har tatt 
seg ferie, en velfortjent sådan etter vårse
songens harde kamper. Men la ikke ferie- 
stemningen ta altfor mye overhånd. Det kom
mer også en tid etter den, da kampene igjen 
tar til, og da må formen fremdeles være der.

Til tross for ferie, vil jeg be dere alle ak
tive om å benytte tiden til trening og de en
kelte gruppene får få i stand privatkamper 
med naboklubbene. Det lønner seg å holde 
«koken» i sommervarmen, selvom en nok 
greier å holde den uten ved hjelp av fotball
kamper.

Vi må nemlig fortsette nå som vi er be
gynt så godt. Dersom vi alle skulle ta oss 
en lang eller kort ferie nå og la alt idretts
arbeidet ligge nede en stund, ville det hele 
bare ligge på det plan hvor vi begynte i vår,
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Fra starten av
til i dag.

i—
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men

Forts, sp. 2 s. 3.

August Dyrendahl er også et av de aller 
eldste medl, i foreningen. Han horer også til 
blant de yngre, for enda i dag er han med 
i en av Skigruppas komiteer.

Noen nærmere presentasjon for vi går over 
til intervjuet skulle vel være overflødig.

— Det var visstnok i 1906 eller deromkring 
jeg ble medlem av foreningen, og jeg har 
ikke angret et øyeblikk på at jeg gikk med 
den gangen. Idretten har nemlig gitt meg så 
mye igjen.

Vi har oppsokt August Dyrendahl en regn- 
værskveld og treffer ham sittende med en 
avis i hånden. På vårt spørsmål om vi for
styrrer, svarer han benektende og vi våger 
oss et par skritt lenger inn.

— Ja, det var liksom meningen at du skulle 
fortelle litt om foreningen fra gamle dager 
og frem til i dag da.

— Det er jo sagt så mye om dette før at 
det kan ikke være særlig mye nytt jeg har 
å fortelle.

— Det er det sikkert, du var jo mye med 
som aktiv skihopper og det er det ikke sagt 
så mye om.

—Ja, det ble en god del renndeltaking den 
gang jeg var aktiv, mest her i distriktet.

— Var Pors godt representert den gang?
— Meget godt, og det var ikke få premier

hopperne fikk med seg hjem igjen, når de 
hadde vært ute. Vi hadde jo hoppere som 
Andreas Nilsen, brødrene Leiulfsrud, Otto 
Spazek og enda mange flere. Det var karer 
som kunne hamle opp med hvem som helst 
i hoppbakken.

— Du var vel ikke borte du heller, kan jeg 
tenke ?

— Nei, det ble jo litt sølv på meg også.
— Hvordan kom dere frem til bakkene den 

gang ?
— Var det her i nærheten, gikk vi, 

skulle vi lengre av sted, måtte vi ha lang
slede. Noe annet befordringsmiddel fantes 
ikke den gang. De utgiftene vi fikk på disse 
turene, måtte vi selv betale.

— Dere måtte med andre ord kjøpe maten 
selv når dere var ute på tur ?

— Den hadde vi gjerne med hjemmefra, 
ellers hendte det at vi tok en tur inn på et 
eller annet pensjonat og fikk oss noe mat.

— Jeg tror vi vil komme litt inn på dug
nad. Det var vel mye av det også før i tiden?

— Ja, det var det. Vi måtte jo opparbeide 
skibakken og siden kom altså fotballbanen 
på gamle Pors. I skibakken var det Christian 
Andersen som var den store sjefen. Han drev 
det hele. Når han kom og sa at nå skulle 
Pors arrangere skirenn (i Vabakken), da var 
det å ta med seg spade eller liknende red
skaper og møte opp. Det var ikke snakk om 
å holde seg vekk.

— For å gå over til noe annet, hvordan 
kom dette hyttefondet i stand ?

— Jeg husker ikke riktig når og hvordan 
det hele kom i stand, men jeg vet at det ble 
bestemt på et møte at medlemmene skulle 
betale en ekstrakontingent på kr. 0,25 pr. 
uke. Dette var naturligvis helt frivillig, men 
medlemmene var allikevel veldig flinke til å 
betale til å begynne med, men litt etter litt 
ble det slutt på denne. Da hadde en fått 
inn en god del allerede, og disse pengene ble 
altså satt til side som et hyttefond.

Jeg lurer i grunnen på om dette håpet om 
skihytte blir til virkelighet noen gang, kom
mer det som et sukk. Og dette slutter vi 
oss til.
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Fra starten av til idag.
REDAKSJONSKOMITÉ

joccbjens trykk, Porsgrunn

Er det ordnet?

År om armet.

PORSERE PÅ KURS.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjpm Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rplland

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Kasserer:
HARALD WESTBY

Også i år sender Pors representanter til 
de kurs Norges Idrettsforbund holder. Wivi- 
Ann Gundersen har ved St-Hans-tider vært 
på et slikt kurs og den 13. juli reiser Duddi 
Kjellevold på kurs til Neslandsvatn. Vi hå
per å få høre om disse i det neste nummeret.

— Men det var ski vi egentlig skulle snak
ke om. De andre klubbene her i kretsen had
de vel større bakker enn vår (Vabakken) ? 
Hvordan kunne dere da hevde dere slik dere 
gjorde i de større bakkene ?

— Vi måtte da forsøke å trene i andre 
bakker her omkring. Andreas Nilsen og jeg 
f. eks. tok gjerne veien opp til Kikutbakken 
når vi kom hjem lørdag ettermiddag. Det 
gjaldt å være i form når en skulle møte opp 
i skirennene rundt om.

— Var det noen av porserne som utmerket 
seg særlig i den tiden ?

— Andreas Nilsen var etter min mening, 
en av de beste vi hadde i Pors både hva stil 
og lengde angikk.

— Og nå er vi altså snart 50 år. Synes 
du foreningen har kommet lenger enn i 1906 
da du ble med ?

— Den har vokst kolossalt, er simpelt hen 
ikke til å kjenne igjen. Det har alltid vært 
interesserte administratorer i Pors. Derfor 
har foreningen også kommet dit den står i 
dag. Jeg får håpe den fremdeles får lov å 
vokse lenger og bli sterkere enda.

Og det vil foreningen sikkert, så lenge også 
de eldre medlemmene går inn for den som 
August Dyrendahl og også mange av de and
re eldre gjør. Duddi.

Porsgrunnsteknikerne gjør seg gjeldende på 
mange felter. Også på premielistene i vin
terens skirenn finner vi dem, og da represen
terer de vår forening. Siden teknikernes I- 
drettsforening ble nedlagt, har de som sokner 
tii skiidretten, søkt om opptagelse i vår ski- 
gruppe, hvor de har hevdet seg godt.

Vi har alltid syntes at dette innslaget i vår 
medlemsfortegnelse har vært morsomt og in
teressant, selv om vi ikke får beholde dem 
bestandig. De kommer og går. Men det at 
de søker til oss i denne tid, tar vi som et 
tegn på at de liker seg og at de trives i vår 
forening, Vi lærer også på denne måte å bli 
kjent med kjekke sportsgutter fra nær sagt

Med dette vil redaksjonen minne de her
rer eller damer etternølere som enda ikke 
har ordnet kontingenten om at dette er siste 
sjanse. Mai-juni-nummeret blir nemlig det 
siste gratisnummeret dette året og sannsyn
ligvis også for fremtiden.

Dette nummer blir liksom et sommernum- 
mer selvom kanskje spaltene ikke akkurat 
kommer til a likne, men litt tykkere enn de 
forrige skulle det bli.

Neste kommer ogsa til a bli et dobbeltnum- 
mer, men for å bøte på det skal vi forsøke 
å gi ut et separat julenummer i år.

Altsa vil alle dere som ikke har betalt de 
tre kronene for bladet i 1953 se å få ordnet 
med dette. All denne somlingen sinker nem
lig arbeidet for komiteen, og den har da san
nelig nok å gjøre ellers om den ikke ogsa 
skal ha dette til å legge sten til byrden.

Og så slipper vi vel mer av dette. Du kan 
betale din kontingent på alle fotballkamper, 
eller til en av komitemedlemmene hvor som 
helst.
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JCragerø-lekene 1955.

alle kanter av landet, idrettsarbeidet i andre 
lag, ,og vi får kontakt med lag som kan få 
betydning senere.

Den kjekke og kameratslige opptreden disse 
guttene viser, såvel i hoppbakken og løypa 
som i dagliglivet, gjør dem meget populære 
og velsette.

Også i år forlater en del av disse gutter oss. 
Det er Arne og Johs. Reitan og Helge Øksnes.

Vi takker for den tid vi har hatt dere her, 
for gode idrettslige prestasjoner, for godt ka
meratskap gjennom denne tid, håper at vi 
også har hatt noe å gi.

Vi ønsker dere hell og lykke for fremtiden, 
såvel i dagliglivet som på idrettsbanen.

Aksel Fjeld.

Resultatet ble 5—0 tap. Det kunne vel vært 
redusert en del. Borg fikk flere svært lett
kjøpte mål, må vi tillate oss å si.

Begge lagene tapte altså første dagen, og 
hadde ikke noe mer i turneringen å gjøre, 
men det var enda et døgn før Natedal skulle 
komme igjen og hente oss, så det var best 
å ta med det som var.

Da kampene var slutt, tok vi veien ned 
til teltene og fikk litt mat i oss. Det tar på 
å spille håndball. Og så klokken 8 var det 
å ta veien ned på brygga til dansen. Her var 
det et eneste røre og liv. Orkestret spilte og 
par etter par svinget seg ut på dansegulvet. 
Skjønt plass til å svinge seg var det ikke.

Etter midnatt sluttet musikken, men tro 
ikke at det var stille i Kragerø da. Da kjen
ner. en ikke håndballspillerne rett. På alle 
steder hvor telt var satt opp, var det et ene
ste bråk. Man gikk på besøk til hverandre, 
og noe soving ble det ikke tid til. De eneste 
som forsøkte å få seg et par timer med øy
nene igjen, var de lagene som hadde vunnet 
sin kamp. Men det nyttet visst ikke, for de 
andre spillerne gjorde livet surt for disse 
igjen.

Slik er det å være i Kragerø under lekene.
Dagen etter, altså søndag gikk turen til 

Jomfruland kl. 9. I tre skøyter dro spillerne 
utover for å samle krefter til kampene skulle 
ta til klokken 3. Været var alle tiders, og 
vannet var enda bedre, så vær forsikret om 
at Jomfrulandsturen dette året stod i sterk 
kontrast til fjorårets med øsende regn.

Som sagt så tok kampene til igjen klokken 
3, og det ene laget etter det andre dro opp
over i fullt kamputstyr. Kamp etter kamp 
gikk etter programmet og endte med tap for 
det ene og seier for det andre. Noen endte 
uavgjort, og her måtte det loddtrekking til. 
Og like gode venner var en for det.

Men også dette året måtte det bli en slutt 
på Kragerø-lekene. Om kvelden var det igjen 
dans på brygga for de som hadde interesse 
av det. De andre dro hjem, og porserne reiste 
ved 10-tiden, svært fornøyd til tross for ta
pene. Et annet år kommer det vel enda en 
invitasjon — —

Også i år ble Pors invitert til Kragerø, og 
Natedals buss dro bortover med en hel del 
forventningsfuulle spillere. Nå, det var ingen 
som regnet med seier hverken for det ene 
eller det andre laget første dagen, men det er 
alltid festlig å komme bort til Kragerø under 
lekene. Byen er full av håndballspillere, og 
preget av håndball. En må føle seg hjemme.

Vel, bussen kjørte veien over Vold og 
Herre og nådde frem til Kragerø da paraden 
allerede var i gang. Vi hadde ikke tenkt å 
være med i den, for noen presentable drakter 
hadde ingen av lagene å vise frem. (De er 
bestilt).

Teltene ble satt opp, og spillerne kom i 
draktene. Herrene skulle spille mot Ørn som 
de hadde vunnet over tidligere i vår. Denne 
gang ble det et tap på 4—3 til tross for at 
de hadde hatt 3 eller 4 mål mer inne. Thor 
Stridsklev var dommer, og vi mener han an- 
nulerte et par mål for mye, men en gråter 
ikke over spilt melk. Guttene var fornøyd 
med å tape. Her borte er det moro bare å 
være med.

Damene greidde å stille opp med 7 spillere 
på banen. Laget hadde fått vinneren av tur
neringen, Borgs I som motstander, og regnet 
derfor heller ikke med noe annet enn tap.
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^.tter en gang.
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Annen runde skulle spilles på hjemmebane, 
og vi fikk Grimstad-laget Jerv som motstan
der. Det het at det var et godt lag. Mye mu
lig det. Men noe særlig spill fikk det ikke til 
mot Pors i hvert fall. Vårt lag var så altfor 
overlegent. Den eneste på laget som fikk vist 
litt var målmannen. Han var god tross de 7 
mål han slapp inn og delvis også backene.

Også i denne kampen var det det andre 
laget som fikk første målet. Bjørn rykket 
ut, kanskje feilaktig? og en av Jervs spillere 
fikk lobbet ballen over ham og i mål. Grim- 
stadtilhengcre skrek seg ved denne anledning 
nesten hese. Ikke noe rart i det. Men Pors 
skulle ved denne scoringen hatt en solid le
delse.

Like for omgangens slutt greidde Øyvind 
å lage balanse i regnskapet, og dermed var 
det 1—1.

Men så laget Pors vei i vellinga. 3 strake 
på 3 minutter satte en skrekk i Jerv og tok 
hele stimen fra dem. Resultatet ble 7—1 
tross skader på begge sider.

Og nå venter vi bare på meldingen om 
hvem vi har fått i 3. runde. Mange tipper 
på Fredrikstad, og kanskje det også blir dette 
laget som skal sette en stopper for Pors vi
dere fremrykking i rundene. Men selvsagt 
gir vi ikke opp før vi får se hvilken vei det 
bærer. Og ingen vet heller om Pors får Fred
rikstad.

Og så et par ord til distriktets sportsre- 
ferenter.

Dersom laget skulle tape, så slakt det ikke 
dermed med det samme. Det kan tenkes at 
det spiller godt fordi om det er motparten 
som får de fleste målene. La det få en sjanse 
tii å spille fotball også i de øvrige kampene 
og ta ikke humøret fra spillerne. Litt kritikk 
er selvsagt på sin plass. Men vi håper å slip
pe gjentagelse av i fjor høst. Resultatet har 
dere selv sett.

Det blir visst for alltid «Det var en gang» 
for Pors. Vi var en gang i Hovedserien, kom
mer vi noen gang dit igjen ? Det ser smått ut.

Det så så bra ut etter høstsesongen, det 
gjør det jo alltid, men dermed ble det også. 
Vi tapte den ene kampen etter den andre, 
til og med for Herkules. Ikke en seier fikk 
vi i løpet av vårens seriekamper. Det var 
med andre ord verre enn i fjor vår, for da 
endte vi i det minste på 2. plass etter Larvik 
Turn. Nå var det visst 4. eller 5. plass og 
12 point. Jo, vi gjorde det godt. Ingen tvil 
om det.

Men hvorfor se så mørkt på det ? Distrik
tets aviser har visst slaktet laget nok om 
ikke vi skal gjøre det selv.

Hvor ligger feilen da? Et sted må den vel 
være. Men det får de rette vedkommende 
svare pa.

Og na har rundene begynt, både første og 
annen er godt og vel over, og Pors har over
levd begge, merkelig nok.

Etter at serien var slutt, hadde ikke noen 
noe pent å si om laget eller UK, allerminst 
om sistnevnte. Og da Pors .også fikk Eik i 
første runde, regnet en ikke med noen seier. 
En var blitt pessimist når det gjaldt Pors. 
Det var ikke det at laget spilte dårlig, det 
var skuddene som manglet. Kamp etter kamp 
hadde laget hatt hele spillet, men det var 
motstanderen som fikk målene.

Vi fikk altså Eik i første runde, og sam
men med laget reiste en stor flokk interes
serte tilhengere bortover. Det ble en nerve- 
pirrende forestilling. Til tross for at Pors 
spilte nydelig fotball og hadde hele initiati
vet, ble det Eik som fikk det første målet. 
Stillingen var 1—0 til bare noen minuutter 
for slutt. Pors greidde å utligne, det het at 
det var selvmål av Dag Henriksen, men bal
len hadde i alle tilfelle gått i mål. I ekstra
omgangen scoret Ingar Tennefoss seiersmå- 
let for Pors, og spor om jubelen stod høyt i 
taket da laget kom hjem med 2—1 seier og 
veien var klar for annen runde.
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I Vestsidens Skotoyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

jljj itfV- PORSGRUNN
He WJIbV KiN^lf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERI
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A7 uforglemmelig stevne,
Rjukan-, turnerne alle tiders.

plassen. Langs hele veien stod det fullt opp 
av folk, og inne på banen var det stappfullt. 
Det må være en kolossal interesse for tum- 
saken på Rjukan. Det hele ble anført av en 
piketropp, omtrent like høye og veldig søte 
i rod- og hvite drakter.

De åpnet også oppvisningen og var et vak
kert syn mot det grønne gressteppet. Veldig 
applaus ble de gjenstand for etterpå. De nes
te som var i ilden var veteranene, og dermed 
kom turen til husmødrene. Her var det igjen 
innmarsjen, en slags slangemarsj, som kunne 
vært veldig pen om ikke enkelte hadde øde
lagt. Men øvelsene gikk fint, og porserne kom 
godt fra det.

Dameoppvisningen er selvfølgelig hovedat- 
traksjonen på et turnstevne og de gjorde sine 
saker meget godt. Videre var det oppvisning 
av herreturnerne og også et gutteparti. Ellers 
var apparat- og friøvelser.

Ved middagen om kvelden ble det holdt 
atskillige taler, spesielt av formann i Rjukan 
Turnforening, fru Amy Engell og flere andre. 
Det var skrevet en hel del sanger for anled
ningen, og etterpå var det som seg hør og 
bør, dans.

Dagen etter skulle vi altså reise hjem. 
Enkelte dro allerede på 10-toget, mens en del 
av oss ble igjen og tok med det vi kunne av 
Rjukan med omland. Vi fikk en deilig tur 
oppa fjellet. Den var deilig, tross den gru
somme turen med taubanen. Her oppe ble 
vi i et par timer før turen igjen gikk ned i 
dalen. Andre hadde vært en tur oppe på Fjell
stua og Møsvann.

Men også stevnet dette året måtte ta slutt, 
og vi kom endelig hjem igjen, mott av hele 
familien.

Hvis ikke dette stevnet var det beste som 
noen gang var arrangert, må det være rart. 
Og jeg skal si yi,skal få nok å gjøre hvis 
vi skal lage et noenlunde liknende arrange
ment neste år. Jeg tror det vil bli vanskelig, 
men ikke umulig. —en.

Pors har siden Turngruppa ble stiftet all
tid vært representert ved de enkelte års turn
stevne. I år var det Rjukan som stod for tur 
og ca. 30 damer reiste oppover for å over
være og delta i dette alle tiders stevne, som 
det skulle bli.

Ved 3-tiden bruste toget ut fra Porsgrunn 
jernbanestasjon med en del mer eller mindre 
forventningsfulle damer. Stemningen var til 
a begynne med nokså tam, men etter Notod
den, da det ble en liten stans, satte hele hu
møret seg pa topp, og siden sluttet det ikke.

På fergen over Tinnsjøen benyttet vi sjan
sen til å stå i kø for å få tak i en kopp kaffe. 
—ja, damer og kaffe —. Det var litt av hvert 
å se forresten. En av Odd-damene hadde for 
sikkerhets skyld satt pa seg en hatt med 
himmelhøy fjær, og den hadde det riktig 
festlig over sjøen.

Da vi kom til Rjukan, ble vi mottatt av 
representanter fra Rjukan Turnforening. De 
var alle tiders verter, fulgte oss til ungdoms
herberget, hvor husmødrene skulle være inn
kvartert og til Yrkesskolen hvor damene skul
le bo.

Om kvelden, rettere sagt natten, vi kom 
ikke fram før ved 11-tiden, var vi selvsagt 
ute og gjorde byen. Det var mottagelsesfest 
i Rjukan-huset, og her var det dans til en 
gikk og la seg, for litt søvn måtte en ha selv- 
om det var stevne. Vi skulle mote morgen- 
friske opp ved frokosten og treningen.

Vel, klokken 8 var det slutt mod skjønn- 
hetssøvnen, og kl. 9 var det å møte opp på 
banen for husmødrene, damene kl. 11. Det 
gikk delvis, særlig innmarsjen ble litt av en 
fiasko. Det var enkelte av troppene som ikke 
kunne få den til, og dermed ble det. Vi had
de forresten ikke øvd på den mer enn den 
ene gangen på stevnet, ja, det var tilfellet 
for alle sammen.

Paraden gjennom Rjukan om ettermidda
gen tok på. Tvers gjennom hele byen skulle 
vi marsjere, frem og tilbake og opp på sports-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

porsgrunn porselen

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Va«k 

og 
Føhn 

Messasje

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

n. 14. iversen 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Den norske Creditbank
Porsgrunn

elektrisk brent

norsk

Ekko

O. M. Brørulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokoladc- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 %

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Juniorlaget ble avdeSingsvinner.

0—8

H. M.

H.Q.

Smågutter :
21/5 Pors—Tollncs
29/5 Borg—Pors
6/6 Urædd—Pors

12/6 Pors—Brevik
19/6 Pors—Sundjordet

1— 7
2— 0
6—0
0—5
9—1
1—8
8—1

7—1
0—5
3—3

12—0
1—1

it

0—6

4—2

Gutter :
15/5 Kragerø—Pors
28/5 Borg—Pors
8/6 Pors—Odd

RESULTATER.
Junior :

30/4 Eidanger—Pors
8/5 Pors—Sundjordet

15/5 Kragerø—Pors
21/5 Pors—Tollnes
26/5 Pors—Brevik
6/6 Urædd—Pors

11/6 Pors—Kragerø
18/6 Sundjordet—Pors
27/6 Pors—Urædd

NOMØNA FABKSKE& A/S 
PORSGRUND

Tlaaæna 5£ipeskivec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddeL 

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

A a T; 
^^'77/ 
/7 ;

Juniorlaget har i år gått fra storseier til 
storseier. De har vunnet alle sine 9 seriekam
per i vårsesongen og har nu 18 points og 
57—4 i målforhold.

Da ingen av de andre lag kan nå mer enn 
16 points er laget allerede sikret finaleplass 
om Grcnlandsmesterskapet, selv om det skulle 
bli tap de 3 gjenstående kamper til høsten.

Laget er påmeldt i N.M. for juniors som 
starter 16. aug. og det skal bli interessant å 
se hvordan det kan hevde seg her.

Vårt guttelag har også bare seire i år og 
er avdelingsvinnere med seier i en av sine 2 
gjenstående kamper (Sundjordet og Urædd).

Småguttelaget leder også sin avdeling, men 
har spilt en kamp mer enn nr. 2, Sundjordet, 
som kan gå forbi oss med seier i sine 2 gjen
stående kamper.

Junioravdelingen skal på tur til Sørlandet 
i uka 13—19. juli med junior og guttelag og 
vi har her sikret oss kamper mot fler av de 
sterkeste lag, «Arendals B.k.», «Grane», Aren
dal, «Lillesand», «Start» og «Mandalskame- 
ratene».
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Piketurnstevnet 1953. furnere.r

—ff-

Håndballgruppa.

)

u 
hl 

H

Pors har skaffet seg flere «solo-turnere» 
i det siste. Det er et par av pikene på det 
storste pikepartict som kanskje har utmer
ket seg litt mer enn de andre.

Man ble enig om å lage et eget program, 
en del frittstående øvelser og noen apparat- 
ovelser i forbindelse med turnstevnet i Pors
grunn. Lørdag var det konkurranse mellom 
de pikene som hadde meldt seg. Av disse var 
3 fra Pors. Liv Holtan laget her en meget 
fin prestasjon. Hun ble nr. 2 i hard konkur
ranse, ikke minst fra sine klubbkamerater, 
Lise Glad og Turid Klov som henholdsvis 
ble nr. 4 og 5. Det var en Langesundspike 
som vant.

Håndballgruppa stilte til og begynne med 
3 lag i årets kretsserie. Det gikk også — til 
å begynne med. Herrelaget hadde stadig spil
lere å ta av og hadde ingen vanskeligheter. 
Slik var det også med pikelaget, når man 
unntar på slutten, da en del var reist på ferie.

Med damelaget var det annerledes. Til kam
pen mot Fossum hjemme hadde en til og med 
innbyttere, og på samme måten var det mot 
Storm på Kleiva. Men så begynte vanskelig
hetene. Til kampen mot Borg hjemme motte 
kun et menneske opp, og dermed var det slutt 
på årets kamper for deres vedkommende. Vel, 
ingen ting å gjøre ved det. Men det går for
håpentlig bedre en annen gang, når pikelag- 
spillerne er trenet nok opp. Det er forresten 
mye håndall i mange av disse. Litt mer tid 
på seg, så skal vi få se.

Herrelaget har gått fra seier til seier og 
har nå seks strake på rad. Det er litt av en 
prestasjon og vi håper inderlig at de dette 
året kan gå bort og ta med seg kretsmester
skapet. Laget har en utsatt kamp mot Ski- 
ens Ballklubb, og det blir rvel nøtta, antage
lig. Ellers har de øvrige lagene i serien tapt 
og vunnet innbyrdes’over hverandre, slik at

JasJ. 
—JJOHANfc—n
JEREMIASSEN

_TREi_ASTUTSALG

p. 
s 
'i 
%

Vi vil anbefale fotballspillerne å holde 
strømpene oppe når de er på fotballbanen. 
Det ser kolossalt sluurvet ut å ha dem. lig
gende ned over støvlene. Dessuten er det 
strømpestrikk å få kjøpt i forretningene.

Urædd stod for årets piketurnstevne, og 
Pors mange piker gikk inn for treningen med 
liv og sjel. Ikke noe skulle hindre dem i å 
være med. Det var jo dette de hadde sett frem 
til siden de tok til med treningen i høst.

En søndag kom altså den etterlengtendc 
dagen, men den ble nok like mye en slitets 
dag likeså mye som gledens. Slik er det all
tid når det er ens egen by som arrangerer. 
En kan jo ikke oppholde, seg sammen med 
de utenbys lagene, ja, kan og kan, fru Blom. 
De kan naturligvis, men de drar gjerne hjem 
mellom hver gang de tar turen til byen.

Om formiddagen var det generalprøye som 
gikk nesten bra, men en generalprøve skal 
aldri gå som premieren. Banen var ikke helt 
som den burde være, men det skal man ikke 
klandre arrangøren for. De herrer lenger op
pe får ta skylden for den våte og sølete ba
nen, og flere enn en av de mange pikene dro 
hjem med en stor svart flekk: midt bak.

Stevnet begynte • med parade gjennom en 
del gater, og dermed gikk veien, tilbake til 
Urædds stadion. Stevneprogrammene forløp 
fint under ledelse av Kjellaug Wiik for pike
ne og også gutteturnerne gjorde det bra.

Etterpå spiste deltakerne i Behas spisesal, 
hvor lapskausen og isen gikk ned på høykant.

Å.
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A-lagets tur til Sørlandet.

D.

Idrettsmerket.

DK.

vårt lag leder overlegent. Men vi tillater ikke 
noe tap for det, husk det, håndballspillere.

Pikelaget har kun erobret et poeng i sine 
kamper. Det var mot Borg hvor de spilte 
2—2, helt overraskende. Ellers har de tapt 
mod nokså store sifre. Årsaken til dette må 
en nok si er at lagets spillere er så små, mens 
motstandernes lag har rene kjempene med. 
Ellers kan en si at vi har et stort overskudd 
av målmenn, og nesten hvem som helst kan 
gå inn og stille seg i mål av utespillernc. Det 
er jo også en stor fordel.

Vi håper det vil gå litt bedre for laget i 
høstkampene, for det har de virkelig fortjent, 
så ivrige som de er.

Det var hyggelig at så mange motte opp 
under Pors fane 17. mai. La det også bli en 
tradisjon for ettertiden.

Kan ikke rette vedkommende holde litt or
den på de guttungene som sitter oppe i boden 
for referentene. De forstyrrer enkelte som 
gjerne vil følge med i kampene.

Ja, nå er tiden inne til å ta idrettsmerket. 
Det er ikke mange porsere som er innehaver 
av dette. Nå kan en skylde på at det ikke 
finnes noen friidrettsgruppe innen foreningen, 
men er det egentlig noen undskyldning. Na
boklubben på andre siden av «havet > arran
gerer hvert år prøver for dette merket.

t I år skal vi selv arrangere prover. Pors 
har 3 idrettsmerkekontrollører, og forst i 
august skal provene settes i gang.

Nå er det det at det forlanges at en kan 
svømme og har svømt til prøven. I hele som
mer vil det være anledning til å ta svomme- 
knappen ute på Olavsberget eller andre ste
der, og sorg for at dere blir eiere av denne 
for «land-prøvene > tar til.

Utvalget håper at flest mulig av klubbens 
medlemmer vil være med, slik at Pors også 
på dette felt kan hevde seg blant likemenn.

L.

Likesom junior- og guttelaget har også A- 
laget tenkt seg på tur til Sørlandet i sommer. 
Turen tar til lørdag 18. kl. 8 om morgenen, 
og målet første dagen er Mandal.

Vi har oppsøkt lederen for turen, Henry 
Hahn og bedt ham fortelle litt.

— Ja, planene er ikke helt i orden enda. 
Vi vet ikke om vi skal ha stans i Arendal 
eller Kristiansand på veien bortover. Men 

.i alle fall skal vi rekke fram til Mandal om 
kvelden.

— Blir det mange kamper på turen ?
— Vi har avtalt 2 kamper, en i Mandal 

mot Mandalskameratene og en i Kristiansand 
mot Start. Det er jo en gammel kjenning 
av oss. Laget ble slått ut av Pors i 2. runde 
i cupmesterskapet i fjor.

—Hvor lenge har dere tenkt å oppholde 
dere i Mandal ?

— Noe helt sikkert er ikke bestemt. Kam
pen mot Mandalskameratene går søndag, og 
det er mulig at vi reiser mandag derfra. Tirs
dag skal vi spille i Kristiansand, og hjemtu
ren skal ikke foregå før torsdag, så vi får 
jo litt tid på oss til bese byen.

— Overnattingen, hvordan skal den ordnes?
— I Mandal skal vi ligge i Musikkhuset. 

Det høres fint ut, og er det sikkert også. Det 
er skoleinspektør Reidar Klingber som har 
greidd dette for oss. Han hadde skaffet juni
oravdelingen dette huset, og vi fikk ordnet 
det på samme måte for oss. I Kristiansand 
blir det muligens Ungdomsherberget.

— Hvor mange blir dere med bortover?
— Det blir antagelig 25—30 personer med.
— Den skal altså bli som en slags ferietur, 

denne da?
— Ja, det var meningen. Vi skal ha med 

primus og ta en rast på landeveien og koke 
kaffe når det passer oss. I det hele tatt hå
per jeg det skal bli en vellykket tur.

Og det blir den sikkert.
Vi skal senere få lov å bringe et referat 

av turen.
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Norsk skisport i framgang.

Ame Sirnæs

ossEfter den kalddusjen som finnene ga 
i Holmenkolrennct i år og i andre nordiske 
oppgjør senvinters vil enkelte kanskje mene 
at overskriften til disse linjer er litt fordrings
full og uheldig valgt. Imidlertid har jeg dog 
til hensigt i ganske korte trekk å soke å på
vise at norsk skisport tross alt er i god og 
positiv framgang.

Det er en kjensgjerning at krigen satte oss 
sterkt tilbake såvel i skisport som i all an- 
nen idrett, og det ble i sin tid gitt mange 
forskjellige profetier om hvor lang tid det 
ville ta innen vi var tilbake på det såkaldte 
førkrigsnivå. I skisporten gjaldt det natur
ligvis særlig langrenn, hvor spesielt svenske
ne hadde gått sterkt fram i løpet av krigs
årene. De fleste vil huske våre grundige for
beredelser til Vinterlekene i St. Moritz 1948 
og de resultater som ble oppnådd der. Det 
ei ingen grunn til nå å komme nærmere inn 
på det. Det ble i all fall grundig slått fast 
at veien fram var både lang og hård, og at 
trenings- og instruksjonsoppleggene her hjem
me måtte legges vesentlig om og intensiveres 
ganske kraftig. En annen viktig ting var at 
vi den gang vesentlig måtte satse forholdsvis 
eldre løpere, som hadde hatt sine beste år 
før krigen, og da jo krigsårene ikke hadde

skaffet oss den rekruttering som altid er 
nødvendig, var det klart at trenings- og in- 
struksjonsarbeidet i større utstrekning måtte 
legges an på de yngre. Et ledd i dette var 
at Skitinget i 1948 vedtok å innfore langrenn 
for juniors 18 og 19 år (10 km.) med eget 
Norgesmesterskap. På Skitinget i år gikk man 
ennu et skridt videre, idet det fra neste år 
vil bli tillatt langrenn 5 km. for 16 og 17- 
åringer.

I skisporten mangler det heldigvis aldri på 
store oppgaver som inspirerer både lopere og 
ledere til å gjøre sitt aller beste. Til Verdens
mesterskapet i Amerika 1950 sendte Norge 
en stor og representativ tropp og alle var 
spendt på hvordan vi da ville hevde oss i en 
såvidt stor og krevende internasjonal kon
kurranse. Selvfølgelig var det ingen som reg
net med topp-plasseringcr, men alle håpet at 
vi ethvert fall skulle bevise at vi var i fram
gang. Sett på denne bakgrunn må det vel 
kunne sies at resultatene overtraff forvent
ningene idet vi oppnådde solide plasseringer 
både i 17 og 50 km. Disse resultater ble i 
høy grad toneangivende for det videre arbeid 
med forberedelser til våre egne Olympiske 
Vinterleker 1952. At disse skulle arrange
res i Norge var jo allerede vedtatt i 1947, 
så forsåvidt kan sies at vi da — i 1950 — 
var midt oppe, i en 5-årsplan. Alle næret na
turligvis et stille håp om at våre løpere måtte 
hevde seg bra når de Olympiske Vinterleker 
for første (og siste?) gang skulle arran
geres her hjemme. Som Vintersportslandet 
framfor noe annet følte vi jo med oss selv 
at vi hadde visse forpliktelser. Skiforbundets 
trenings- og instruksjonsarbeid fortsatte ef
ter den linje som var trukket opp efter St. 
Moritz 1948, idet man stadig måtte ha både 
topp og bredde for øye. Opplegget og forbe
redelsene gjennem 1951 var både stort og 
krevende. Det var et ganske anselig antall 
aspiranter som ble tatt ut med henblikk på 
de siste forberedelser før vinteren 1952. Hvor
vidt dette var klokt eller uklokt kan kanskje 
diskuteres, men i betraktning av at hver av
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T reningsbanem

A.

På gamle tufter.
Ame Sirnæs.

i

Kulturkveldene i Pors har vært meget vellyk
kede helt fra man begynte med dem for man
ge år siden, så vellykkede at lokalet vårt 
simpelthen er blitt for lite. Det rommer sann
synligvis en 250 mennesker, men når antallet 
også overstiger dette tallet, kan man forstå 
at en må se å komme ut til steder, hvor en 
ikke er avhengig av størrelsen.

Derfor var det forslaget om å flytte kvel-

Selvom Telemark Arbeiderblad misliker ski
sporten i våre spalter i sommermånedene, så 
er vårt medlemsblad for alle grupper, også 
for skigruppa.

Nå er banen grøftet og sand er fylt i grøf
tene.

— Heldigvis, tenker sikkert mange av dere 
som aldri har vist dere der, så slipper vi da 
det.

Vel, det har dere sluppet, men nå er det 
en hel masse igjen. Planeringen står for dør
en, og det er ikke lite som skal gjøres. Til 
dette arbeidet trengs mye hjelp, og vi har 
bruk for dere alle, både kvinner og menn.

Jeg vil råde dere alle til å ta en tur bort 
på banen for å ta den i nærmere øyesyn før 
dere igjen møter opp i arbeidsklær. Under
tegnede har sett alle de som var med på 
dreneringen og det var et hyggelig og på 
samme tid morsomt syn en fikk se.

Nå vil jeg ikke dermed si at det var så 
hyggelig for alle dem som stod på hodet ne
de i grøftene i søle til langt opp over ørene, 
men det var hyggelig å se at det virkelig 
var noen som hadde slik interesse for klub
ben som disse. Dessverre ble mye av arbeids
gleden ødelagt ved at regnet øste ned flere 
dager, men det gikk allikevel.

At det ikke bare er oss som er imponert 
over arbeidet, kan vi trygt si. En dag kom 
det nemlig besøk av byens autoriteter, og de 
uttrykte sin overraskelse over det arbeide 
som var utfort.

Vel, nå håper vi at autoritetene kan bli 
like imponert over deg, i august tar vi til 
med dreneringen, kanskje også før.

dc uttatte aspiranter faktisk hadde en liten 
sjanse til å rykke opp som den aller beste, 
så bekreftet det i all fall at vi hva bredden 
angikk var på vei framover. — Vel, de fleste 
vil huske hvordan tingene utviklet seg vide
re. Gjennem en rekke mønstringsrenn og ut- 
takningsrenn ble lagene uttatt, og i denne 
forbindelse er det vel riktig å nevne hvordan 
det vellykkede Norgesmesterskap i Porsgrunn 
1952 falt usedvanlig heldig inn i uttaknings- 
programmet. I det flotte arrangement og 
gnistrende føre som der hersket ble det opp
vist resultater som i høy grad ga grunn til 
tillid og som også forenklet problemene når 
de endelige lag skulle tas ut.

Den norske innsats i Vinterlekene 1952 
er velkjent og det mangler ikke på stoff om 
dette. Vi viste verden vinterveien, som det 
populært heter, og oppnådde bare på ski 68,5 
points. Til sammenligning kan nevnes at våre 
ski-points i St. Moritz i 1948 var 21. Så her 
kan man vel snakke om framgang.

Resultatene i løpet av siste vinter gir grunn 
til fortsatt opptimisme for norsk skisport. 
Husk bare våre triumfer både i langrenn og 
hopp i mellem-Europa tidlig på vinteren. Rik
tignok kan det innvendes at her møtte vi 
ikke finnene, som senere på vinteren tilsyne
latende satte oss grundig på plass, og som 
utvilsomt fremdeles er verdens beste lang- 
rennsnasjon. En rekke forhold kan imidler
tid ha vært bestemmende for dette. Litt opp 
og litt ned går det jo gjerne i all idrett. Det 
er nettopp det som er sjarmen og som gir 
spenningen. Det er m.a.o. ingen grunn til 
pessimisme, og såvidt jeg kjenner til planer 
og forberedelser i Norges Skiforbund er det 
grunn til å se fram til Verdensmesterskapet 
i Sverige neste år med forventninger.

Oslo, 18. april 1953.
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G.

Idrettens „selvangivelse“.
(Hentet fra Norsk Idretts mars-nummer.)

I

var

Noe av det viktigste ved arbeidet i idretts
lagene er å skape en virkelig god kontakt 
mellom ledelsen i styre og gruppestyrer, og 
mellom ledelsen og det enkelte medlem. Den 
beste kontakten knyttes vel på idrettsplassen 
eller i treningslokalet. Men alle lagstyrer bør 
vel regne med at den største del av medlem
mene vil være svært vanskelig å få kontaktet. 
Som regel er årsmøtene dårlig besøkt, ja selv 
medlemsmøter med ganske godt program sam
ler neppe noen stor prosent av medlemmene. 
La oss ta for oss et lag på omlag 500 med
lemmer. En vil regne det som et godt resultat 
om det kommer 100 av disse, altså 20 prosent, 
på et medlemsmøte med svært godt program.

Og på årsmøtene kan en ikke regne med en 
slik tilslutning engang.

Det har vært drøftet i mange lag hvordan 
en skulle kunne kartlegge klubbens medlcms- 
stokk og på denne måte få en peiling på hvil
ke medlemmer og hvor mange en kunne regne 
med i lagsarbeidet.

NJÅRD har utklekket en ide som en uten 
videre må kunne karakterisere som meget god. 
Den har også vist resultater og derfor bør 
den også komme ut til alle norske idretts
lags kunnskap. Ved nyttårstider sendte Njård 
ut et sirkulære til klubbens vel 500 medlem
mer. Innledningen lød slik:

Njård er et idrettslag på godt og vel 500 
medlemmer. Vi har om lag 50 tillitsmenn som 
fordeler arbeidet mellom seg etter beste skjønn. 
Likevel hender det ofte at vi har bruk for hjelp 
fra andre medlemmer, særlig ved arrangemen
ter og i spesielle komiteer. A drive et idretts
lag godt krever et så stort frivillig arbeid at 
selv den minste håndsrekning er til nytte Hit
til har det aldri foreligget noen oversikt over 
hvilke medlemmer som kan påta seg mindre 
oppgaver — og gjerne gjor det. Det blir til at 
en i altfor mange tilfeller vender seg til dem 
som allerede er sterkt belastet, med Njård- 
arbeid. Vi vet at mange gjerne vil gjøre noe 
for Njård. Vi vet ogsa at det er mange sem 
gjerne ville hjulpet til. men har vanskelig for 
å avse tid akkurat i år. Men en ting kan alle 
gjøre: de kan svare på de spørsmålene vi gir ' 
dette sirkulære. Selv om enkelte må svare • nei 
over hele linjen er det av betydning for oss at 
de svarer. Denne er din «selvangivelse» til Njård! 

Innledningen var fulgt av en rekke spørs
mål som angikk de enkelte grupper. Det ble 
bl. a. for bandyens vedkommende spurt om 
medlemmct var interessert i å bli kretsdom- 
mer, eventuelt forbundsdommer og det ble 
spurt om mcdlemmet kunne påta seg å bli 
materialforvalter for gruppen.

Liknende spørsmål ble stilt for hver enkelt 
gruppe. Det lå et veldig arbeid bak et slikt 
sirkulære og fordret stor oppfinnsomhet i 
spørsmålene.

At styret virkelig ville påta seg en slik opp
gave, vil svært mange si. Og i samme øye
blikk også kanskje gis svaret: det var vel 
ingen som svarte på en slik outrert form for 
skjemavelde ’

Men her tar en skammelig feil. Det

dene til Askedalen kom. Lørdag den 21. juni 
ble den første i det fri holdt, og alt var lagt 
vel til rette fra arrangørens side. Men vær
gudene stod dessverre ikke på vår side.

Akkurat da en ventet det store innrykket, 
tok det til å sile, og de som var på veien 
oppover, snudde og tok raskeste veien hjem.

En del ble selvfølgelig igjen og trosset væ
ret. I denne forbindelse kan det være på sin 
plass å nevne at vår kjære porservenn Half
dan Realfsen tilbød å ta hele forsamlingen 
hjem til Knardal gård. Dette synes en imid
lertid var altfor mye forlangt, og en forsøkte 
igjen å trosse regnet.

Som aftenens kåssør hadde man fått Aif 
Ugg, og han var som vanlig seg selv lik, 
spirituell og morsom.

Man kan nok regne med at kveldene i As
kedalen blir fortsatt, og etter det vi har hort 
formannen, opplyse, vil de fortsette etter at 
ferien er slutt eller rettere sagt, i august.

Da håper vi på stort innrykk, slik at alle 
foreningens medlemmer og interesserte kan 
sc hvordan de forste medlemmene begynte 
cg på denne måten anspore de nyere til å ta 
arbeidet opp for foreningens videre fremgang.
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Wolmer Clemmensen.

Det betyr bare

■

og

Men hvisFotballgruppa melder at Arnfinn Halvorsen 
har meldt seg inn i det for oss ikke ukjente 
idrettslaget «Kapp». Han er for tiden på mi
litærtjeneste og er stasjonert her oppe.

Videre har som kjent Kjell Herman Hal
vorsen meldt seg ut og inn i Sarpsborg Fot
ballklubb.

Det er meningen at vi til 50-års jubileet 
skal skrive et jubileumsskrift. Om dette skal 
trykkes, er enda ikke bestemt, men vi vil 
allikevel be våre medlemmer om å finne fram 
gamle Pors-bilder og da levere dem inn til 
redaksjonskomiteen. Gjør dette sa snart som 
mulig. Bildene vil bli tilbakelevert etter bruk.

Den største feil et menneske kan ha er å 
ikke være klar over noen av sine feil.

Thomas Carlyle.

Hvis du mister besinnelsen er det et tegn 
på at du har uretten på din side.

Kinesisk ordtak.

Enhver har rett til å ha sine egne menin
ger. Men ingen har rett til å basere sine me
ninger på gale facts.

Hvis det er pinlig for deg å kritisere dine 
venner, så kan du trygt gjøre det.
du har den aller minste fornøyelse av det — 
da er det best å passe tungen.

Alice Duer Miller.

Et ordspråk er en kort setning som er ba
sert på lang erfaring.

Cervantes i «Don Quixote».

Sunn fremdrift må ikke forveksles med tom 
ærgjerrighet. Og den sunne og kanskje vel
lykkede fremdrift, hos den enkelte må aldri 
pares med ringeakt for de mindre heldige og 
mindre velutrusted. Det er bare små og ka
raktermessig dårlige mennesker som hoverer 
over at andre kanskje ikke når så langt som 
de selv.

En mann skulle aldri være redd for å inn
rømme at han har tatt feil.
at han er klokere i dag enn i går.

Alexander Pope.

Ingen ting i verden kan erstatte utholden
het. Talent kan ikke. Ingen ting er mer 
alminnelig enn mennesker med talent, men 
uten suksess. Geni kan ikke. Geniet som 
forgår i fattigdom er nesten blitt et ordtak. 
Utdannelse kan ikke. Verden er full av vel
utdannede middelmadigheter. Utholdenhet 

besluttsomhet er det som skal til.
Calvin Coolidge.

virkelig dem som svarte. Når dette skrives 
har snart halvparten av lagets medlemmer 
svart. Og det til dels meget positive svar. 
Interessen ute blant de «passive» medlemmer 
er større enn mange trodde og tillitsverv en 
har hatt vanskelig for å besette på årsmøtene 
tidligere, skulle etter svarene å dømme nå 
kunne besettes med letthet. Det morsomme 
er at selv om mange av medlemmene ikke mø
ter fram på årsmøtene — det burde de selv
sagt gjøre — så går de slett ikke av veien 
for å ta et tillitsverv når de blir spurt om det.

Denne idrettens «selvangivelse» og de re
sultater den hittil har brakt i Njård forteller 
at en slik selvangivelse kan være nyttig. Den 
har brakt 250 av klubbens medlemmer til å 
forlange ordet i en rundspørring og gitt po
sitive innlegg.

Tenk om 250 medlemmer møtte opp på 
Njårds årsmøte og alle 250 i løpet av kvelden 
forlangte ordot og erklærte seg villig til å 
gjøre en eller annen innsats? Det ville bli et 
velsignet møte!

Sammenlikningen halter kanskje en smule, 
men noe har den nok for seg. Det gjelder å 
få medlemmene i tale og til å gjøre en inn
sats for laget. Og den hensikt oppnådde altså 
Njård.

Det skal bli interessant å folge utviklingen 
med denne idretts «selvangivelse». Bringer 
den virkelig de resultater svarene tyder på, 
vil det være en selvangivelse alle lag burde 
benytte.
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Ja, sommeren er nå på det nærmeste forbi, 
høsten gjør sitt inntog litt etter litt. Bladene 
får en gulere farge og faller av, og det blir 
kaldere i været. Det er tydelige tegn.

Høstkampene for fotballen og håndballen 
har for lenge siden begynt, og for håndballens 
vedkommende er vel de avgjørende kampene 
nå ferdigspilt. Mye mulig at vi har fått enda 
en kretsmester innenfor de usynlige veggene 
nå.

Vi har gjort det godt i år eller i høst, for 
eiet er i høst de er blitt til virkelighet. 3 av- 
delingsmesterskap i juniorklassen har vi san
ket inn og muligens blir det 3 kretsmester
skap, men det er enda ikke avgjort. Videre 
har B- og C-laget vårt skaffet 2 mesterskap 
fcr i år, så det blir en god del diplomer å 
hente på de respektive ting til vinteren.

Men fremdeles er det høst. Og det er mye 
som skal gjøres før vi går videre til kaldere

og mørkere tider. Banen vår skal gjøres fer
dig, klubblokalet får vel greie seg med sin 
foreløpige oppussing. Maling skulle jo også 
vært jklint på, men det får være til senere.

Nåi' en sitter slik og stirrer ut i det vakre 
høstværet, får en lyst til å fange inn det hele. 
Ta det med og gjemme det bort til vinteren 
og* så ta det fram igjen. Det er dessverre u- 
mulig, men du kan samle krefter nå ved å ta 
skauturer, ingenting gir slike krefter som det. 
Orienter deg fram, du får godt av det siden. 
Og vi skal nå engang ikke gi opp enda, det 
kommer år etter dette som skal få foreningen 
til å vokse, og vi må ha styrke og kraft.

Forsøk om du kan bli den vi i framtiden 
skal se opp til. Kanskje det blir deg som 
skal føre foreningen fram til det helt store. 
Bruk kreftene og gjør noe du kan se tilbake 
på og vær glad over ditt medlemsskap i Pors.

171717171717171717171717171717171717171717171717 T17 1717



2PORS-BL AD ET

Håpet — Juniorlaget

El

SMÅGUTTENE KRETSMESTERE
Slo Skidar 3-1 i finalen.
Mere fra Juniorgruppa i neste nr.

For første gang skal det spilles rundekam
per også for juniorlag, og Pors fikk i første 
runde Odd. Vårt lag er i grunnen litt for 
bortskjemt med seire. De har ikke tapt en 
kamp i år. Og store er seirene de har tatt 
med hjem. Derfor var det en opplagt sak at 
Pors skulle gå ut av denne kampen også som 
seierherre.

Det spørs om ikke guttene hadde under
vurdert sine motstandere atskillig. Odd viste 
å bite fra seg. De spilte hardt og effektivt. 
Våre virket på mange plasser litt for late, og 
slikt nytter ikke i en kamp som teller så mye. 
Stillingen etter første omgang var 1—1. I 
annen omgang ble det ikke scoret noe mål.

I denne omgangen presset Pors i de 35 
minuttene denne varte, men det nyttet ikke 
når en kom foran mål. Odd-målmannen Thor 
Nyblin laget en god figur og kom meget 
hederlig fra kampen.

En ny bestemmelse angående disse junior- 
kampene går ut på at uavgjorte kamper 
skal avgjøres på straffespark. Og hadde gut
tene vært nervøse før, ble det ikke bedre da 
straffesparkene skulle tas. Kjell Østensen fikk

Juniorlaget nådd SEMIFINALEN
Resultatene:

Pors—Odd 1-1 (3-1 straffe)
Storm—Pors 1-3
Pors—Fram 1-0
Pors—Lyn 3-0

den lite hyggelige jobben å stå mellom sten
gene først. Odd skjøt utenfor, og dermed var 
det i grunnen klart at Pors ville vinne. De 
fikk mer selvtillit de tre som var valgt ut 
som eksekutører. Per Thollefsen, Oddbjørn 
Oddaker og Sven Hansen scoret de tre mulige 
mot Odds ene.

Målet ble scoret av Sven Hansen etter et 
meget pent overlegg av Einar Bergby.

Og dermed har vi enda et lag i annen runde. 
Vi får håpe de kommer enda lenger. Men da 
må dere legge spillet annerledes opp. D.

TOK
Fra Venstre foran: Harald Steen, Kjell Østensen, Arvid Ballestad. Bak fra venstre: Einar 
Bergby, Finn Johnsen, Ragnar Bie Johansen, Sven Hansen, John Nielsen, Per Thollefsen, Oddbjørn 

Oddaker og Roald Reiersen.
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Det er kanskje mange som undrer seg over 
at bladet også denne gang blir sendt til dem 
som ikke har betalt kontingenten. Men som 
også de samme vil se, ligger det en postan
visning fullt utfylt med. Det er bare å betale 
inn pengene på postkontoret og dermed er 
det hele gjort. Bladet vil så komme som før 
uten stans helt til neste innbetaling skal finne 
sted, en gang i 1954. Vi håper at alle går 
de få skrittene til postkontoret og gjør denne 
lille plikten til takk for at dere har fått bla
det gratis nå i flere år. La oss som arbeider 
med det se dette igjen for strevet.

Vi gratulerer:
Eva Nordli og Hans Haugen som er inn

gått i den hellige ektestand.

Til Gost Olander og Vålådalen
eller til andre mer eller mindre kjente tre- 

ningssentra kan vi ikke sende våre langrenns
løpere. Men vi kan innby til de treningsmu- 
ligheter vi har.

Vi hadde flere løpere sist vinter som viste 
takter som lovet godt. Tiden er inne til å ta 
treningen opp. Man bør begynne nå.

Blir man aldri ferdig —
Nei, hvis man står på hjørnet og diskuterer 

og kritiserer hver kveld blir man ikke ferdig 
med treningsbanen.

Det er nettopp din hjelp som trengs.

Det nye styrerommet er ferdig og innvidd 
for lenge siden med et hovedstyremøte. Rom
met er meget pent. Vi skal komme tilbake 
til klubblokalet siden, men vil allikevel for 
sikkerhets skyld opplyse de uvitende om at 
det gamle styrerommet ikke lenger heter sty
rerom, men «Den lille salen».

Treningsbanen.
Når dette skrives er det enda ikke gjort 

noe videre på treningsbanen. Den er imidler
tid ferdig grøftet, og kun planeringen står 
igjen. Rådmannen har lovet at en bulldozer 
skal utføre det viktigste av dette arbeid, 
men denne er enda ikke kommet i gang. I 
flere dager har den holdt på med planering 
av gårdsplassen ved skolen og skulle vel nå 
på det nærmeste være ferdig. Straks etter 
vil den da ta til med treningsbanen.

Etter hva vi hører blir ikke dekket per
manent foreløpig. Arbeidet kom litt sent i 
gang, og ble mye ødelagt av regnet i vår. 
Derfor har en ikke kommet lenger enn en 
har. Men en brukbar skøytebane til vinteren 
og en foreløpig tumleplass for skoleungdom- 
men på Vestsiden skulle den vel bli.

Langs banen vil det bli satt opp et per
manent lysanleggg til en verdi av inntil 
15.000,— som Porsgrunns Kommune har be
vilget. Leggingen av ledninger og reisingen 
av master av stål skal medlemmene sørge for.

Treningsbaneutvalget er nå i fullt arbeid 
med å planlegge arbeidet som blir satt i gang 
muligens sist i denne måned eller kanskje 
før. Vi oppfordrer medlemmene til å utføre 
sin plikt i form av dugnad. K.
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Fredrikstad kan slås.
Fredrikstad i 3. runde. Vi hadde ventet 

det. Leif Lindstad hadde til og med håpet 
på å få Fredrikstad. «Jeg skulle ønske vi 
fikk Fredrikstad, for så skal da folk se at 
vi også kan spille fotball», sa han like etter 
at Pors hadde vunnet over Jerv, Grimstad i 
annen runde.

Og slik gikk det også. Vi fikk Fredrikstad. 
Men det var ikke mange som hadde samme 
troen som Leif på laget. Pors var domt til 
nederlag av alle fotballeksperter i Norges 
land, og reiste derfor til fotballbyen Fredrik
stad uten det skjebnesvangre favorittstemplet 
på seg.

At resultatet ble 3-2 til Pors som laget 
rundens storsensasjon behøver man vel ikke 
fortelle. Det viste seg nemlig at Fredrikstad 
ikke er uslåelig, selv på hjemmebane. Fred
rikstad fikk en knekk i og med dette neder
laget, for siden er det blitt i hvert fall et 
nederlag til i løvens egen by.

Vi gjengir nedenfor en hel del presseut- 
talelser om kampen.

«Morgenposten»: Hos Pors var Skilbred 
drivkraften i angrepet og han skaffet Frcd- 
rikstads c.h. Erik Holmberg atskillige vansker. 
Gjestenes c.h., den flotte Dagfin Jensen, le
verte også fine saker. Keeperen Bjørn Rein
holdt kunne sine ting og det var overraskende 
at «gamlekarene» Einar «Jeisen» Gundersen 
og Leif Lindstad kunne henge så bra med i 
galoppen. «Jeisen» spilte mot Bjørn Spydevold 
og det «oppgjøret» vant «Jeisen». Lindstad 
som i. h. er 39 somre nå, men bedre enn de 
fleste på banen.

«Friheten»: Hvilken overraskelse som var 
den største kan det krangles om. Men Pors 
raker høyt i aktelsen etter å ha slått ut 
selveste Fredrikstad. En bedrift vi skal langt 
tilbake i tiden for å finne maken til i 3. 
runde. Pors-seiren over Fredrikstad var fullt 
ut fortjent — laget var faktisk bedre pa 
samtlige plasser. Best hos Pors var h. 
«Jeisen» Gundersen, i. h. Lindstad og 
K. Skifjeld.

«Nationen»: At Fredrikstad for et uhyre 
skuffet hjemmepublikum måtte bite i graset 
for cup-ekspertene fra Grenland, Pors, er vel 
den største overraskelsen.

«Sportsmanden»: En av cupmesterskapets 
største sensasjoner fikk vi her i Fredrikstad 
i dag da hjemmelaget tapte 2-3 for landsdels- 
serielaget Pors. Gjestenes oppsiktvekkende 
seier var fullt fortjent. Pors-innsatsen var 
kolossal. Guttene kjempet om hver eneste ball 
og forsvaret demmet godt opp for Fredrik- 
stads løperrekke.

Nervøsiteten spilte sikkert også en vesent
lig rolle. På grunnlag av dagens oppgjør er 
det vanskelig å gi noen kritikk av de en
kelte spillere. På det hardt kjempende Pors- 
laget bør kanskje c.f. Skifjeld og h.h. Gun
dersen nevnes som de aller beste. Hjemme
laget var under pari på alle plasser.

Osloavisene om Pors-seiren.

Vi bringer her en del kommentarer fra 
Oslo-avisene om Pors’ rundeseier over Fred
rikstad igår.

Pors var et behagelig bekjentskap. Laget 
spilte en førsteomgang som var upåklagelig. 
Det var fart, direkte pasninger og gode skudd. 
Spillerne gikk friskt inn i tacklingene og de 
var fysisk sterke. Det var først og fremst et 
jevnt lag uten noen stjerner. — Karl Skifjell 
i center lurte Holmberg opp i stry, og de to 
wingløperne Ingar Tennefoss og Øivind Jo
hansen var raske og farlige. Centerhalfen Dag
finn Jensen var stø, og sidehalfene arbeid
somme. Laget trakk vel litt for tidlig ned 
i forsvaret og ga dermed Fredrikstad et alt
for stort overtak i den siste halve timen, 
skriver «Aftenposten».

Hos Pors var venstre back Skilbred og si- 
dehalfen «Jeisen» Gundersen de beste. Laget 
spilte med lange fremlegg og løperrekken var 
flinke til å skape sjanser, skriver «Arbeider
bladet».

Pors-seiren var fortjent, 
sier Fredrikstad-avisene.

Signaturen «Irvin» skriver bl. a. i Fred
rikstad Blads referat fra kampen: Pors er 
landsdelsserielag og har ikke spilt særlig 
overbevisende i høstens kamper. Inne i gar
deroben fikk vi servert en replikk som var
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TDei er høst.
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så skyldes det ikke minst 
spill. Han la til at seiren

Dommeren om kampen.
Kampens dommer Svend J. Svendsen ut

talte etterpå at det var en typisk cupkamp 
hvor det beste laget vant.

Fredrikstad tapte på sin giddesløshet og 
på svakt spill i de bakre rekker. Bjørn Spyde- 
vold var ikke seg selv på grunn av skaden 
(vann i kneet). Brødrene Pedersen var ener
giske halfer, men hadde dårlig plasering. La
get var ikke til å kjenne igjen på en eneste 
plass og når keeperen Moesgård arbeidet slett 
i feltet så kan dette forklare nederlaget.

Fredrikstad-røster om 
kampen.

Rolf Johansen, Fredrikstad kjente in
ternasjonale back og nåværende formann, ut
talte etterpå til vår medarbeider at når hans 
lag skuffet i går, 
Porsernes hurtige 
var fortjent.

Sommerens mange gleder er bakenforlig
gende. Vi føler kjøligere luft, det er runde- 
stemning og tyttebærtid og kortere kvelder. 
Naturens forsiktig skiftende utseende virker 
ikke brått. Overgangen fra sommer til høst 
går lunt og stille. Enkelte fine sommerdager 
innimellom gjør sitt til at vi nødig gir slipp, 
men som bare gjør det lettere å venne seg 
til den nye og sjarmerende årstid, høst.

Septemberluft, kjølig og ren, varsler over
gangen. Man blir mer opplagt, kjappere i 
takten. Det bærer mot skog og fjell. Septem- 
bersøndag med flommende sol over li og ås, 
over myr og vann. Passende temperatur drar 
oss ut til hytta med kaffelars, eller langtur 
for mosjonens skyld. Her er stedet for hvile 
og avslappelse, her kan man bruke sine fer
digheter. I naturens storslagenhet føler man 
den store susen, og stillheten som gjør en så 
liten og ydmyg. Her er stedet hvor kreftene 
fornyes og økes, her blir man styrket på 
kropp og sjel.

Det er ikke langt til Bjørntvedtkjenna og 
Holtankollen.

Når Fredrikstad-forsvaret var så hardt tru
et at det helt mistet hodet, da måtte Pors- 
overtaket gi resultater. Slik spillet artet seg 
skal vi bare si om Pors-laget at Einar «Jeisen» 
Gundersen var en såre nyttig mann og at 
39-åringen Olav Skilbred ikke var tynget 
hverken av alder eller beskjedenhet. Lindstad 
og Karl Skifjeld var gode skyttere.

Også Fredrikstad-avisen «Demokraten» 
synes at Pors vant fortjent. De to første må
lene var riktignok heldige, men porserne spilte 
mer energisk og var dobbelt så hurtige som 
motstanderne. Fredrikstadforsvaret spilte dår
ligere enn vanlig og lagets støttespillere Eric 
Holmberg, Leif Pedersen, Bjørn Spydevold og 
Henry Johannessen falt igjennom. Hos Pors 
spilte venstre back Olav Skilbred godt og 
«Jeisen» Gundersen var absolutt god. Løper- 
rekken spilte godt og jevnt og hadde gode 
skudd, skriver «Demokraten».

betegnende for «gåpåhumøret»: «Fredrikstad 
er ikke uslåelig». Selv om Porserne ikke reg
net med å vinne så hadde de ihvertfall be
stemt seg for at det skulle spilles i l’/2 time 
før saken var avgjort. Den gamle myten om 
at Fredrikstad er uslåelig i løvens hule skulle 
nå være borte.

Pors-seiren var fortjent. Fredrikstad brente 
et straffespark i 2. omgang og hadde det gitt 
mål så kunne mye vært endret. Det var Arne 
Pedersen som var eksekutør. Fra første stund 
tok Porserne sikte på å spille raskere enn 
Fredrikstad, starte hurtigere og kjempe inn- 
bidt om hver eneste ball.

Pors-innsatsen er all ære verd, selv om må
lene ikke var så «rene som man kunne ønske 
seg, var de slik man kan regne med i en 
kamp hvor så meget står på spill.

Knut Brynildsen, Fredrikstads og 
landslagets kjente centerløper gjennom en år
rekke, sa også at seiren var fullt fortjent.
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OtUvenstre:
Lindstad,

Etter kampen mot Fredrikstad. 
3 av lagets eldste, samt forman
nen er her fotografert i klubb
lokalet under tilstelningen som 
ble laget.

Fra venstre: Otto Malmgren, 
Leif Lindstad, Einar «Jcisen» 
Gundersen og Olaf Skilbred.

fet®. •,

■< L

De ser ikke videre ulykkelige ut disse karene. Bildet ble tatt i klubblokalet etter seiren over Fred
rikstad. Vi ser fra venstre målscorerne Ingar Tennefoss, Karl Skifjcld og Øivind Johansen. 
Videre formannen Otto Malmgren og Halvor Teksten. Bak Finn Moen og Bie Johansen.
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QRATULERER 5-2.

Nu tar vi fatt for alvor.Fortjent.

Flere fortjente.

La ikke hovedstyret kalle forgjeves.

*

Bjarne (Beiten) Olsen er av Bokseforbun- 
det overrakt en gave som takk for hans inn
sats både aktivt og administrativt.

(Vi skal senere komme tilbake til Beiten 
og boksingen.)

Det program som hovedstyret har satt opp 
for treningsbanens fullførelse, må vi forsøke 
å gjennomføre.

Det er ikke meget hvis hvert medlem tok 
et tak. Vi har tidligere vist at vi kan samle 
oss til en oppgave, la det bli tilfelle nå ved 
treningsbanen.

Det gjenstår endel planeringsarbeicb som 
må være unnagjort nå før regnværet setter 
inn, og det skulle ikke bli mange timene på 
hver. Når nå hovedstyret kaller på medlem
menes innsats, bor vi være med, alle som en.

Det begynner å ta form anlegget rundt 
skolene. La oss vise at vi ønsker trenings
banen ferdig ved å mote opp.

Ja, slik stod det på veggen da porsernc kom 
hjem etter den berømte kampen. Hovedstyret 
hadde sendt telegram til laget. Dette fikk de 
på fergen. Vi er blitt fortalt at alle spillerne 
ble kalt opp på dekk og der ble telegrammet 
høytidelig lest opp, og spør om guttene følte 
seg. Humøret stod på topp hele veien hjem, 
og sangen tonte.

Mens guttene plukket opp den ene milen 
etter den andre, holdt vi på for full steam 
hjemme i klubblokalet. Alt skulle legges til 
rette for å ta imot dem selv om det hele 
måtte bli mer eller mindre improvisert. Smør
brød og kaffe kom til veie på en eller annen 
merkelig måte. En måtte gå bakveien i de

Olaf Skilbred ble på et mote i Fotballgrup- 
pa i vår overrakt blomster som en takk for 
alle de kampene han har spilt for Pors. Den 
gang hadde han rukket 400 kamper, men 
siden har det jo også blitt en del, så det blir 
vel ikke lenge før han når 500. Etter hva 
han selv sier skulle tallet vært høyere hvis 
alle B- og C-kamper var tatt med, og det 
tror vi så gjerne. Olaf begynte jo tidlig å 
spille fotball og debuterte ganske ung på 
A-laget, men derom mer i neste nummer.

Den hektiske sesongen med olympiske leker 
og for oss NM er omtalt utførlig med tekst 
og bilder. Den er velredigert og velskrevet, 
og omfatter også de Alpine mesterskap, samt 
NM i 50 km og 10 km stafett.

Norges Skiforbunds årbok 1952 
er utkommet.

Aksel F j e 1 d ble av Hovedstyret over
rakt en nydelig pokal med Pors-merke og 
inskripsjon. Pokalen fikk han som en takk 
for vel utført arbeid ved Norgesmesterskapet 
på ski i 1952.

fleste forretninger, og hvem var det ikke som 
åpnet når Pors hadde slått selveste Fredrik
stad som alltid har vært den store bøygen 
i norsk fotball, i hvert fall etter krigen.

Og så kom de da. Vestsidens befolkning 
hadde gått mann av huse for å ta imot dem, 
og det var ikke så lite vanskelig for dem å 
komme seg gjennom mengden.

I klubblokalet ventet da et dekket bord og 
alle damene til de forskjellige guttene. Og 
spør om de hygget seg. Det varte ikke mer 
enn til klokken ett, men det ble lovét at 
greidde de bedriften enda en gang, så kunne 
det nok tenkes at det hele kunne gjenta seg.

G.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

♦

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

1

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask
og 

Føhn
M assasfe.

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

n. jm. i ra 
Etb. 1916. 

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

«Ekko^

norsk90 %

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93



PORS-BLADET9

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O. BroorudKr, Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

fflo-itaA, innskudd.
I Aksjekapital kr. 120.000,00

MRSORMO METHIEIK A.S
/

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

SOLID SKOTØY 
hos

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsom, Rensing, Sol plisse

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

I. L, Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Vestsidens Skotoyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01,56 
Avd. 2 — Telf. 5 21 21,

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

FIT] PORSGRUNN
sl® <2/ kklLV fe !Rlrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.



10PORS-B LADET

Håndballen i gang igjen.

♦

D.

men

KULTUR-KVELLENE - Møt presis.
Det er host og klubblokalet blir etterhvert 

samlingstedet for medlemmene.
Vi gleder oss igjen til kulturkveldene. Det 

ei her at vi likesom finner hverandre. De 
mange gode programmer vi tidligere har hatt 
viser at hovedstyret ikke bare tenker på det 
rent idrettslige, men også sorger for en vi
dere horisont.

Vi håper at også dette vil bli tilfelle i tiden 
framover, og at medlemmene møter presist 
til avertert klokkeslett. La oss bestemme alle
rede nå å møte presis til alle møter. Det er 
hyggeligere da.

I grunnen er overskriften litt malplasert, 
for når dette leses blir vel de siste kampene 
i årets handballserie avviklet. Mon akkurat 
nå har de så vidt tatt til.

Treningen har pågått i snart tre uker nå, 
og det ser lysere ut, selv om pikclaget vårt 
enda ikke har greidd å innkassere en seier. 
Nå ja, det kommer vel. Ivrige er de i hvert 
fall, og mange er de blitt i lopet av de dagene 
treningen har pågått. Stadig nye melder seg 
på, så nå har vi ingen vanskelighet med å 
stille lag.

Damelaget har vi måttet trekke fra resten 
av serien. Det var dessverre ingen interesse 
blant dem, men til neste år skulle det være 
større sjanse for å stille fullt lag. Det gjelder 
bare å holde interessen blant pikespillerne 
ved like.

Da Anker Hansen var på Søgne i sommer 
gikk han inn for spesialtreningen i håndball, 
og han har tatt godt vare på det han lærte. 
Nå driver han for fullt med pikene borte 
ved Vestsidens skole. Og spør om de har re
spekt. De møter opp hver eneste gang, og er 
treningen fastsatt til å vare i 2 timer, vel 
da er det 2 timer og ikke l1/?- Ikke en får gå 
før det er slutt, for programmet er fastsatt 
på forhånd.

Det er slik det skal være, og vi kan ikke 
få sagt hvor glad vi er over at det ser ut til 
at håndballen er kommet i det rette spor.

Vel, om pikene er veldig flinke og ivrige 
til å passe treningen, er det noen som langt 
fra er det. Herrelaget møter aldri opp når 
det er trening. Noe som de alle vet er at den 
foregår mandag og fredag, men disse dagene 
er man visst opptatt med noe annet. Vi for 
vår del har opplevd å se målmannen og en av 
spillerne et par ganger der nede, men det er 
også alt. Vi er klar over at minst 2 av lagets 
støttespillere for tiden er på sykelisten, men 
det er tross alt 8 mann igjen, hvor er de 6 
øvrige ?

Dere må være klar over at dere leder B- 
puljen, og vi gir ikke fra oss lederplassen. 
Men uten trening blir vi pent nødt til det.

For det første blir det vanskelig å erstatte 
de 2 skadede og for det annet kan ikke et 
lag uten trening stille opp mot de harde 
lagene som er i kretsen.

Jeg håper dere tar dette ad notam, og om 
vi har tapt når dette leses så har dere grun
nen her.

Med det samme vi snakker om håndball, 
kan vi også komjne litt inn på en bane vi 
alle håper å få. Den ligger like nedenfor vår 
nåværende treningsplass og tåler å bli sett 
på. Håndballgruppa får meget god bruk fol
den til kampene neste år, og blir vel den av 
gruppene som kommer til å trenge den mest. 
Men vi kan ikke få noe for ingenting, og vi 
har ikke gjort stort på det vi har utført. Er 
dette riktig, synes dere? Nei, langt i fra. Vi 
har plikter på oss vi som de øvrige medlem
mene i foreningen. Derfor har vi ingenting 
å klage over som vi har gjort. Ja, det er 
kun håndballgruppa dette er rettet til, men 
det passer like fullt på enkelte andre grupper 
også.

Vel, dette var litt av en skjennepreken, kan 
jeg tenke at noen av håndballgruppas med
lemmer vil si, men du verden så godt den 
passer allikevel. Nå er det bare å håpe at 
alle sammen tar disse ordene til seg og sørger 
for å gjøre ordene til skamme. En kan nem
lig ikke få alt for ingenting, det er det en
kelte som har trodd hittil.
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er

Fra FOTBALLGRUPPA.
NIF’s Ferdighetsmerke for gutter.

r

Rundéstemning.
Igrunnen er det vel litt sent å snakke om 

rundestemning. Det ble ikke mer enn 4. runde 
og nå er det altså 5. som skal spilles. Men 
la oss allikevel ta med noen ord.

Pors har vært i 4. runde 4 ganger etter 
krigen; og to av kampene har vært spilt på 
hjemmebane, i fjor og i år. På disse kampene 
har det ikke vært så få tilskuere, av tilhen
gere og motstandere. Men stemningen, hvor 
blir det av den.

Andre steder er det vanlig at man lager 
en heiagjeng når noe viktig skal skje, og det 
må en regne en rundekamp for. Frank har 
laget noen spredte forsøk på å stable på beina 
en slik gjeng, men det har falt i fisk. Hvor
for er det slik i vår forening? Det var enkelte 
som spurte etter Viking-kampen om det vir
kelig var så mange som over 5000 mennesker 
på banen, de hadde nesten ikke hørt noe til 
dem. Og det er ganske riktig.

Det var ikke mange som ropte «Heia Pors», 
. derimot var det flere som ropte på Viking. 

Slik er det når de reiser helt fra en annen 
kant av landet for å se klubben sin i aksjon.

Nei, de siste årene har stemningen vært 
borte fra rundekampene Pors har spilt. Det 
er bare når de kan få inn en god del mål, som 
f. eks. mot Jerv, at en kan høre noen heia
rop. Men det er ingen som skjønner at hvis

NORRØHÅ FABRIKER Å/S
PORSGRUND

Tkmwia Slipeskluec 
er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

4 runde-kampen Pors—Viking på stadion 
ble filmet.. Fotballgr. hadde engasjert fri- 
sørmester Alfred Winje med 3 smalfilmer i 
farver. Disse vil bli vist i klubblokalet i nær 
framtid.

Norges Fotballforbund har innstiftet fer- 
dighetsmerke for gutter mellom 12 og 16 år. 
Merket er innstiftet for å fremme interessen 
for fotballspillets teknikk og kan tas i tre 
grader, nemlig: «bronseballen», sølvballen» og 
«gullballen». Grenland Fotballkrets vil være 
arrangør ved prøvene som blir bekjentgjort 
i god tid i forveien. Fotballgr. henstiller til 
alle gutter mellom 12 og 16 år å begynne 
treningen for merkene straks. En henvender 
seg til Olaf Skilbred på treningskveldene, 
som vil undervise i de forskjellige fordringer.

vi ropte litt, ville spillerne forstå at de har 
publikum med seg i kampen. Men det må ikke 
ropes i tide og utide. En kyndig mann får ta 
ledelsen og sette i gang det hele.

Fra neste år får vi sette i gang. La oss da 
få høve til å konstatere at det er mål i 
Pors-tilhengere også. De har vært tause len
ge nok.
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D.

i

som guttene hadde hatt en treningskveld til 
for kampen mot Viking er vel neppe trolig. 
Men spillerne trenger trening. Det skorter 
en god del på kondisjonen hos enkelte, og da 
må UK sørge for at disse, ja alle spillerne 
får den nødvendige kondisjonstreningen.

Vi har lært av dette forhåpentlig, legg der
for aldri trening til dager hvor det sjelden 
møter noen fram.

Spillerne er fra venstre: Jeisen 
Gundersen, eksekutoren Dag
finn Jensen og Olaf Skiibred.

eksekutoren 
og Olaf

3 av dem som motte opp dis
kuterer her sjansen Pors har 
til å få ballen bak Peder Svend
sen. Det ble bare 1 gang de 
greidde det — på straffespark.

Viking var og er et godt lag, så noen ver- 
digere å bli slått ut av kunne vi vel neppe ha 
funnet.

Med hensyn til referatet av kampen hen
viser vi til «Sportmanden>2. Det var meget 
utførlig og godt og gir absolutt det riktige 
bildet av kampen. Vi kan videre si at Pors 
ei meget fornøyd med pressen i sin helhet 
for de referater som er gitt av Pors’ kamper 
i år. I grunnen har pressen mer å si for 
våre fotballag enn noen aner. Håper kritik
ken vil være med lagene også senere.

Trening- før Viking-Ikaiinnipeirii
Så vidt vi kjenner til var det bare trening 

1 gang foran denne viktige kampen, og den 
foregikk onsdag. Var ikke det litt uforsvar
lig. Onsdag er som de fleste kjenner til ingen 
god treningsdag, og hvor mange A-spillere 
som var der denne onsdagen, skal ikke sies.

Nå vet vi at det var flere kamper på de 
vanlige treningsdagene. Men hvorfor ikke da 
ta andre dager, litt kan en da flytte på seg.

Om resultatet hadde blitt annerledes der-

PORS — VIKING 1-3.
Vi skal ikke referere denne kampen. De litt 

over fem tusen som så den, og de som har 
lest referatene i avisene etterpå kan den sik
kert like godt som vi selv. Men nevne burde 
gå an.

Vel, så langt og ikke lenger. Vi kommer 
visst aldri lenger. Fire ganger har vi vært 
i fjerde runde etter krigen. Et fint resultat 
selvfølgelig som også har skaffet en god del 
i fotballgruppas kasse. Men vi vil lenger, vil 
ikke stoppe konstant i 4. runde.
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Fra Pors—Viking kampen. Vikings målmann hadde da, til tross for bare det ene målet, litt å sta 
i under kampen. Iler er det Hermann Holtan som forsøker å heade. Det ble ikke noe mer ut av 

denne headingen.

TI «

't'’'' * 
\ X' ' '

# - .

Vikingmålmannen, Peder Svend
sen, har her fått besøk av en 
liten Pors-patriot. Det ser ikke 
ut som at Svendsen hadde vi
dere tid til prat i det øyeblikk 
bildet ble tatt, men hva som 
ble sagt for og etter, er ikke 
godt å si.
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N. I. F. ’ s instruktørkurser.

DK

Serieprogrammet 
hittil.

helt inn til de enkelte problemene rakk vi 
selvsagt ikke, men enkelte. F. eks. det øko
nomiske ble belyst på forskjellige måter, og 
det var mange gode forslag til løsning av 
de forskjellige problemene i forbindelse med 
økonomien. Vi forsøkte oss videre på gruppe- 
ledelse og avvikelse av et årsmote.

Hva en likte best av de forskjellige fagene 
er ikke godt å si. De hørte så nøye sammen. 
Alle gikk ut på å gjøre det lettere for klub
bene i framtiden. Det var det vi deltakere 
fikk i oppdrag å ordne.

De forskjellige instruktørene gikk inn for 
sin oppgave og forklarte slik at vi måtte for
stå. Vi fikk se film i forbindelse med in
struksjonen. Og Idrettsforbundet kan være 
helt sikker på at de 46 deltakerne som var 
på Vestmar, de fikk med seg en del tilbake. 
Det er da bare å håpe at disse vil fortsette 
med samme interesse slik at forbundet også 
et annet år kan arrangere liknende kurs. De 
er på sin plass. Idretten trenger slike.

Landsdelserie er og blir landsdelserie, og 
vi er på en eller annen mirakuløs måte med 
fremdeles. Hvor mange kamper laget spilte 
i løpet av vårsesongen har vi ikke tall på 
akkurat nå, men vi vet i hvert fall at vi ikke 
innkasserte mer enn et poeng på alle kam
pene, nemlig mot Hovedserie-debutanten Moss. 
Ja, det var en trist sesong, og folk mistet 
interessen når det gjaldt Pors. Ingen ventet 
noe--------

-----og vi venter fremdeles ingenting. Vi 
bare håper at laget skal ta seg sammen en 
gang slik at vi kan bygge opp en ganske bra 
posisjon før høstkampene er over. Akkurat 
nå ser det smått ut. Vi ligger i dag etter 
kampen mot Askim på 3. plass fra bunnen 
og fra den går vi rett ned hvis vi ikke har 
kommet lenger når denne serien er slutt. Vi 
må nemlig regne med at 3 lag går ned fra 
Hoved-serien neste år og havner i vår avdeling.

Norges Idrettsforbund har nå i flere år 
holdt sine amatørinstruktorkurs på forskjel
lige steder rundt om i landet. Pors har hatt 
sine representanter på et par av disse kur
sene. I fjor reiste Wivi-Ann Gundersen til 
Segne på tilleggskurs II og Anker Hansen 
var på aspirantkurs samme sted. De samme 
har også i år representert foreningen, Anker 
på Søgne og Wivi-Ann på Jessheim.

Disse kursene er lagt opp på samme basis. 
Det er meningen å utdanne amatørinstruk- 
tører for lagene. Som de aller fleste vel er 
klar over, er det vanskelig med instruktører 
i de fleste lag, da kanskje verst ute på lands
bygda, og idretten ligger derfor nede på 
grunn av dette. For en del år tilbake kom 
derfor Ottar Ystad som den gang var formann 
i Norges Idrettsforbunds instruksjonsutvalg 
på denne tanken å holde en del slike kurs. 
Tanken falt i noe god, noe dårlig jord, men 
den ble satt i verk, og nå ser en her og der 
gode resultater av dette arbeidet. Enkelte er 
nokså mye imot tanken fremdeles, og mener 
at det er en for stor utgift for forbundet. 
En får ikke nok igjen.

Dette kan nok til en viss grad være sant. 
Enkelte deltakere er bare med på kurset, men 
gidder ikke å sette i gang når hun eller han 
kommer tilbake. Da har ikke kursene noen 
misjon. Men er man interessert i idrett, i 
klubbens ve og vel, hender ikke dette. Da går 
en inn for oppgaven en har påtatt seg i og 
med at en har gått et slikt kurs.

Et av disse kursene var i år lagt til Vest
mar hvor undertegnede var deltaker. Det var 
46 deltakere, men vi skal ikke dvele noe ved 
nettopp dette. Kurset varte i 10 dager.

Dagene var oppdelt i timer med faste pro
grammer. Organisasjonslære, helse- og tre
ningslære, instruksjon, grunntrening og leik 
osv. Det var vel også noe som kom innimel
lom, men som vi i farten ikke husker. Vi 
fikk også et lite innblikk i hvordan volyball 
skal spilles, du verden så festlig. Det hele 
var interessant, og vi lærte fantastisk mye 
som det ikke nytter å gjengi her. A trenge
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Det kunne ha gått værre.

men

Onside.

1

DK.
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Norske skiløpere.
Til å redigere et storverk om norske ski

løpere, et skihistorisk oppslagsverk, som skal 
utgis i samarbeid med Norges Skiforbund, 
har Skiforlaget oppnevnt følgende kjente her
rer: Gunnar Gundersen, Birger Ruud, Peder 
Belgum, Arnulf Gundersen og Stein Eriksen.

Verket vil omfatte skikretsene, lagenes og 
løpernes historie, og det vil også bli artikler 
fra internasjonalt kjente folk på alle felter 
av skilopningen hjemme og ute.

Storverket vil få titelen «Norske skiløpere», 
og som skal gi et fullstendig bilde av ski
idretten.

Under fotballkampen Pors—Ørn hendte det 
at Karl Skifjeld fikk et sammenstøt med Ørns 
centerhalf, og som gjorde ham uklar for en 
tid. Han fortsatte imidlertid, men tydelig rys
tet, og det ble ytterligere forverret ved et 
nytt sammenstøt.

Det var tydelig tegn på hjernerystelse, og 
vår gode Karl burde hatt et opphold utenfor 
banen etter det første sammenstøt. Det er 
slike skader som ofte ikke tas høytidelig 
nok og som kan få farlige etter-virkninger. 
Det er også en plikt av dommeren å se at 
slike tilfeller blir behandlet riktig. I dette 
tilfelle burde dommeren bestemt ha nektet 
Karl å fortsette, inntil han var o. k. Men 
når ikke dommeren gjorde det, skulle lag
ledelsen ha grepet inn. En kort pause hadde 
ikke betydd noe for resultatet, men hvis 
uheldet for alvor hadde vært ute, kunne ska
devirkningen blitt langt større. En hjernrys- 
telse er ikke noe man skal ta for lett.

Det gikk bra denne gang, men neste--------

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer 

som averterer i Pors-bladet!

Som alle husker slo Pors Eik i første runde 
i Tønsberg, og det var derfor en stor over
raskelse da laget kom tilbake med 5-1 tap 
for samme lag i første seriekampen i høst. 
Det var en skuffelse for de som hadde trodd 
på laget, men en får trøste seg med at ballen 
er rund og at allting kan hende i løpet av 
en kamp. Men 5-1 skal det mye til å ta igjen.

Neste mann som skulle «slås» var Ørn. 
Her hadde vi et 2-0 nederlag å ta revansje 
for, og lenge så det ut til at det skulle bli 
slik. Vi ledet nemlig 2-0 lenge, men den gang 
ei osv. Det ble det ingenting av. Riktignok 
fikk vi med oss de 2 poengene fortjent, 
resultatet var 3-2 og holdt så vidt.

Askim skulle bli en meget lei nøtt, så lei 
at vi dessverre ikke greidde å knekke den. 
På en mer enn merkelig måte var det umulig 
for Pors å få hull på byllen. Guttene spilte 
ikke, men de kunne uten vanskelighet ha 
greidd å putte et par mål bak Askims mål
mann før Askim scoret sitt første. Pors var 
meget ineffektive foran mål og spilte for 
mange polballer.

I det 20. minutt fikk Askim sitt første 
mål. De benyttet de sjansene som bød seg 
og derfor greidde de også å få mål. Ikke mer 
enn minuttet etter lå enda en ball bak Bjørn, 
men denne gang ble det helt riktig annulert 
for offside. Da det var gått 25 minutter laget 
dessverre en av våre straffespark. En ufor
skyldt hands innenfor straffefeltet resulterer 
i straffespark og mål.

Nå datt de mer og mer sammen våre elleve 
og enda en goal greidde de rød-hvite å få 
inn før dommeren blåste for halv-tid.

I annen omgang spiller Pors fotball i 12 
minutter og i denne tiden scorer de et mål, 
og dermed blir det. Det er slutt på fotball
spillet og Askim, som ikke har spilt fotball 
før i kampen, greier det heller ikke nå.

Det var en skuffende kamp. Vi hadde ventet 
noe annet denne gang og håper dere greier 
det neste gang. Vi trenger de poengene som 
er igjen. Vi tror dere greier det hvis dere 
bare går inn for kampen med samme glød 
som mot Fredrikstad.
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REFLEX

ALT FOR SYKLER OG SPORT

e
Dahl & Skyers cftf. Vestsidens itaofeta

Herre- og Gutteklær

Åndr. AasM
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

+
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Alt i 
FRUKT, TOBAKK 
OG SJOKOLADE

AU i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

f'
1

0

•MARGARIN^
c otcføf-

R e p a r a s j o n e r

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

FRSWK NTrø
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

■ *'

Ofc- • bbimpwot___
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Fortrening til vintersesongen. Og så brast håpet
Fra sommer til - -

Til slutt er det å håpe at A-laget kan kom
me opp fra dypet og at alle de øvrige grup
pene får en god sesong.

Ja, vi er kommet et godt stykke fra som
meren nå. Høsten har for lengst gjort sitt 
inntog med sine vakre farger og kaldere tem
peratur.

Fotballagene er nå på det nærmeste ferdig 
med sine kamper for i år, og spillerne skal 
ta det med ro en tid før de setter i gang med 
treningen for neste sesong.

Boksing og turn har for lengst tatt til in
nendørs, og treningen går for fullt i gymna
stikksalen på Østsiden.

Bandygruppa har begynt forberedelsene for 
sesongen som kommer, og nå når de også har 
fått bane, burde treningen bli en lett sak for 
dem. Fullt lys er forhåpentlig nå ordnet med, 
og dette vil komme godt med også for Vest
sidens unge skøyteinteresserte.

Skigruppa har søkt om et eller flere arran
gement i vinter og får dem vel også, får vi 
håpe. Men la oss ikke få et skirenn når snøen 
er gått. Det klarer seg med det siste vi hadde.

Hovedforeningen setter igjen i gang med 
sine klubbkvelder, og alle er hjertelig vel
kommen med medlemskort. Dette kan også 
løses ved inngangen, står det i annonsene.

Håndballgruppas gutter greidde ikke mes
terskapet, men de rykker allikevel opp i 1. 
divisjon. Vi gratulerer.

Juniorlaget vårt dro søndag 20. sept, til 
Eidsvold for å kjempe mot Vito om retten 
til å spille finalen i Oslo. Egentlig reiste laget 
lørdag om formiddagen, men kampen gikk 
ikke før søndag..

Vi hadde alle håpet at vi nå hadde den 
store sjansen til å få årets juniornorgesmes- 
ter blant oss. men den gang ei. Vito satte 
ekstra gode kjepper i hjulene for oss, som 
guttene ikke greidde å kvitte seg med. De 
var meget nervøse da de gikk på banen, og 
det ble ikke bedre i løpet av kampen. Vito 
ledet en tid med 1--0, men våre kunne nok 
ha tatt igjen forspranget og mye mulig var 
det også at de kunne gått opp og laget le
delse. Dessverre gikk det ikke slik. Løperek- 
ken fikk ingen ting til av hva de kan greie. 
Selv ikke straffesparket fikk Oddaker bak 
målmannen, og dermed var kampen avgjort. 
Vito fikk enda et mål, og kunne gå av banen 
som seierherre og med retten til finalekamp 
2—0 ble resultatet, fullt fortjent etter den 
innsatsen laget hadde gjort i denne kampen 
og i de tidligere kamper i NM. Vi må bare 
si at de beste vant, og det er jo det riktige.

Et annet år kan det kanskje bli oss.
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en

ikke barneparti ?

er

barneparti ville ikke ha vært

Teatergruppe en tanke?

DK.

Vi har for ca. et år siden brakt dette spørs
målet på bane. Dessverre var det ikke så man
ge som var særlig interessert i det den gang. 
Men nå har forhåpentlig interessen økt. Både 
dame- og tumgruppa har sine underholdnings- 
grupper, men hva er to komiteer på tilsammen 
6 medlemmer når en hel forening skal nyte 
godt av underholdningen. Dessuten er det bare 
damer med, og det trengs en del herrer. Vi 
trenger også flere damer, og her har alle te
aterinteresserte sjansen til å få vist hva de 
duer til. Redaksjonen tar gjerne imot inn
meldelser av de som er interessert. Nå håper 
vi at det virkelig kan bli noe av det.

Hvorfor

Både herre- og damelaget var invitert av 
Skotfoss til en turnering på Skotfoss lørdag 
4. oktober. Etter turneringen var det en me
get hyggelig tilstelning.

Håndballgruppa
har planer om å holde en avslutningsfest for 
pikelaget med det aller første. Det var da me
ningen å innby Fotballgruppas junior- og gut
telag eller bare det siste. Noe helt sikkert 
er ikke det hele enda.

Det vil bli diskutert i et styremøte.
Småguttlaget vil visst også gjerne ha 

kamp mot Sundjordet for å få revansje. De 
greidde bare uavgjort sist. Hvordan det går, 
vet vi foreløbig ikke noe om.

Dette skal være og er en kritikk rettet mot 
Turngruppas styre.

Vel, vi har ikke tenkt å si at de arbeider 
dårlig eller liknende. Vi har bare tenkt å 
sette fingeren på nettopp dette at gruppa 
ikke har tenkt å ha barneparti i år.

Er ikke Turngruppa klar over at det 
de unge vi skal bygge på. Det er nok så at 
gruppa har 2 større pikepartier fra 9 år og 
oppover, men 
av veien.

Vi snakket med formannen i gruppa, og 
hun sa at grunnen var mangel på lokale.

Det er ikke riktig, for Huskomiteen har 
holdt av onsdag som kan benyttes av barne- 
partiet, så dermed skulle husspørsmålet være 
løst.

Videre hørte vi at instruktrisen syntes det 
ble for mye lek med disse pikene.

Ja, hvorfor ikke lek. Den kan en bygge 
gymnastikken videre på, og hvis instruktri
sen også vil, kan hun legge inn små øvelser 
i programmet.

De vil følge med og ta etter.
Det er sørgelig at alle disse ungene som 

har gledet seg til å begynne på turn igjen 
etter ferien nå ikke får lov å være med.

Vi håper at Turngruppa har tenkt nøye 
over hva de har bestemt seg for. Det kan 
muligens koste litt.

HÅNDBALLGRUPPA
er nå ferdig med sine kamper for i år. Pike
laget greidde å hale i land et poeng i sin 
første sesong. Med litt mere trening og ru
tine skulle det vel gå bedre et annet år. Det 
er mye håndball i disse pikene, og det kan 
bli noe ut av dem.

Herrelaget greidde å komme opp i 1. divi
sjon fra våren av. Laget tapte den avgjørende 
kampen mot ‘Herøya som vi vel har nevnt 
før i bladet. Som vi sa den gang, kunne ikke 
laget komme noen vei uten trening, og vi 
fikk rett. Det gleder oss å konstatere at vi 
har kunnet fastslå noe slikt på forhånd hvor 
trist det enn er for foreningen at laget gikk 
glipp av kretsmesterskapet.

Vi vil også med det samme få lov å gra
tulere guttene med innsatsen i årets NM- 
kamper. Dere viste at dere kunne spille fot
ball som den skal spilles. Det er mange av 
de eldre som kunne ha en hel del å lære av 
dere.
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BOKSINGEN
har nå tatt til igjen med trening i gymna
stikksalen til Folkeskolen. Hvordan fremmø
tet er, har vi ikke fått oppsport, men de sam
me gamle har vel funnet sine plasser igjen i 
rekkene. Vi ønsker at Boksegruppa må få 
god fremgang i denne sesongen, og hender 
det noe av betydning skal vi være på pletten.

MALINGEN
av klubblokalet har begynt og fortsetter fram
over. Mot frem.

Trenin

KLUBBLOKALET.
Det er enda ikke slutt med dugnadsarbeidet. 

Ikke for det, dugnad kan det ikke kalles. 
Da vi tok en tur ned der stod huskomiteens 
formann der alene sammen med en gutt på 
5 år og jobbet så svetten rant. Resten av ko
miteen håper vi vil innfinne seg sammen med 
en del andre og gjøre litt for foreningen i 
stedet for bare å stå og kritisere.

Håper oppfordringen følges.

ARBEIDET
på treningsbanen er fremdeles i gang og ven
ter på din hjelp.

TURN PÅ NYTT.
Turngruppa har nå tatt til med virksom

heten igjen etter en lang dvaletilstand i som
mer. Ungene møtte opp som før med sin 
gamle interesse for turningen. På damepar- 
tiet var det ikke så mange som vanlig etter 
ferien, men de kommer sikkert siden. Hus- 
morpartiet hadde sine gamle tilhengere og 
kanskje det også var kommet et par til.

Vi får håpe at det vil bli større interesse 
og bedre fremmøte senere på høsten.

VÅRT JULENUMMER 
blir det nå arbeidet på for fullt. Har noen 
en god ide, så glem ikke hvor du skal levere 
den. Vi tar fremdeles imot bidrag.

Arbeidet på treningsbanen er nå i gang på 
nytt. Banen er planert ved hjelp av bulldo- 
zer som har holdt på i mange dager og kvel
der, og i disse dager holder en på med grus- 
fyllingcn og gravingen av grøfter til lednin
gene i forbindelse med lysanlegget.

Så vidt vi kjenner til har det vært annon
sert når arbeidet skulle settes i gang, men 
som vanlig er det de samme som går igjen. 
Hvis bare alle ville tenke på at jo flere det 
er der, jo lettere vil arbeidet gå og desto 
fortere vil det bli ferdig.

Det er enda anledning til å gjøre noe. La 
nå denne appellen for en gangs skyld nå frem.

fl —JjohanU i 
JEREMIASSEN 
trelastutsalg

KULTURKVELDEN.
Torsdag den 17. september gikk første kul

turkvelden av stabelen med Kåsin til å un
derholde, og det greidde han. Allsang, kåseri, 
• konsert? og dansemusikk, alt svingte han 
opp med.

JUBILEUMSNUMMERET
vårt er nu begynt forberedt. Er det noen som 
har en del gamle bilder fra Pors tidligere år, 
bes de innlevert til redaktøren.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

90

Porsøre! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMIYI. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED W1K.1E

0 / /o

Dame ’ 
og 

Herre 
klipp

Vask
og 

Føhn
Massasje

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

n. evee,senj 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

0. M. Brørulfsea?
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregatc 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

fflattaA, Lttnå^cudcL.

Aksjekapital kr. 120.000,00r
I

MBWgm HHlMWMi fi.S

D

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61>

SOLID SKOTØY 
hos

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

Klingbgrgs Kolonial
CRØGERLIEN

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Stoff knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Vestsidens Skoiøyfonetning A.s
Torvet 

V. Porsgrunn. 
Telefon 5 21 21

hopiim Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER 

Sengcutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

£)x4.£, ag
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Mora-Nisse - -

Jag spritar inte.

*

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Vi idrettsfolk mener sjøl at idretten har 
en viktig kulturell oppgave i samfunnet vårt.

Det kan vel forsvares når man ser på det 
arbeidet som er gjort av idrettsfolk og foi' 
idretten i sin helhet.

Vi har da også et lysende motto: «En sunn 
sjel i et sundt legeme». — Men det er like
vel ting som har fått meg til å tenke på om 
vi gjør hva vi kan for å holde dette mottoet 
rent? Jeg tenker da på idretten kontra alko
holen.

Etter min mening er dette å besudle hele 
idrettsarbeidet. Vi skal huske på at de pur 
unge alltid er interessert i hva de eldre fore
tar seg. Kanskje de synes det kunne være 
veldig kjekt å ta seg en dram. Særlig når de 
hører det omtalt i muntre ord og vendinger. 
For det blir utvilsomt mange morsomme be
retninger etter en fest med «bluss på lampa».

Kjære idrettskamerater, jeg håper dere ikke 
tar dette som noen sur kritikk. «Mener du at 
det kanskje er så dårlig stelt i vår forening?» 
vil dere kanskje spørre meg. Nei, det er sogar 
meget bra i så måte, men det er ting vi bør 
være skånet for, og det er å høre alkoholen 
som samtaleemne når en er samlet om idretts
arbeidet. Jeg tror vi med dette kommer nær-

Tlwcøna Sfipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel 

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Også andre kjente idrettsfolk er blitt 
spurt hva de mener om alkohol og idrett.

Ivar Ballangrud: «For min egen del vil jeg 
først og fremst understreke at jeg alltid har 
vært avholdende, og hvis jeg ikke hadde vært 
det, tror jeg ikke jeg ville ha nådd det jeg 
har gjort. Det er helt innlysende at mellom 
idrettsmenn må alkoholen være bannlyst. Man 
kan ikke nyte alkohol og likevel prestere det 
fremragende i idretten. Vekk med alkoholen.»

Sonja Henie skriver i boka «Mitt livs even
tyr»: «Sigaretter og alkohol var ting som

mere våre ideer og forstår bedre at idrett og 
alkohol ikke hører sammen.

Vår forening er ingen avholdsforening, men 
det er mange ting som kan gjøres for å få 
den henimot det.

Vi husker alle sammen den bedriften Mora- 
Nisse gjorde i «Kollen» 1951 da han vant sitt 
løp på IV2 ski. Da Mora-Nisse samme kvel
den sitter på en restaurant, kommer det en 
kar og byr ham en drink. Som den idretts
mannen Mora-Nisse er, avslår han med føl
gende replikk: «Tackar så Mycket, kamerat, 
men jag spritar inte». Måtte vi Fram-gutter, 
alle som en, kunne si det samme når vi blir 
bydd en dram.

Mange takk, kamerat, men jeg drikker ikke,
Birger Gundersen,

i Fram-avisa.
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24 til junioravdelingen.

DK.

måtte holdes borte den gang (1929—30) som 
i dag. Jeg tror ingen -ting er så farlig, all 
opparbeidet trening rives ned med en gang. 
Jeg har forøvrig aldri vært plaget av lysten 
til noen av delene, og det faller meg frem
deles ikke vanskelig å si nei takk.»

Birger Ruud: «Unge skiløpere. Det er en 
falsk oppfatning at alkohol skaper en mann. 
Alkohol og nikotin er ødeleggende for en hver 
sportsmann».

Reidar Liaklev: «Alkohol og idrett kan 
like lite forenes som ild og vann.»

Helge Eøvland: «Alkohol virker aldri sti
mulerende, den setter ned musklenes arbeids
evne, den nøyaktige funksjon av nervesy
stemet, og hemmer den rolige vurdering av en 
situasjon. Alkohol «varmer» ikke, men tvert 
imot øker avgiften av varme fra huden.»

Av det disse og andre kjente idrettsfolk 
har sagt, kan vi lære dette: Den idrettsman
nen som vil nå toppen av det han kan makte, 
ma holde alkoholen borte.

Junioravdelingen har gjort et godt inngrep 
i utdelingen av kretsmesterskapene for i år. 
To og et tap i årets 3 finalekamper, og det 
skulle bare et lite hell til for å ha klart det 
siste også.

Men 3 avdelingsmesterskap og 2 kretsmes
terskap er ikke å forakte, og det viser at vi 
har mange å ta av hvis bare guttene viser 
samme interesse for fctballen senere som de 
nå gjør.

Kampene i år har vært meget tilfredsstil
lende. Juniorlaget har bare seire med en hel 
masse mål på den riktige siden, guttelaget 
tapte en kamp og småguttlaget har hatt et 
par uavgjorte kamper. Som en ser et godt 
resultat.

I to av kampene om kretsmesterskapet var 
Skidar motstander, den siste skulle gå mot 
Storm.

Småguttene kjempet en tirsdag kveld på 
Urædds bane. Pors scorer 2 mål i første om
gang ved Kjell Åge Danielsen og Vidar Kris

tiansen, Skidar ett. I annen omgang blir det 
bare ett mål ved Vidar Kristiansen, og por- 
serne kan gå av banen som nybakte krets
mestere. Alle som en blir båret ut på sterke 
armer av de eldre.

Etter kampen blir det kaker og sjokolade 
på Hahns Kafe, og humøret og gleden er på 
topp hele tiden.

Kretsfinalcn i juniorklassen er fastsatt til 
Herkules en fredag, og Pors stiller som stor 
favoritt til kampen. Tidligere i rundekampene 
gikk jo seiren til Pors med 3—1.

Samme resultat .blir det nå. Samme fresen 
som tidligere var det ikke i denne kampen. 
Mye kom det kanskje av at høyresiden ble 
stoppet av en livsfarlig venstreback hos Storm 
(samme mann burde ikke ha lov til å spille 
fotball). Men det skulle ikke så mye til å 
hale i land seiren, og de unge porsere tok 
det litt mer med ro enn de vanligvis pleier.

Etter kampen var det en hyggelig sammen
komst på Kafe Duval i Skien.

Guttefinalen skulle gå på Ballklubbens ba
ne mellom Skidar og vårt lag. Her var det 
ikke sikkert hvem som ville trekke av sted 
med kransen, men mange var det sikkert som 
håpet at vi ville greie det tredje også.

Etter første omgang leder Pors med 1—0, 
men så går det nedover. Skidar scorer 2 mål 
i annen omgang, Pors et som blir annulert.

Disse målene vil vi gjerne komme litt inn 
på. Det målet Pors fikk, skulle ikke vært 
avblåst. Ingen av våre hadde forsyndet seg 
i dette tilfellet. Det viste seg også da dom
meren ga Pors frispark.

Det ene målet Skidar fikk kom etter fri
spark like utenfor 16-meteren. Frisparket 
skulle Pors hatt, men dommeren mente noe 
annet. Ved det andre målet hang målmannen 
fast i nettet som ikke var festet på forhånd. 
Hadde dommeren undersøkt dette på forhånd?

Det ble ikke noen tilstelning for guttela
get etterpå. Det var meningen det skulle ha 
vært uansett om de vant eller ikke. Men uhel
digvis kom en av spillerne til skade i de siste 
sekundene og måtte bringes på sykehus.

Men det blir nok noe til dere siden, gutter.
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REFLEX

Dahl & Sky ers eftf.

Herre- og Gutteklær

Andr. Aaslaid
JERNVAREFORRETNING

-SPORTSARTIKLER—

1

+
A

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18
Kommisjonær for Nor sic Tipping A</s

Andersons Biomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

røNK mijso
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

tayføktyr
Telf. 5 0913 

V. Porsgrunn

OERNER
ZMnølSA $AA

Wstsitas

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

■MARGARIN'^
c otcø#-

I - , w' 3 _ ss'

JJ
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN
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KLUBBLOKALET

gen.

verv. Vi vil alle forsoke å gjøre vårt for at 
foreningen fremdeles skal være i fremgang.

Pors-bladets redaksjon har av en anonym 
mottatt kr. 100.—. Til giveren sender vi vår 
egen og foreningens takk. Red.

Oklø ber
Oktober har kommet, det nærmer seg vin

teren i raske tak. De forskjellige gruppene 
har begynt sine generalforsamlinger, og rep
resentantene fra valgkomiteen trygler, ber og 
overtaler den ene etter den andre til å motta 
gjenvalg eller valg. Lett er det ikke, i hvert 
fall ikke i år. Etter hva vi har hørt er det 
svært mange som kommer til å trekke seg 
fra sine tillitshverv i år og si takk for seg, 
for en stund eller for alltid.

Klubblokalet vårt blir penere og penere for 
hvert ar, ja oftere enn hvert år. Nå står igjen 
en ny del ferdig — nemlig det nye styrerom- 
met. Egentlig er det et par måneder siden 
rommet stod ferdig, men vi har ikke fått tid 
til å kikke nøyere på det før i dag.

Rommet har en grunnflate på over 20 m- 
og veggene er malt i tapetmonster i ruter på 
tvers og på langs, meget pent. På veggene 
er det satt opp noen sjeldent pene lampetter 
og i taket er det indirekte belysning.

Det er anskaffet 14 rørstoler og rørbord 
med tykk møbelplate dekket av grønn filt.

Med tiden er det meningen også å anskaffe 
en glassmonter, men vi får ta en ting av 
gangen.

Malingen av klubblokalet er vel nå ferdig. 
Huset har fått en lys stovgrå farge og ser 
flott ut.

Kommer det flere nyanskaffelser, skal vi 
nok holde medlemmene underrettet.

Vi sier ikke noe imot det for enkeltes ved
kommende. I flere grupper er det meget vans
kelig å arbeide. De forstår ikke idrettens idé, 
de enkelte medlemmer — eller de er rett og 
slett ikke interessert i å arbeide for forenin-

Dette må det bli en slutt på for før 
dette blir ordnet, kan en risikere å stå med 
en gruppe uten ledere eller at gruppen får 
en formann som er tvunget til å stå.

Vær ikke egoistiske når dere blir medlem 
av en klubb. Det er mange som er det, men 
vis deg interessert og ikke redd for å gjøre 
noe. Ta et tak med — det er sikkert et eller 
annet som også du kan utføre. Gjør ikke den 
utakknemlige jobben til valgkomiteen verre 
enn den er.

I høst er vi ikke redde for å ta imot et
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Treningsbanen

være

Duddi.

Ikke

Fotballgruppas farmann går

Etter hva 
toritativt

Pors-bladet får opplyst på au- 
hold i valgkomiteen, blir det en 

fryktelig jobb å skaffe villige folk til å over
ta de forskjellige verv i foreningen.

Da vi snakket med en representant fra ko
miteen, fikk vi opplyst at det var kommet 
melding fra dame-, turn- og fotballgruppene. 
Omtrent over hele linjen trengtes det nye 
folk, og hvor de skulle tas fra, var foreløbig 
et åpent spørsmål.

Vi ber derfor samtlige medlemmer av for
eningen eller de som leser dette, om å sende 
inn melding til komiteen om de er villige til 
å ta på seg et verv og hva de helst da kunne 
tenke seg å utføre.

Vi håper for valgkomiteens skyld og kansk
je først og fremst for foreningen at de vil
lige medlemmene må finnes, og at de som 
blir funnet er verdige til å representere for
eningen.

Møt frem på generalforsamlingene.

mange gjenvalg
i høst

På et styremøte i fotballgruppa vi var til 
stede på, opplyste formannen at han ved nes
te generalforsamling som skal være 1. desem
ber ikke kommer til å la seg stille igjen. Vi 
har derfor avlagt ham et besøk.

— Du vil ikke mer?
— Nei, en kan kanskje si det slik. Jeg 

synes jeg har sittet lenge nok, 2 år ad gan
gen kan greie seg for formannsjobben i fot
ballgruppa.

— Med andre ord har det vært en fæl jobb?
— Vil ikke nettopp si det. Jeg har likt den, 

men det har vært mye å gjøre, og det har 
gått utover familien.

— De er altså ikke leie for at du nekter 
nå da?

— Tror jeg neppe, snarere tvert imot ten
ker jeg.

— Det er visstnok flere enn deg som trek
ker seg tilbake fra styre.

— Ja, så vidt jeg vet har flere tenkt på 
det. I grunnen så mener jeg det kan 
meget bra med nye folk i styrene. Men for 
mange nye kan selvsagt skade igjen.

— Har du så noen ønsker nå like før tep
pet går ned?

— Det blir naturligvis det tradisjonelle fra 
en avgående formann. At samarbeidet mellom 
den nye og styret og gruppa vil være like 
godt som i min tid.

Vi håper for hele foreningens skyld at Otto 
ikke vil trekke seg tilbake for altfor lang tid. 
Du har vist deg som en dyktig formann, og 
det blir vanskelig å erstatte deg. Vi får vi
dere håpe at disse ordene ikke går rett til 
hodet på deg, men kjenner vi deg rett, gjør 
de det ikke.

Nå skulle vel treningsbanen — det omme 
punkt — være så noenlunde ferdig til bruk 
i vinter. En del iherdige sjeler har arbeidet 
så svetten silte tidligere og gjør det kanskje 
fremdeles for at Pors skulle greie a overholde 
kontrakten med Porsgrunn kommune. Det har 
de forhåpentlig greidd. Igjen takket være 
disse.

Dugnaden i foreningen er svært skral for 
tiden. Det har den vært mellom NM på ski 
og årets renn i Rugtvedtkollen og siden. Alt
så kan vi slå sterkt fast at skigruppen har 
brukt opp all den dugnadsviljen som engang 
var i klubben.

Lysanlegget står nå fullt ferdig med 8 mas
ter rundt banen. Når det hele står på, vil det 
være så lyst som i ens egen stue om vinte
ren, og det skulle vel klare seg foreløbig.

Noen flomlyskamper blir det ikke tale om 
i år, opplyser Jeisen som har vært primus 
motor på banen og utfort et arbeid som man
ge ikke greier etter ham.

Til neste år derimot blir det satt i gang 
for fullt, og da er nok sannsynligvis også ba
nen utstyrt med permanent dekke. Men bruk
bar skøytebane blir det fra vinteren.



PORS-BLADET3

Når vi bunnen?REDAKSJONSKOMITÉ

jocob$cns trykk, Porjgrunn

SKULK i treningen

OG SÅ TIL MEDLEMMENE IGJEN.

D.

Mot frem, til årsmotene, og gi da uttrykk 
for hva du mener burde og skulde vært gjort.

Det er rette stedet.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld. Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rplland

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Kasserer:
HARALD WESTBY

Det er ofte «skulk» i treningen både hist 
og her i sommer. Vi må vekk fra denne slend
rian skal vi nå de mål vi har satt oss. I hei
mevern og sivilforsvaret er mange av våre 
aktive medlemmer med, og den skulk som 
skyldes dette, er det «lovlig» forfald.

Men ellers er det trening, forsakelse og inn
sats som er midlene vi har til rådighet for 
å bringe oss fremover. La oss benytte oss av 
disse.

Vi skal forsøke å fylle S sider hver måned 
utover. Som i fjor tar julenummeret all tid, 
og det må være ferdig i tide.

Vi ber derfor dere som har fått deres opp
gaver å skrive og levere stoffet selv, så vi i 
komiteen kan slippe å løpe omkring og som 
regel ikke motta annet enn negativt svar. 
Med dette håper jeg vi slipper å mase så svært 
mange gangene til. I løpet av oktober eller 
senest innen 15. november må vi ha stoffet 
ferdig. Det er fra da av enda mange ting 
som skal ordnes som tar tid.

Altså: 15. november er siste frist for ma
nuskripter til julenummeret. Gå igang!

Ja, det kan vi visst spørre om? Maken til 
dårlig sesong skal en lete lenge etter. Det er 
jo rent som en ikke lenger har lyst til å se 
A-laget i aksjon.

Hvor ligger årsaken? Er det mangel på 
trening, ledere sorn svikter eller rett og slett 
spillerne som ikke gidder?

Mange mener at lagets spillere snart kunne 
være modne for '«gamlehjem». Det er nå ikke 
vi tilbøyelig til å si. Hvor skulle vi ta er
statterne fra? Har vi noen? Nei, det er nett
opp det som er det vanskelige i denne sak. 
Vi har ingen til å overta, når de eldre går 
trett. Vi kan derfor være sjeleglade så lenge 
de er med. Hva skulle vi gjort uten Leif, Olaf, 
Jeisen for eks.?

Prøv de nye. Ja vel, men de er prøvet, og 
det viser seg at de ikke er voksne for opp
gaven enda.

Men hvor ligger så grunnen til at det har 
gått så dårlig for oss i vår og høst? Vi vant 
ikke en kamp i vår utenom noen trenings
kamper da, og i høst ser det mørkere ut enn 
noensinne. Det må nesten et under til for at 
vi skal beholde plassen i Landsdelsserien.

Nå er jo kampene^ slutt for i år, og spil
lerne gått i hi for en stund. Men allerede nå 
må dere begynne å tenke ut planer for vår
ens spillemåte, og det samme må ledelsen 
gjøre.

I vår skulle det jo bli så alle tiders med 
den nye treningsplanen. Som dere ser har den 
gått i fisk. Det går ikke med treningsnemnda, 
en mann må ta seg av guttene, og det må 
være en som har guttenes tillit og som sam
tidig har de nødvendige kunnskapene for å 
bygge opp og holde sammen et lag.

Vi har nådd bunnen. Nå må vi opp igjen. 
Det blir et vanskelig arbeide. Vi brukte flere 
sesonger på å komme dit vi var, men vi kan 
greie det igjen, bare dere «eldre» ikke svik
ter, men følger med som for. Men husk, dere 
trenger atskillig mer kondisjonstrening enn 
de yngre, begynn i tide.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

90

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

Vask
og 

Fohn
M assasje

0 / 
/o

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

Mo Mo IWEEmSBzRJ 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porse en
elektrisk brent

^Ekko»

norsk

0. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning Å.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

YYlxMaA iruzå&udd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

I

MrøSm HET1LIEH A.S

D

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L, Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

eftf.Hi. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

fui porsgrunnUll GPlJaCy &BW 5 0125
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Scnpeutstyr — Ilerreckvipering — Arbeidsklær.

u-efedZeA o-g

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21/
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En publikummer kom med følgende bemerk
ning under fotballkampen Pors—Selbak på 
stadion: «Å dømme etter antall barnevogner 
skulde rekrutteringen være sikret».

NORRØNA FABRSKER
PORSGRUND

v*

*

jr Hawøua Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

JOHAN Em r r13
JEREMIASSEN 
TRELASTUTSALG

«Suksess» er tidens forløsende ord. Vi lig
ger i nesegrus beundring for den som «slår 
igjennom», den som «seirer». Anstrengelser 
som ikke krones med hell, legger få eller in
gen merke til. Vi krever resultater. Dette går 
igjen over alt, på livets områder. Enten du 
nå er skolegutt eller student, handelsreisende 
eller skomaker — om du driver idrett i din 
fritid, så dømmes du etter de resultater du 
oppnår. Du skal ha noe å vise for deg — i 
karakterboka, i bankboka, eller i avisenes 
måndagsspalter.

Vi ser oss blind på resultater og glemmer 
forutsetningene. Ingen er født med de sam
me muligheter til å hevde seg. Heller ikke 
til idretten kommer alle med like forutset
ninger. For å bli nr. 10 må kanskje én idretts
mann arbeide mer intenst og målbevisst med 
seg selv enn han som blir nr. 1. Hans innsats 
er da større, selv om han ikke har noen seier 
å skilte med.

I idretten gjelder det å finne sin egen «stil» 
— ikke bare i teknisk forstand. Det er natur
lig at mange går omkring med håpet om å 
få del i suksessens sødme; men veien dit er 
lang og hard. De fleste blir skuffet i sine for
ventninger og faller fra — fordi de hadde

o 
R 
S 
G 
R 
u 
hl 

*

banker om

K 'V

,,suksess”

funnet frem til en feil standard for sin idretts- 
utfoldclse. Vi skål ikke først og fremst måle 
oss med andre, men med oss selv, med det 
beste vi vet vi er god for. Om vi da med oss 
selv vet, at dette kunne vi ikke gjort bedre, 
så har vår ytelse vært maksimal.

En handling trenger ikke krones med hell 
for å kalle på beundring; det er drivkraften ( 
bak den som er det avgjørende. Det viktigste 
er ikke spørsmålet om seier eller nederlag 
— men om innsats, om vilje til å gi det en 
har, selv når alt ser håpløst ut.

Det er ikke resultatet, men arbeidet for å 
nå resultatet som er det avgjørende.
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Jessheim, 9/10 1953.

kom fra

HYPNOTISERT
ti! å vinne fotballkamp.

i

å

den 
så 
til

Edgwares smertensbarn er byens fotballag 
som inntil lørdag hadde tapt samtlige seson
gens kamper — 10 på rad, og klubbpatrio- 
tene sa ingen muligheter til forbedring før 
dr. J. Sparrow dukket opp på arenaen og 
erklærte seg villig til å hypnotisere laget til 
å vinne.

Lordag eftermiddag motte han opp i Edg
wares garderobe og hadde en liten seanse med 
spillerne, han så dem dypt i øynene og fortal
te dem at de ville vinne. Laget gikk på ba
nen og spilte som aldri for, slik at de av
feiet det gjestende Rainham-laget med hele 
5—1 i kvalifiseringsrunden i den engelske a- 
matøreupen.

Hverken Sparrow, Edgwares formann eller 
spillerne var villig til å uttale seg efter kam
pen, men karene fra Rainham var temmelig 
bitre da de reiste hjem. Spørsmålet er nå om 
dr. Sparrow skal bli fast «trener» for Edg- 
ware-laget.

Kunne ikke det være noe for oss?

TA DEN.
En Porsgrunnskar som under et Oslo-besøk 

også besøkte Steen og Strøm, skulde være 
morsom overfor en av ekspeditrisene i en av
deling og spurte: • Har dere innleggssåler for 
juletrefotter?» «Nei dessverre», sa ekspedi- 

v trisen, «men ved disken derborte vil De kun
ne få sko-horn for «drittstøvler».

Jeg lovte a sende noen linjer fra Romerike 
og komiteen bevilget meg i første omgang 
kvart side.

Det er nå flere dager siden installasjonen 
foregikk og i dag var vi for første gang i 
gymnastikksalen til ordinær time. Ellers har 
vi vært der både titt og ofte når vi har hatt 
litt tid.

Å fortelle om skolen blir det ikke plass til 
nå. Kanskje neste gang. Men jeg kan si så 
mye at den er alle tiders, og en er nodt til 
å like seg her. Det er ca. 100 elever som går 
her, av disse går 20 på idrettslinjen.

Hilsen Duddi.

DUDDI
har lovet å sende sine inntrykk fra opp

holdet på Romerike Folkehøgskole, Jessheim, 
til Pors-bladet. Hun har allerede nu innstal- 
lert seg. og de første linjer er kommet til 
redaksjonen.

Og så var det vingspillet.
Jeg håper at Lasse Råberg fra Elfsborg, 

demonstrerte det så tydelig i l1/» time på 
Odd Stadion, at det ikke skulde være nød
vendig med nærmere omtale.

Men er det noen som skulde være i tvil, 
vil jeg kort nevne at han alltid var ute på 
vingen, men gikk mot mål så snart sjangsen 
bod seg.

De fleste gode svenske angrep 
høyre-siden, og det var Lasse Råbergs spill 
man vil huske fra denne kampen.

Lærte vi noget?
Det var mange av våre juniorer tilstede 

ved ungdomslandskampen i Skien, og sa Sve
riges elva sla vårt lag 5—2.

Det var kondisjon, kraft og tyngde og et 
meget riktig vingspill som gjorde utslaget.

Jeg tror at hadde vårt lag hatt kondisjon 
og et bedre vingspill. ville ikke tyngden og 
kraften spilt noen rolle. Slett ikke på 
sleipe banen. Men kondisjonen sviktet 
sterkt, at man kunde tenkt seg hensatt 
den første kamp om våren.

De fleste av våre spillere (Porsere) tror 
at kondisjonen er i orden, men det viser seg 
hos oss, og hos mange andre at denne side 
av fotballspillet negligeres fullstendig.

Smådilte i l1/* time er ikke det samme som 
kondisjon. Hvis våre spillere i dag hadde den
ne viktige del av fotballspillet i orden, vilde 
der kunde spilles i lukene og kombineres rik
tigere. Uten kondisjon kan der nemlig ikke 
spilles i lukene. Da blir det de korte spurtene 
på 10—15—20 m. som blir avgjørende, og 
disse må til gjennom hele kampen. Forst da 
kan der snakkes om kondisjon.
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Hvem skal en få til å overta dette?
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Klubbinteresse

Det kan ikke fortsette slik. Når en ung
dom i dag går inn i en forening, er det for

De unge. Ja, det skulle være en plikt at 
dc unge overtok når de eldre ikke orket mer. 
Men det er ikke slik. Kravmentaliteten blant 
ungdommen er blitt altfor stor, den har vokst 
i årene etter krigen og så vidt en kan forstå 
vokser den fremdeles. De unge er vant til 
å få alt lagt i hendene på seg.

å få mod seg alle godene, ikke for å hjelpe 
til og ta et tak.

Slikt er galt, etter vår mening. Men allike
vel or det andre som mener at det er som det 
skal så være. Hvor forkjærte må ikke deres 
forestilling om hvordan en forening skal be
stå være?

te

ff
■ .

JA

Klubben vår har mange medlemmer 
har utført et veldig arbeid for foreningen, 
mange av dem er fremdeles med med samme 
interessen som før. Men disse blir eldre etter 
hvert. De har vært med fra Pors’ tidligste 
dager. Det ville ikke være så rart om de da 
en gang ble trett av arbeidet.

Det burde være slik at en hver ungdom 
som i dag går inn i en forening burde 
klar over de krav som stilles til ham eller 
henne. Det er nødvendig ikke bare å utføre 
en eller annen idrett, en må også være be
hjelpelig med et og annet som kan fremme 
foreningen.

Vi får håpe at de medlemmer som til i dag 
har hatt en annen mening, nå har fått de 
revidert betraktelig og også at disse kan spre 
forståelsen av khibbinteressen videre.

fl iflioR j_ Dgin-gfOMnin seK . fl QItæP
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Stadionstyret før slutten
-X-

ah.

MOLLA HEGNA

i

D.

K.

$

i

Redaksjonskomiteen venter stadig på stoff 
fra leserne. Er det ikke noen som har en god 
historie å fortelle eller liknende?

overskudd etter denne sesongen, også på 
grunn av basaren som brakte så mye inn i 
kassa.

Gruppe med penger
Hvilken gruppe har flest penger? Det er 

ikke godt å si i år. Hadde det vært i fjor 
var det ikke noen vanskelighet. Da måtte 
det bli Fotballgruppa. I år har det ikke vært 
noen god sesong for gruppa, og det skulle 
derfor ikke forundre oss om Damegruppa gikk 
av med prisen. Den har hele 1700 kroner i 
bankbeholdning i dette året. Men jeg tror vi 
har vært med på innkasseringen alle sam
men, for det var basaren som brakte over
skuddet.

Også Turngruppa vil få et ganske stort

ny formann i Samegruppa
Damegruppa avholdt sin generalforsamling 
klubblokalet den 26. oktober under ledelse 

av formannen, Erna Kittilsen. Årsberetning 
og regnskap samt innkomne skriv gikk fort 
unna. Deretter gikk en over til valg og ordet 
ble overlatt valgkomiteens representant, Alf 
Aulie.

Utfallet av valgene ble: Formann Molla 
Hegna (Erna nektet bestemt), varaformann 
Randi Olsen, sekretær Anlaug Hahn Olsen, 
styremedlemmer Ingrid Asdahl og Selma Skil- 
bred, varamann Mosse Magnussen.

Festkomite: Ingrid Asdahl, Torborg Wen- 
delboe Larsen, Evy Beckstrøm, Maria Skra- 
peklev og Gerd Skifjeld.

Underholdningskomite: Henny Waage, Ma
ria Skrapeklev, Anna Evensen, Berit Hahn, 
Duddi Kjellevold og Molla Hegna.

Etterat valgene var unnagjort takket Erna 
samtlige for samarbeidet i de årene hun had
de sittet som formann og ønsket den nye 
formann lykke til med arbeidet.

Molla takket for tilliten og takket Erna 
for det hun hadde gjort for gruppa og over
rakte i den forbindelse en blomst.

Halvor Teksten, som også hadde innfun
net seg, takket Erna for hennes arbeide for 
foreningen og ønsket Molla velkommen i Ho
vedstyret.

Deretter var det kaffe og kaker, prat og 
utlodning.

Før stadionstyret legger ned arbeidet for 
sesongen, har det som regel en siste befar
ing på anlegget på Tollnes, så også dette 
året. En lordag med nokså dårlig vær, grått 
og trist, samles omtrent alle der oppe og un
dersøkte gressteppet. Trengtes det gjøre noe 
med det før snøen kom eller kunne en vente 
til våren og hva skulle gjøres da? Det er 
en hel masse spersmål som dukker opp. og 
alle må en forsøke å løse slik at vi kan be
holde det vi eier og holde det i skikkelig 
stand.

I klubbhuset og billetkonforet har en ord
net med det elektriske anlegget slik at det 
nå er helt i orden. Inne i dusjen kunne kanskje 
også noe gjøres, og gulvet i klubbhuset er 
vel heller ikke akkurat slik det burde være. 
Men slikt blir rettet på etter hvert.

Siste plassen vi besøkte, var billettkonto
ret. Her ble en enig om å flytte høyttaler
anlegget i vinterhalvåret slik at det kunne 
være sikrere.

Gjerdet rundt kunne det også være en 
liten tanke å rette opp. Det har en hittil latt 
være med tanke på de store stadionutvidel- 
sene som vil komme.

Og nå er snart året omme også for stadi
onstyret, men de fleste tar forhåpentlig gjen
valg, så valgkomiteen ikke får noe bry med 
den.

Det er bra med overskudd til sine tider, 
men jeg håper A-lagets loperrekke får litt 
mer underskudd til våren.

*
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Trene - trene - trene!
REDAKSJONSKOMITÉ

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar^ Kristiansen, Leif Rplland 

jocobscni trykk, Porjgrunn

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

TURNGRUPPAS 
generalforsamling må stå over til neste nr.

VI HAR FÅTT TOMTA.
Bystyret behandlet i møte den 27. oktober 

Pors’ søknad om å komme i ordnede forhold 
med kommunen når det gjelder tomta til 
klubblokalet. Etter en del debatt ble en enig 
om å vedta Kjølseths forslag som går ut på 
at Pors skal få tomta så snart reguleringen 
er vedtatt.

Vi gratulerer Fotballgruppa på det hjer
teligste med de siste innkasserte poeng. De 
kommer godt med. Var det våre ord som 
satte fart i guttene tro?

Hvis du vet om en eller flere av våre med
lemmer som ikke abonnerer på Porsbladet, 
minn ham da på det slik at han kan få be
talt kontingenten.

Kasserer:
HARALD WESTBY

Kjente skiløpere gir råd 
om hvordan man bør trene

FEIL UNDERRETTET.
I det vi skrev fra junioravdelingen for et 

par nummer siden, nevnte vi at målmannen 
til Pors ved det andre målet til Skidar (gut- 
tefinalen) hang fast i nettet. Vi er nå blitt 
korrigert. Det viser seg nemlig at det var 
Jan Andersen som var den uheldige i dette 
tilfellet. Frank Fragell hadde reddet et skudd 
delvis, ballen havner på målstreken, og Jan 
skal så forsøke å få ballen ut. Uheldigvis 
henger han fast i nettet og faller, og Frank 
greier ikke redde returballen som resulterer 
i mål.

Hvilket råd vil du gi en gutt eller en jente 
som vil bli en god skiløper? Slik lød et av 
de 35 spørsmål den svenske gymnas tikkdirek- 
tør Anders Nilsson sendte ut til svenske og 
norske stjerneløpere. Det ble en samling gode 
råd, som vi gjengir en del av nedenfor. De 
kan være bra å ta med på den lange og krong
lete veien mot berømmelsen.

Hedersplassen har svenskene gitt til den 
42-årige nordmannen Olav Økern, fjerde mann 
på 50 km. i OL. Han sier kort og godt:

— Lær først å kjenne deg selv og din kropp.
Disse ord inneholder mye, når de kommer 

fra en som Økern. Han har vel mere enn 
noen lært seg til å kjenne sin kropp — dens 
skrøpelighet og dens styrke. Under krigen 
havnet han som kjent i tysk konsentrasjons
leir, og da han fikk igjen friheten, veide han 
bare noe mellom 40 og 50 kg. Men han gav 
ikke opp — han kom hjem igjen i skiløypa 
med uforminsket styrke.

OL-vinneren på 18 km. Hallgeir Brenden:
— Driv slik at du kan være et alminnelig 
menneske ved siden av. Minst mulig spesialliv.

Magnar Estenstad: — Trene — trene — 
trene.

Per Landsem: — En må leve et sunt og 
friskt liv og ikke gi opp håpet om det ikke 
går så bra første gangen. På ski vil det gå 
mange sesonger for en kommer på topp.

Enar Josefson: — Avstå fra menneskenes 
verste fiender alkohol og tobakk. Ha en sterk 
vilje til å nå noe.

Herman Petterson (kjent fra Gråkallrenn):
— Lev et sunt liv og ta idretten som en lek 
under oppvektsårene.

Anders Tornkvist: — Vær bestemt og sta.
Trene, trene og atter trene. Det er den 

rode tråden i eliteløpernes råd til ungdom
men. Konkurransen er hard og veien til top
pen lang.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

<?0

Forsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

Vask 
og 

Fohn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

n. 14» iversen 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

porsgrunn porselen
elektrisk brent

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

°//O

«Ekko»

norsk

O. M. 8reruIffsero
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

i

— ALT I KOLONIAL —

Kr, Knudsen & Cd

Tclcf. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

WlcMoA uznå/<udd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

HETALVEftK A.S

f

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

SOLID SKOTØY , 
hos

Klingbsrgs Kolonial
CRØGERLIEN

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

I. L Dytaas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01, 56 
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

Vestsidsiis SKotøyforretninj A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER 

Scngeutstyr — Ilerrcekvipering — Arbeidsklær.

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI
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Språkmuren som skillerog

Idretten rekrutteres for det meste fra de 
såkalte «lavere» klasser av folket. Vel å mer-

er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Når de forskjellige gruppene er ferdig med 
sine generalforsamlinger, skal vi bringe en 
oversikt over alle styrene. Vi skal fremover 
bringe referat fra samtlige generalforsamlin
ger også.

Redaksjonen gratulerer Marit Nordli 
Alf Jansen som har giftet seg.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Vesle-Ola var på slikt ulag en dag. Han 
ville ikke gjøre noen ting av det mor satte 
han til. Hun ville ha han av sted etter et 
fang med ved. «Nhei!» sa Ola og satte trut. 
Så bad hun han hente inn et spann vann. 
«Nhei!» sa Ola. Da ble mor sint og lovet 
juling, men han smatt seg inn under store- 
senga. Mora hadde ikke tid til å hefte seg 
mer med han nå med det samme. Det led 
til måltid, og hun måtte se til gryta så ma
ten var ferdig til far kom. Men hun lovet med 
seg selv at han skulle ha det til gode.

Og da far kom, fikk han vite hvor vrang 
gutten hadde vært. «Jeg har lovet han juling, 
men han gjemte seg for meg under senga. 
Nå får du ta han et tak!»

Og siden mor sa dette så vet vi hva far 
hadde å gjøre. Han tenkte det var best å få 
det fra handa med det samme, så hadde han 
matro siden. Han kom inn i stua, la seg på 
kne og krøp fram til senga.

Der lå Ola innerst ved veggen og så far 
kom krypende. «Far!», hvisket han. «Er hun 
etter deg og?»

Etter en fest som Norges Fri Idrettsfor
bund holdt for det jugoslaviske fri-idretts- 
landslaget, skrev journalist Øyvind Holmvik 
en kommentar i Morgenposten, der han pekte 
på språkmurcn som skiller de fleste idretts
folk under samvær. Fikk man revet ned den, 
ja, da kunne man kanskje så smått begynne 
å snakke om idrettens forbrødring. Og Holm
vik fortsatte:

«Mon tro om idretten ville ta opp dette 
spørsmål på sitt program ? Idretten, en av 
den moderne tids fenomener, burde trolig ha 
kraften i seg til mektig å kunne bidra til 
virkeliggjørelse av onskedrømmen: Et felles 
talespråk man kunne ty til over alt i den 
siviliserte verden.

Det skal ikke så forferdelig store dosen 
til før de første resultater begynner å vise 
seg når det gjelder språkstudier. Om f. eks. 
idrettslagene rundt om, som en fast program
post under treningsopplegget, satte opp en 
fiksert tid til enkel språkundervisning? Den 
kunne gjerne drives i friluft, når forholdene 
tillot det, som treningstilskudd, om enn på 
en litt uvant måte!
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AVSLUTNING I JUNIORAVD.
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Vi henstiller til alle våre medlemmer at 
når de kommer fra klubblokalet, gå da stille 
og rolig slik at ikke naboene blir forstyrret.

ke når vi snakker om de store folkeidretter, 
som teller mest. De færreste har råd til å gå 
på skole utover folkeskolen, og et «åndelig 
tilskudd» som ovenfor nevnt, ville vel være 
en positiv ting, både for idrettsmannen selv, 
og derved for det land han representerer?

- Idretten har da fra før av vanskelige 
nok oppgaver? vil sikkert mange si.

Jeg er klar over det, men tror også at 
«idrettens sprak-sporsmål kanskje kan være 
vel sa viktig som verdensrekorder og ditto 
tabeller!

Junioravdelingen holdt en meget hyggelig 
avslutning for gruppa 28. oktober. Ca. 60 av 
guttene hadde innfunnet seg da Otto Malm- 
gren ønsket velkommen. De fikk se en fransk 
film fra flere år tilbake og Pors—Viking-fil- 
men. Deretter var det kaker og sjokolade 
som gikk ned på høy kant. Etter at de minste 
hadde gått, ble en del spill tatt frem. Det 
hele var slutt ved halv-elleve-tiden.

-
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er revet ned. Det finnes nok mange tilfelle 
hvor idrettsmenn gjør seg forståelig overfor 
hverandre uten å komme på talefot, men det 
er innlysende at først når de muntlig eller 
skriftlig kan tolke hverandres oppfatninger 
kan det bli noen ordentlig greie på tingene.

Øyvind Holmvik antyder at man bør sette 
opp språkundervisning i treningsprogrammet 
og gjerne i fri luft. Om en kan la treningen 
og språkundervisningen kombinere vil ikke 
det være dårlig. Men en bør vel også ta de 
mørke vinterkveldene til hjelp. Det burde 
være on oppgave for kretsens opplysningsut- 
valg og for initiativrike lagledere å få slike 
språkkurser i gang. Forbundsutvalget burde 
også overveie å gjøre et opplegg til en lands
plan. Det er sikkert mange som ville nytte 
anledningen — sammen med idrettskamera- 
tene — til å lære seg språk.

Det lille Norge kan gjerne gå i spissen, 
deri er vi enige med Holmvik.

Lille mor Norge er modig nok til å gå i 
bresjen både her og der, tenk f. eks. på In- 
dia-hjelpen. Hvorfor kunne ikke vår høyeste 
instans også når det gjelder idrett her i lan
det gå i spissen for resten av verden?

Språkundervisning blant idrettsfolk burde 
være en passende oppgave for å utvide re
pertoaret . . .

Det er et overordentlig viktig spørsmål 
Holmvik her tar opp og det burde ha krav 
på å bli droftet i våre idrettsorganisasjoner. 
Språkmuren har meget ofte vært en hind
ring for idrettsmenn på utenlandsferd eller 
når utenlandske idrettsmenn besøker vårt 
land. Noe bedre har det vel blitt den senere 
tid, for i dag er det en langt større del av 
ungdommen som har høve til å lære språk. 
50 prosent av folkeskolens elever fortsetter 
med videre skoleutdannelse her i landet og 
en stor del av disse lærer også fremmede 
språk.

Men det er nok ikke tilstrekkelig om man 
lærer et eller to verdensspråk, en bor også 
lære seg det internasjonale hjelpespråket Es
peranto. Idrettsstyret har tidligere gått inn 
for at det bor etableres et internasjonalt, 
samlende organ for idrettsorganisasjonene 
innen FN-landene. Vi mangler et slikt organ, 
som burde ha meget betydelige oppgaver å 
lose av mellomfolkelig art. Spørsmålet om et 
slikt organ. Ingen organisasjon har så lett 
for å knytte forbindelsen over landegrensene 
som idrettens menn og kvinner, men vi slut
ter oss nesten uten forbehold til Holmvik 
når han sier at det ikke kan tales om noen 
«idrettens forbrødring» uten at språkmuren
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Som oftest er det dagsorden til de fleste 
møter. Denne blir lest opp, godkjent eller for
andret. Er det da alle som virkélig hører på 
at den blir lest opp, bruker alle ørene sine? 
Nei, langt ifra. Det er bare å godkjenne. Midt 
under møtet kan så en eller annen si at det 
kunne da umulig ha vært med på dagsorde-

Møtekultur

•-

Disse 500 er delt på 7 grupper, og en del 
er også medlem bare av Hovedforeningen.

Idrettsforeningen Pors har i dag et med
lemstall på ca. 500, og det kunne derfor være 
en tanke å ta med et par ord om møtekultur. 
Det er nemlig ikke så helt sikkert at alle 
disse 500 vet hvordan en skal oppføre seg 
når de sitter på møter, leder slike eller kun 
hører på og av og til er med i debatten.

nen. Vel, medlemmer, sørg for at dere følger 
med i alt som blir sagt av møtelederen.

Er dagsordenen godkjent, må en bare følge 
med. Skulle det så under motet komme opp 
forslag om å utsette en av sakene, må møte
lederen ta det på riktig måte, og ikke ta det 
opp som en personlig fornærmelse. Det reg
ner man nemlig også med til møtekultur.

En annen ting som også tar seg meget dår
lig ut, er å sitte og prate med sidemannen 
mens møtelederen greier ut om forskjellige 
saker. Det burde ikke forekomme på møter, 
men dessverre det gjør det likefullt, også 
hos oss.

Vi håper at samtlige medlemmer for frem
tiden oppfører seg slik de skal slik at vi kan 
si at våre medlemmer, de har møtekultur.
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Om ledelse -

Observer.

Dårlig fremmøte
til langrenns treningen

Etter hva vi har hørt ble det pa et for
manns- og oppmannsmøte i kretsen en gang 

. i høst ymtet noe om at en skulle gå vekk 
fra kretskampene for gutte- og småguttelag. 
En skulle heller forsøke å få dem til å spille 
på løkker og gatehjørner igjen.

Guttene i Pors stiller seg ikke velvillig til 
å gå tilbake til det usikre igjen. Det er ikke 
så mange løkker igjen. Alle steder er bebygd, 
og hvor skal de så ta veien?

Det har stadig vært snakk om studieringer. 
For et par år siden hadde Pors, et par slike, 
og de kom vel med, det fikk en da merke. 
Siden er det ikke blitt flere av disse, og vi 
trenger dem sa sårt. Studieringer i møtele
delse er noe som aldri er av veien. Det er 
stadig nye styremedlemmer som rykker inn 
for hvert år i de forskjellige gruppestyrer, 
og de fleste av dem har ikke det minste greie 
på hva som går for seg i et styremøte. Burde 
det ikke være foreningens oppgave å ta seg 
av denne saken ?

Hvorfor vi nettopp tar opp dette spørsmå
let? De fleste vet sikkert at vi i disse dager 
har hatt nokså mange generalforsamlinger 
med mer eller mindre myndig ledelse av for
mennene. Toppen eller la oss heller si bunnen 
nådde Håndballgruppa. En generalforsamling 
ei ikke et styremøte, det burde en formann 
vite. Vi håper uten å si mer om denne saken, 
at neste år vil det være en helt annen tone 
over Håndballgruppas generalforsamling.

Om ikke annet vil jeg be samtlige styre
medlemmer i foreningen anskaffe seg NIF’s 
ABC for møtelederen. Den kan komme godt 
med ser det ut til.

Dessuten er det en ting til som spiller inn, 
en meget viktig ting. Legeundersøkelsen. 
Hvem skal foreta den? Hvis guttene begyn
ner for seg selv, blir det ingen undersøkelse. 
De kan spille med skader de ikke selv vet 
om, de kan forverre disse, og dermed har en 
det gående.

De som først og fremst slo inn pa den tan
ken eller la oss si kom med ymtet, de var 
representanter for de klubber som ikke hadde 
oller der hvor disse lag ikke gikk særlig godt. 
Men hvor skal sa disse klubber ta sine junior
spillere fra når de ikke har noen lavere lag?

Vel, vi er ikke tilhengere av tanken, og vi 
håper heller ikke at den blir til virkelighet.

Slutt sned gutte- 
og småguttkamper?

Etter hva vi horer er det meget dårlig frem
møte til langrennstreningen. Det er en god 
stund siden den tok til nå, men oppslutningen 
er så dårlig som den vel kan bli.

For alle dere som er interesserte i å gå 
langrenn kan vi opplyse at treningen foregår 
fra klubblokalet hver søndag formiddag. Det 
står som regel oppslag på tavlen om klokke
slett.

Vi snakket med en av løperne en dag og 
han fortalte at han foreløpig var den eneste 
som var begynt. Riktignok var det en del til 
som var interessert og hadde tenkt å begynne 
men de trodde at det enda var tid nok.

Vi kan imidlertid opplyse at treningen aldri 
kan begynnes tidlig nok. Det gjelder å være 
i form når sesongen begynner, ikke når den 
er over.

Dessverre mister vi et par av juniorene 
våre i vinter. Egil Benjaminsen er ute i det 
militære og Per Ame Holmberg er i Gøteborg. 
Hvordan det blir med Andor Oscarsen er fore
løpig uvisst. Han må sannsynligvis ga blant 
seniorene i år, og det var derfor ikke sikkert 
at han kom til å bli med. Det trengtes mei' 
trening, og det ville kanskje ta for mye av 
skoletiden. Men John Nilsen kom til å ga for 
fullt også denne sesong. John var som kjent 
en av de mest lovende vi hadde forrige vin
teren.
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tatt „peppen” fra medlemmene?

joccbicn; trykk, Pcrsgrunu

J
HVOR BLIR DET AV ?

A.F.

NY FORMANN. Rapport fra B-

som

Har N. M. 1952, og hopprenne! 
siste vinter

Aksel Fjeld
ble gjenvalgt til skikretsens formann på tin
get 1. nov.
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Ved en forglemmelse er kilden til artikke
len i forrige nummer «Språkmuren som skil
ler • ikke blitt oppgitt. Vi har hentet den fra 
NORSK IDRETT.

I Skigruppa er det kommet en ny formann. 
Harald Westbye som ble valgt på forrige ge
neralforsamling har dradd på hvalfangst. I 
håns sted fungerer Einar Rod, Eigil Kristi
ansen er varaformann.

C-Iaget

Redaksjonskomiteen venter stadig vekk på 
stoff fra medlemmene. Hvor blir det av? Selv 
om dere velger en komite på generalforsam
lingen er det ikke meningen, at denne skal 
gjøre alt arbeidet. Det skjønner dere sikkert 
selv. Har noen av dere en idé til et eller an- 
net, så er vi meget takknemlig. Vi skulle 
gjerne hatt noen serie-artikler, har noen et 
emne ?

Nå håper vi at vår anmodning denne gang 
ikke blir oversett, men at dere forsøker å 
hjelpe oss med det vi ber dere om.

og
Det har vært en god sesong for disse la

genes vedkommende. B-laget endte på nytt 
pa topp og tok et fortjent kretsmesterskap, 
mens det ikke gikk fullt så bra med C-laget 

ikke nådde lenger enn til 2. plassen, selv- 
om en ikke akkurat skal klage over denne 
prestasjonen heller.

Årets kretsmestre er: Asbjørn Wennerod, 
Ivar Waage, Leif Jensen, Per Nielsen, Arne 
Weholt, Erling Olsen, Ivar Kristiansen, Enok 
Solstad, Rolf Olsen, Asbjørn Korsåsen, Karl-

Bemcrkninger om at Skigruppen gjennom 
N.M. 1952 og hopprennet sist vinter, har su
get til seg alt både før og etter N.M. og ut
trykk som at, nå er vi ferdig med nået, nå 
får andre gjore sitt. , er ganske alminnelige, 
de får liksom skylden for alt som svikter når 
det gjelder innsats fra medlemmene.

Det har også enkelte ganger kommet frem 
i vårt blad.

N.M. la nok beslag på medlemmene i me- 
gen lang tid, og ganske visst ble det ydet et 
krafttak ved siste vinters Rugtvedtrenn, men 
å si at disse arrangementer har tatt nær sagt 
alt, er vel overdrevet.

Når vi ser hvem som er med i de forskjel
lige arr.tjenester og ydelser i vår forening, 
så er det jo de samme som går igjen.

De samme gamle interesserte traverne». 
Vi så det også når det gjaldt dugnaden på 
treningsbanen.

Fristelsen til å skrive om klubbinteresse 
skal vi avstå fra, men jeg synes det er urik
tig, for ikke å bruke andre uttrykk, å la ski
gruppen, N.M. og et enkelt arrangement få 
skylden for den svikt i tilgangen på dugnads- 
interesse.

Det er ganske andre årsaker.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Dame 
°g 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask
og 

Fohn
M assasje

i4o 14. iversen 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

Den norske Creditbank
Porsgrunn

norsk

porsgrunrb porselen
elektrisk brent

Ekko

O. M. Bærulfscn
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinstcr.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 7„

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O. BmarudKr. Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

QJuåJlc.Wlo-ttaA innå&udcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

UIHII1I HEWUEH fl.S

SOLID SKOTØY 
hos

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stof f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

■

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

H. ,J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6J,

Vestsidens Skotøyforreining A.s
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21t

Hj. Hermansens
Telf. 5 20 11

■

eftf.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

FW 1^1V* PORSGRUNN
IM S® 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herrcekvipering — Arbeidsklær.

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI
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SEIRE OG TAP 
for bokserne

NORRØhSA FABRIKER
PORSGRUND

allikevel en jevn kamp til tross for 3—0 tap.
Oddvar Skjelbred tapte enstemmig 3—0 for 

mesteren Hans Hansen, Sarpsborg. Men han 
bokset roligere enn han pleier, og det sier 
litt om at Oddvar begynner å bli bedre enn 
tidligere. I en ekstrakamp derimot gikk han 
tilbake til sitt gamle, og da gikk det ikke 
fullt så bra, selvom nok Oddvar hadde vun
net hadde kampen blitt bokset ferdig. Som 
takk for sin hissighet fikk han et slag mot 
kjeven i 2. runde. Dommeren stoppet kampen, 
men til da ledet Oddvar på poeng.

Da det ikke var lykkes å få noen dansk 
motstander til Bjarne Lingås, stilte Bjarne 
Olsen velvillig opp. Det ble en jevn pepring 
fra Lingås side, og han fikk en stor seier.

er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

målkvote 33 for og 13 mot. Samlet for begge 
60 foi og 24 mot.

Leif Jensen har spilt samtlige kamper på 
mesterskapslaget.

Utvalget vil til slutt få takke alle spillere 
og styret for det utmerkede samarbeidet i 
sesongen som er gått og ønske god jul og 
godt nyttår og nye mesterskap.

UK.
Alf Johansen. Henry Hegna.

Frank Olsen.
Oppmann

AJK-LUND, Kristiansand, 21—22 nov.
Pors stilte til dette stevne med 4 mann. Av 

disse fikk Reidar Bjørnø seier over Tor By
berg fra Viking. Byberg er en hard bokser 
med 3 seire tidligere for i sesongen. Men 
Bjørnø bokser rolig og stoppet Byberg hele 
tiden med rette venstre eller høyre. Det er 
bare synd at han ikke er så sterk kondisjons- 
messig. Bjørnø bokser i jr. mellomvekt.

Svein Jønholt laget en stor kamp mot mes- 
. terskapsfavoritten Bjarne Andersen fra Sarps

borg. Vår mann hadde litt for stor respekt 
for sin mer rutinerte motstander, men laget

Sigurd Olsen, Leo Weber. For de to sistes 
vedkommende har begge spilt like mange 
kamper, og det blir derfor loddtrekning som 
kommer til å avgjore hvem som får æren av 
å bli kretsmester.

B-laget leder også den nye serie 8 poeng. 
Det har spilt 9 seriekamper og 4 trenings
kamper. 9 kamper er vunnet, 2 er tapt og 2 
endte uavgjort. Målkvoten ble 27 for og 11 
mot. '

C-laget har spilt 6 seriekamper og 3 privat- 
kamper. 5 er vunnet, 4 tapt, med en samlet
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Årsfest i Fotbailgruppa

Ref.

bl
□ □

I:
Generalforsamlingene må dessverre utelates 

også dette nummeret p.g.a. plassmangel.

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!

JOHAN 
JEREMIASSEN 
tdel_astutsalg $

■

I

Pors håndballgruppe hadde et friskt og 
positivt årsmøte i klubblokalet 23/11 ledet av 
formannen Tor Bjcrn Andersen. Et forslag 
om å opprette junioravdeling ble ivrig debat
tert. Ved avstemningen falt forslaget. Opp
mannen mente det var best at UK tok seg 
av juniorene, men at en her supplerte med 
en dame som skulle komme med gode råd og 
vink. Dette forslaget fikk tilslutning og ble 
bifalt.

Årsberetning, regnskap og UK.s protokoll 
ble enstemmig godkjent. Ved valgene ble 
Bjorn Andvik valgt til ny formann. Øvrige 
styremedlemmer Torfinn Weber, Inger Marie 
Eommen, Tor Bjorn Andersen, Birger John
sen. Varamenn: Herman Holtan, Per Rugt- 
vedt. UK: Oppmann Tor Bjorn Andersen, øv
rige medlemmer Rolf Hansen, Bjorn Andvik. 
Varamann: Erling Olsen. Materialforvalter: 
Per Rugtvedt.

Til slutt var det takketaler, og hovedfore
ningens formann. Halvor Teksten, brakte en 
hilsen.

V1KA—BFG.
Thor Skarnes som er i det militære i Oslo 

(Garden) var med i dette stevnet 19—20 nov. 
Her vant han over en så god mann som Kurt 
Huseby, Pugilist. Gjennom hele kampen bok
set han teknisk godt og vant 2—1. Seiren 
burde imidlertid ha vært enstemmig. 
ØRNULFS stevne 22—23 okt.

Vi sendte 5 mann og 3 av dem fikk med 
seg 1. premier, noe vi har all grunn til å være 
fornøyd med.

Thor Skarnes lekte seg til en klar seier 
over Rolf Bakkevold, Drammen, og høstet 
mye applaus i det fullsatte lokale. Svein Jøn- 
holt er en meget fin type i bokscringen. Han 
bokset lett og godt mot Svein Holmsen, Aktiv 
Atlet. Sistnevnte ga opp kampen i 2. runde, 
d? han skjønte han lå totalt under. Kampen 
gikk i lett mellomvekt.

Neste kamp gikk også i denne klassen. Rei
dar Bjorno gjorde en meget god innsats mot 
Tor Hammer. Drammen. Han gikk kald og 
behersket gjennom 3 runder og brukte sine 
velkjente venstre og høyre stoppestot akku
rat nok til å berge en 2—1-seier.

Bjorn Andvik var mer uheldig. Han fikk 
ingen motstander i lett tungvekt og måtte 
ga opp i tungvekt mot Villy Scarff, Pugilist, 
en fin type. Bjorn bokset godt første runde, 
2. runde ga ham en som gjorde ham litt for
tumlet, og 3. runde ga ham tap på t. ko.

Oddvar Skjelbred var eneste senior fra oss. 
Som motstander hadde han Niemeyer fra Sp. 
09 i mellomvekt. I 2. runde måtte han gå ned 
for telling, og han lå under da kampen ble 
stoppet i 3. runde. Oddvar er altfor villig til 
å fighte, og det straffer seg. Altså Oddvar, 
sørg for å skaffe mer beherskelse til veie så 
lenge du er i ringen.

Håndbaiigruppa forkastet 

forslaget om junioravdeling

7. november holdt Fotballgruppen en me
get vellykket årsfest. Det ble ,holdt en rekke 
taler som vi dessverre ikke kan gjengi her 
bl. a. av Otto Malmgren, Halvor Teksten, Er
ling Olsen. Thorleif Aasland, Karl Skifjeld og 
Alf Jansen. Olaf Hansen holdt en meget mor
som tale for damene.

Ivar Waage ble overrakt 10-års aktivitets- 
medalje og Asbjørn Wcnnerød fikk fremmøte- 
medaljen.
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REFLEX

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Dahl & Skyers eftf. Voslsta Manufaktur

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

+ <-•

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

<5 .

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Andersons Blomsterfor retning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A^s

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vest reg at e 51 
Telf. 5 2138

FRAW NHfrEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

A^B&RNER

•M A R C A R I N-1

1

Repa rasjo ner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.

>x'->
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lesere

i by og bygd
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En glad

og lykkelig jul 

og et fredelig 

nytt år, 

ønskes

alle våre
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hellige jul!
Ingen som er vokset opp i et kristent land

kan vel føle seg uberørt av julen.

oss.jacobtens trykk, Porjgrunn

I så forskjellig. Ofte blir det til at skal det

være riktig moro, så må det helst være sånni

på kanten av det ærbare. Nivået senkes. Tenkav
den i forbindelse med Gud, med ham som er

cm det ble opptatt på lydbånd det vi sa i
hellig. Julens store budskap og hovedinnhold

er nettopp dette at Gud i sin kjærlighet til

forskrekkelse.

Glede betyr noe stort og godt, noe som gjør

oss til bedre mennesker. Og glade jul betyr

at vi er glad fordi en frelser er født. Én er

kommet til verden, én som kan frigjøre oss
med «en glede» som er tom og menigsløs og

fra synd og gi oss del i sitt rike. SanneligBarnegruppa i 1953 bare etterlater tretthet og livslede. La oss
har vi grunn til å synge glade jul.

feire jul med den rette glede som skapes hvor

den hellige Gud får lov å trede nær.

E.B.N.

UL.Sekr.

■s<w

Og det som altså gjør at vi kan si og syn

ge glade jul, er nettopp dette at julen også

Vi ville vel nødig unnvære julen. Glade jul 

kan nok alle være med på å synge, for glade 

vil alle være. Men nå er det nå en gang så 

at det vi forbinder med glede kan være nok-
er hellige jul. At julen er hellige jul betyr 

jo nettopp at skal vi oppfatte den helt riktig 

og oppleve den på en rett måte, må vi sette

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rølland

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

I]

Kasserer:
HARALD WESTBY

.i

samvær med venner og det så ble gjengitt 

for oss? Jeg tenker vi skulle få en passelig

ut av synden og løfte det inn i sitt rike.

Så kommer julen både med det glade og 

det hellige budskap. La oss så feire jul ikke

oss, søker kontakt med oss. Den hellige Gud 

søker det syndige menneske for å frelse det

Medlemmene savner muligens stoff fra Ban- 
dygruppa i dette nummeret. Dessverre har det 
ikke lykkes oss å få noen fra styret til å skri
ve, men det kommer sannsynligvis i et av de 
første nummerne i 1954.

Vi har i julenummeret forsøkt å få alle 
grupper representert og vi har derfor hen
vendt oss til gruppeformennene som vel kan
skje igjen har overlatt pennen til sin sekre
tær. Damegruppa har overlatt oss dette:

Det er kommet så langt som til et godt 
stykke uti desember, kanskje helt til jul, og 
damegruppa har tatt seg en bitte liten ferie 
til all stria er over for så å ta et tak igjen 
mellom jul og nyttår eller kanskje like over 
med juletrefest. Vel, vi har ferie og som sagt 
den vil ta slutt, og det kunne derfor være 
ganske greitt å la utenforstående få et lite 
innblikk i hvordan gruppa vår driver.

Dame- og Turngruppa arbeider delvis sam
men. De har sine møter sammen en gang i 
måneden og deler den minimale inntekten som 
kommer inn på utlodningene mellom seg. Vi 
vil med det samme minne om at det står opp
slag om når møtene holdes på tavlen på tor
vet. Dessverre trener turngruppa samme dag, 
slik at turndamene ikke kommer før senere. 
Det blir muligens en ordning på dette senere. 
Fremmøtet har gjennomsnittlig vært godt, og 
samarbeidet har selvsagt vært bra.

Styremøter har vi hatt hver for oss, hvis 
det da ikke gjelder tilstelninger, basarer eller 
fester.

I sesongen som er gått, har vi hatt flere 
tilstelninger som har falt i god jord. Vi kan 
her nevne den tradisjonelle «gamlefesten». 
Ca. 200 av de innbudte møtte opp, og de hyg
get seg alle sammen. Videre har vi hatt en 
tilstelning hvor damegruppene fra Borg, Sund- 
jordet, Knardalstrand og Tollnes og Urædd 
var innbudt. Denne ble også vellykket. Vi har 
igjen deltatt på hyggekvelder hos Borg og 
Sundjordet.

Det store spørsmål har ikke for oss, som 
for de andre gruppene vært — «Hvordan skal 
vi klare oss økonomisk denne sesongen?» Hel
digvis. Vi har lokalet gratis og greier oss 
forsåvidt med det vi får inn på møtene. Noen 
store utgifter har vi ikke hatt. Men vi skal 
allikevel komme inn på dette og da i forbin
delse med den meget vellykkede basaren vi 
hadde i høst. Den innbrakte så mye at vi i 
overskudd har ca. 1700 kr. Nettoinntekten 
delte vi likt med Turngruppa som også had
de hjulpet til med håndarbeidene og dukkene. 
Videre hadde en del av medlemmene i begge 
gruppene skaffet til veie kaker, slik at vi siste 
lørdagen kunne holde kakelotteri.

Vel, slik har altså året gått for gruppa i 
år. Samarbeidet innen styret har vært godt, 
og med medlemmene ellers har det også gått 
ganske glatt. Alt i alt må vi ha lov til å si 
at det har vært et godt arbeidsår for grup
pa, det står bare igjen å si god jul og ønske 
vel møtt til alle damene i foreningen neste år.

Redaksjonen vil sette pris på om medlem
mene var litt mer meddelsomme. Det er meget 
som der kan skrives om, og små historier 
fortalt om emner som ikke bare vedrører rent 
sportslige ting er av interesse. Vi begynner 
i januarnummeret med en spalte som får ti- 
telen Kort fortalt.

Billedstoff til jubileumsskriftet mottas 
komiteen med takk. Tidligere jo bedre.

Julen griper inn i hverdagslivet på en sær

skilt måte. Den skaper noe ekstra for
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Vi fortsetter allikevel tross motgang.
•

Boksegruppa har ordet

Bjarne.

Det kan være litt av hvert å si både for og 
imot boksing, men alle foreningens medlem
mer vet at vår boksegruppe har gjort en fin 
innsats når det gjelder å øke vår prestisje 
blant alle landets idrettsforeninger. Vi over
later ordet til gruppas formann, Bjarne Ol
sen som vil fortelle litt av hvert fra i dag og 
litt historikk.

Boksegruppa må en si har vært ganske god 
helt fra starten av i 1934. Den har høstet en 
god del premier i disse årene, og ikke få ak
tive har vi hatt innen våre rekker i løpet av 
denne tiden. Men selv om nok tiden fra 1934 
til 1940 var god kan en ikke komme vekk fra 
at tiden etter krigen har vært den beste for 
oss. Vi har hatt en Norgesmester (Bjørnflå
ten i tungvekt, junior), flere landslagsdelta- 
kere, og vi kan også rose oss av mange in
ternasjonale seire ellers.

Som alle kjenner til har det i den senere 
tid blitt snakket nokså mye om boksing og 
da mot denne sporten. Det ser ikke ut til at 
all motstanden har tatt lysten fra guttene til 
å være med, og vi har derfor ikke få lovende 
unggutter. Derfor er det ikke det verste med 
å skaffe aktive, det verste er økonomien. Slik 
er det vel med alle boksegrupper, for det blir 
ikke stor inntekten, særlig da ikke når det 
ser nesten håpløst ut med å få arrangert stev
ner.

Ja, det er stevnene som skaffer penger i 
boksegruppenes kasser for da det ikke er alle 
som er fysisk sterke nok til å drive boksing, 
sier det seg selv at det ikke blir mye konting.,

Hovedstyret ønsker alle foreningens med
lemmer en god jul og et godt nytt dr og hå
per på godt samarbeid også i året som kommer.

REDAKSJONSKOMITEEN
onsker samtlige lesere vel mott i det nye år.

o

Arets Porsgutt

Redaksjonen vil få takke alle som har sendt 
stoff og beklage samtidig at det også i år 
har vært enkelte som har lovet å skrive, 
men som har latt oss i stikken i siste liten.

verene krumtapp på vårt framgangsrike ju
niorlag og bidro i høy grad til dets suksess. 
Bare forbundets bestemmelse for juniors del
tagelse på høyere lag sto i veien for Johns 
debut på A-laget, men da juniorlaget ble slått 
ut av cupen var veien til A-laget ikke lang. 
Personlig hadde jeg den glede å komme i nær 
kontakt med ham. Det var i Selbak i høst og 
Johns innsats i den kampen bidro sterkt til 
det gode resultat vi fikk der nede. At bane
forholdene var svært dårlige skulle ikke gjøre 
saken noe bedre for en unggutt som skulle 
debutere, men han viste en sunn forakt for 
alt som het dårlig bane og eldre mere ruti
nerte spillere. Hans spill var rolig, inspi
rert og meget godt. Hans hurtighet, stop- 
ninger og pasninger var av beste merke. Pus
sig nok ble ikke jeg overrasket, jeg hadde 
faktisk ventet at han ville gjøre en god figur 
og desto gledeligere var det at han innfridde 
forventningene fullt ut. Foreløpig er det bare 
blitt 2 kamper på A-laget, og blir han bare 
spart for alvorlige skader har han en lang 
og forhåpentlig en lys karriere foran seg på 
fotballbanen.

At John ikke setter idretten som mål, men 
bare bruker den som et middel viser også hans 
mange andre interesser. Utdannelsen sin ten
ker han på i første rekke og foreløpig går han 
på gymnasiet i Porsgrunn. Han er med i rus- 
seteatret i år og at han også på de skrå bred
der skulle spille «helten» var vel bare naturlig.

Stort mer kan vel ikke en 18-åring rekke.
Bjr.

og den kan jo heller ikke andre grupper leve 
av. Men dessverre, vi mangler lokale til å ar
rangere stevnene i. Vi håper imidlertid at vi 
i løpet av sesongen skal få leid Odd’s Turn
hall, slik at økonomien blir bedret.

Det er kanskje en del som har stusset over 
at ikke våre boksere har vært med på de for
skjellige stevnene rundt om. Her må en igjen 
først og fremst skylde på at pengemangelen 
gjør at vi ikke kan sende så mange. Dessuten 
har vi vesentlig juniorboksere, og det er sjel
den det blir arrangert kamper for disse. Imid
lertid blir juniorguttene våre (5) med i Nor
gesmesterskapet, og hvem vet om vi ikke nå 
har enda en Norgesmester i foreningen. Det 
er mange av dem som kan ha sjanser.

Det er kanskje også på sin plass å komme 
litt inn på hvordan treningen blir drevet. 
Den foregår 2 ganger i uken, og fremmøtet 
kan vi absolutt ikke klage på. 15 20 mann 
er med, og alle som en er like ivrige. Tre
ningen går ut på lett teknisk boksing, vi skal 
ikke slite boksing, vi skal leke. Det kommer 
en mye lenger med. Hver gang holder vi pa 
i 2 timer med gymnastikk, tauhopping, skyg- 
geboksing, hansketrening og slag på sand
sekk, alt etter 3-minutters runder, og guttene 
liker seg meget godt.

All den tid det finnes ivrige gutter som 
holder på boksesporten slik som hos oss, er 
det synd at den skal stagnere. Vi må nemlig 
innse at den gjør det, ikke bare på grunn av 
det Dagbladet skriver, men også på mangel 
på lokale. Men våre gutter og hele gruppa 
vil i hvert fall forsøke å holde tradisjonen 
ved like i Pors og drive videre. Så lenge vil
jen og lysten til innsats virkelig er der, tror 
vi det skal gå.

Velkommen til trening og god jul.

Når vi i redaksjonskomiteen under denne 
spalten bestemte oss for å skrive om årets 
Porsgutt oller Porspike, var det vår mening 
her å trekke fram en av våre yngre piker 
eller gutter som i løpet av året har gjort en 
god innsats pa idrettsbanen og vist framgang 
som det virkelig står respekt av. Når jeg fikk 
i oppdrag å peke ut denne i år tenkte jeg i 
første omgang at dette skulle bli en enkel opp
gave, men etter nøyere overveielser fant jeg 
nok ut at det ikke var så enkelt likevel. Når 
jeg ble stående ved valget av John Nilsen så 
var nok ikke det noen tilfeldighet, da John 
såvel i vinter som i sommer virkelig slo seg 
fram for alvor og representerte vår forening 
både innad og utad på en verdig måte. 
I spissen for en ung langrennsgarde, som ski- 
gruppas energiske arbeide de seinere år had
de klart å trylle fram, var han med på å ska
pe blest og interesse om langrennsporten in
nen vår forening som nå i mange år hadde 
ligget i dødvannet. I sitt første konkurranseår 
som junior var han stadig å finne i framste 
rekke på premielistene her hjemme i kretsen. 
I kretsmesterskapet ble det en god tredje
plass og han deltok også i norgesmesterska
pet for juniors i Botne.

Det er imidlertid på fotballbanen han har 
nådd lengst. Som centerback var han den su-
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1953 l7i presenterer
bra sesong for Håndballgruppaen

navn

e>

« i >
Peder OlsenAndreas Nilsen

T. W.

Sikringsfondet.
På forrige årsmøte 15. nov. 1952 ble det 

enst, vedtatt å opprette et sikringsfond. Stat
uttene for fondet ble enst, godkjent på med
lemsmøtet 16. april 1953. Årsmøtet av 15. nov. 
1952 ga fullmakt til at et medlemsmøte kun
ne vedta statuttene. Fondets formål kan vel 
best sies ved å sitere statuttenes paragraf 1,

!

«sii

fiemtredende skiteknikk gjorde ham fremfor- 
alt til stilhopperen. Hans mange damenes pre
mier forteller om det.

Han var vår forste mann som satte utfor 
Rugtvedtkollen jan. 1920.

Som hoppsjef er han påliteligheten selv, og 
under mottoet safety first, arbeider han med 
tilløpet og hoppet slik at det alltid står for 
enhver kritikk.

I hans kjærlighet til Rugtvedtkollen og ski
sporten finner vi også den lune og hyggelige 
gutten som enda i mange år vil være å finne 
når der skal arrangeres skirenn på Vessia.

Formål:
«Opprettelse av dette fondet er fra gruppas 
side ment som en selvforsikring mot trange 
økonomiske kår, samt som medlemmenes 
synlige bevis på viljen til å verne om grup
pas og dermed sine egne interesser.»

errelagel /

Med hensyn til økonomien står det ikke så 
sterkt med oss. Vi har et ganske stort drifts
underskudd som skyldes ikke minst kjøp av 
drakter. Vi vil derfor appellere til medlem
mene om å vise interesse for sin sport ved å 
støtte opp om de tiltak eller arrangementer 
styret setter i verk for å styrke økonomien.

Under denne titel vil vi i tiden fremover 
finne navner som har hatt og har betydning 
for vår forening, aktivt og administrativt. 
Vi har tidligere brakt bilder og intervjuer 
med eldre medlemmer, men da vi mener at 
det ofte blir gjentagelser i det man forteller, 
og det er ikke til å unngå, så tror vi at denne 
form blir morsommere.

Vi vil i julenummeret i år bringe to 
frem, siden det er julenummer.

I begynnelsen av året så det ut til at alt 
lå vel til rette for sesongen 1953. Økonomien 
var god og interessen for håndball viste sta
dig stigning innen Pors. Utsikten til å få et 
sted å trene og spille våre kamper — eller 
med andre ord få stabilisert det hele, la med
lemmene få noen faste holdepunkter — gjor
de sitt til at styret faktisk gledet seg til å 
ta fatt på sesongen. Men gleden var ikke av 
lang varighet. Utgiftene begynte snart å mel
de seg, drakter til herrelaget måtte skaffes, 
gjeld betales osv.

Søknaden vår om å få leid Stadion ble av
slått og regnværet gjorde sitt til at trenings- 
banen ikke ble ferdig. Vi var derfor henvist 
til å gå utenom Pors for å få leid bane til 
våre kamper. Et sted å trene har vi ikke hatt. 
Men til tross for manglende trening har grup
pen hevdet seg svært godt. Herrelaget har 
spilt seg opp i I. divisjon og har bevist at 
det er i stand til å slå hvilket som helst lag 
innen kretsen. I kretsens cup-turnering innen
dørs, som går over 3 cuper med en liten po
kal til det seirende lag og point-utdeling til 
seierherren 5, finalist 3 og semifinalist 1 point 
i hver cup, og en stor og ti små pokaler til 
det lag som har flest point når turneringen 
er ferdigspilt, ble vi nr. 2 etter å ha vunnet 
den første cupen og dermed fått vår første 
pokal. Vi håper og tror at disse resultater vil 
anspore til øket aktivitet i kommende år.

De resultater vi har nådd, har medlemmene 
en stor andel i. De har vist stor interesse og 
velvillighet overfor de byrder og krav styret 
har måttet belaste dem med. Medlemmene har 
også vist et godt kameratskap både i og uten
for konkurransene, og fortsetter vi slik må 
vi nødvendigvis nå høyere opp og komme 
lengre frem, fordi at kameratskapet er og 
vil alltid være den beste grobunn for vekst 
og trivsel for vår gruppe og forening.

For den som har fulgt skisporten på nært 
hold i den siste menneskealder på Vessia, vil
le en presentasjon av Andreas være overflø
dig. Men for de mange som i dag bare vet 
at han er hoppsjef i Rugtvedtkollen kan det 
være av interesse å nevne at hans aktivitet 
som skiløper, og vi kan også ta med som fot
ballspiller, skriver seg helt tilbake til årene 
før 1920.

Det ble skiløpningen han interesserte seg 
mest for, og her presterte han sitt beste som 
aktiv idrettsutøver. Djervhet og dristighet 
brakte ham høyt på premielistene, og hans

Har fall 
pokal

1

w

Juniorene.
Vi har i år hatt et pikelag med i utendørs- 

serien. Resultatene har ikke vært slik som 
man kunne ønske dem, men til tross for sta
dige tap har pikespillerne vist en enorm in
teresse og iver. En har også kunnet se en 
voldsom framgang spillemessig sett fra vår 
til høst, og fortsetter pikene slik vil de sik
kert være å finne blant de fremste pikelag 
til neste år.

Da det ikke var noen kretsserie for gutte
lag utendørs, var det vanskelig å få startet 
et slikt lag. Men den 5. nov. 53 ble det arran
gert en guttecup innendørs og der var vi med. 
Guttelaget hadde ingen dårlig debut, selvom 
det ble tap. Men de kom sterkere igjen fjor
ten dager senere og tapte med bare ett mål 
for en av finalistene.

Det er jo en selvfølge at hvis gruppen i 
kommende år skal kunne greie å hevde seg i 
kretsserier så vel som N.M., må vi gå inn for 
å lære disse juniorene å spille håndball og 
spille den riktig.

En av de fotballspillere som betydde me
get for laget vårt i de første år, var Peder 
Olsen. Han var vel den første som spilte 
fotball slik vi i dag forbinder med godt spill.

I fotballens barneår her hjemme var det 
kraften og farten som var i skuddet, og det 
måtte ofte bandasjeres under og efter fotball
kampene i de dager.

Det var derfor litt utenom det alminnelige 
da en spiller kunde varte opp med litt annet 
enn akkurat det å sparke. Peder kombinerte 
med korte fine pasninger, han hadde altså 
ballbehandling og dermed ballkontroll, han
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Hvem er mest snakkesalige?
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Ungdomsgruppe 
i laget?

Til å svare på spørsmålet har vi plukket 
ut en del vi mener må kunne svare på dette. 
Vi overlater ordet til de forespurte.

Hva ønsker du for 1954, idrettslig eller på 
annet felt?

Einar «Jeisen» Gundersen.
Jeg ønsker treningsbanen tipp-topp ferdig 

og gymnastikksalen påbegynt, videre en for
yngelse av A-laget og et godt år for forenin
gen forøvrig.

0. W. Braarud.
Jeg ønsker at Stadionanlegget kunne på

begynnes og fullføres så snart som mulig til 
glede for Pors og for Vestsidens befolkning.

Jacob Augestadj skikretsens sekretær.
Jeg ønsker et godt år for Grenland Skikrets, 

at løperne i kretsen må greie å kopiere Au- 
stads innsats i Holmenkollrennet og i Nor
gesmesterskapet.

Dagmar Dahl Mikkelsen.
Jeg har ikke noe bedre ønske enn at vi nå 

snart måtte få bedre treningsmuligheter for 
å drive turn.

Erna Kittilsen.
Jeg håper at det vil bli større tilslutning 

til møtene våre. Det er for dårlig fremmøte nå.

Gerh. Ellingsen, ivrig fotballtilhenger.
Mitt nyttårsønske for «Pors» er at klubben 

må makte oppgaven å ansette en profesjonell 
fotballtrener, med det for øye å spille seg 
opp i Hovedserien. Betingelsene herfor for
øvrig burde nu være tilstede.

u 
N

fintet, han headdet og han kunde skyte. Han 
var ikke lite av en ballsjonglør. Det var ikke 
mange av den slags i de dager.

Peder spilte på laget i mange år og ble 
kretsmester i kl. B 1915.

Peder følger interessert med i fotballen i 
dag, han er av de som verdsetter godt spill, 
og gleder seg over den idrett som han var 
med å bygge opp på Vessia.

Det er 63 år siden Peder første gang så 
dagens lys.

skal alle dere ha som virkelig lot oss slippe 
å lage alt stoffet til julenummeret selv. Som 
dere ser er det blitt ganske fyldig, og det 
skyldes dere samt alt billedmaterialet. Med 
det samme vi er inne på billedstoff, så er det 
på sin plass å takke for den velviljen distrik
tets samtlige aviser har vist oss. Uten deres 
hjelp hadde nok ikke bladet blitt det det har.

Asbjørn Kjéllevold.
Mitt store ønske er at de unge må forstå 

å ta vare på de verdier foreningen nå er i 
besittelse av.

Carl Helgesen (Corner).
Sterkere laginnsats og mer målbevisst tre 

ning av ungdommen som skal avløse de eldre 
på førstelagene, at stabiliteten hos våre fot
ballklubber må bedres. La det ikke bare bli 
med et skippertak av og til, at vi må få flere 
toppidrettsfolk i Grenland.

I høst en gang innkalte utvalget for barne- 
og ungdomsidrett i Telemark representanter 
fra de forskjellige lag til et møte i Skien. 
Dessverre var det ikke så svært mange som 
møtte på dette kurset, for et kurs var det.

Men de som var der, fikk med seg en del 
tilbake til lagene som det kunne være en tan
ke å ta opp.

De fleste lag driver med ungdom eller bar
neidrett. Ellers ville ikke lagene kunne bestå. 
Men gruppene i disse lagene har sine egne 
ungdomsavdelinger og vil ikke gi slipp på 
disse. Skal en være utøver av flere idretter, 
må en betale kontingent til alle disse sær- 
idrettene.

På dette kurset ble det lagt frem forslag 
om å samle alle ungdommene i en gruppe — 
til en såkalt ungdomsgruppe. Den skulle være 
administrert som en vanlig gruppe, ha sin 
generalforsamling og velge sine medlemmer 
til styreformann osv. En ungdomsleder skulle 
rettleie disse og være til stede. Det skulle 
avholdes regelmessige medlemsmøter hvor 
ungdommene selv skulle ordne med under
holdning og det som ellers skulle til. En kun
ne også holde studieringer og øve disse opp 
i administrasjon.

Dette siste kunne være en fin tanke. Nå 
vil vi ikke nettopp si at vi er helt enig i at

Merkelig spørsmål i et idrettsblad, ikke 
sant? Vi er helt enig med dem som kommer 
med de ordene. Men vi kan allikevel godt ta 
spørsmålet opp. Et annet sted i bladet har vi 
forresten også tatt med et par ord om dette, 
i forbindelse med Damegruppas møter.

Vi kan ta vårt utgangspunkt i damegrup- 
pemøtene. Alle sammen av oss kan sikkert 
sette seg inn i hvordan det høres ut når 25 
—30 skravler i munnen på hverandre inne i 
et rom på ca. 16 m2. Det er ikke så rart at 
det høres så forferdelig ut som det gjør. Men 
hvor mange av dere har stått på et visst hjør
ne og skravlet? Det er heller ikke få. Her 
høres det ikke slik ut som det ville ha gjort 
om alle pratmakerne ble samlet i et rom på 
16 m2. Men det er ikke vanskelig å høre at 
nå står en gjeng på «torvet» når en kommer 
et godt stykke nede i Vestregate på Porse- 
læn-siden eller rundt hjørnet ved «Moth», ne
de på broen eller oppe ved Samvirkelaget.

Nei, dere mannfolk må ikke komme her og 
si at det er damene som skravler mest. Dere 
er ikke et hår bedre selv. Men kanskje det 
fra nå av ble litt mer ro over torvet og gjer
ne også litt mindre skravling på damegruppe- 
møtene? Det ville ikke være av veien.

gruppene skal samles. Det mener vi ikke går, 
i hvert fall ikke for fotballgr.s vedkommende. 
Dens medlemmer er innregistrert i NFF, og 
skulle så alle ungdommene betale kontingent 
til sin gruppe, hvem skulle så innregistreres 
i NFF. Alle kunne en selvfølgelig ikke ta med.

Men en kunne av og til samle de unge til 
medlemsmøter. Turngruppa har sine ungdom
mer håndball-, fotball- og skigruppa har sine. 
Til hvert møte kunne en nedsette en komite 
som i fellesskap med en ungdomsleder legger 
opp programmet for neste klubbkveld. Det 
har jo i lengre tid vært klubbkvelder for de 
voksne og de ungdommene som kommer til 
disse kveldene, føler seg litt til side som ri
melig er.

Vel, dette var en tanke som er kastet frem, 
er det noen som har noe å si i den anledning, 
så stål' plassen til rådighet. Vi vil gjerne ha 
litt diskusjon omkring saken, for viktig er 
den.

Det er ungdommene vi bygger på. I dette 
tilfellet vil de selv få fole at de er voksne, 
at de får ansvar lagt på seg.

Til julenummeret har vi tatt med to enqu
eter, en pr. telefon, en skriftlig eller i inter
vjus form. Den nedenstående kunne en derfor 
kalle «På tråden». Spørsmålet gjelder:

3 —JjQHANlrmn
JEREMIASSEN 
■TRELASTUTS a l g
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til akkurat nå.
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Fortsatt side 15

2000 dugnadstimer 
nedlagt på treningsbanen

Hos Eik overlater vi ordet til oppmannen, 
Kjell Myhre.

Jeg har spurt 3—4 spillere hva de mente

klubber

Vi skrev for en god del måneder siden til 
de forskjellige formennene i klubbene som vi 
henholdsvis hadde slått ut og blitt slått ut 
av i rundene, med andre ord Eik, Jerv, Fred
rikstad og Viking.

Dessverre innløp det bare svar fra de to 
første, men vi regner med at de er pålitelige 
og dermed lar vi disse få ordet.

Formannen i Jerv, Ragnar Kobro.
«Vi innrømmer gjerne at resultatet (7—1 

i 2. runde) var litt av en kald-dusj for oss. 
Vi kjenner jo Pors fra en privatkamp i Grim
stad, og forhåpningene om seier var kanskje 
ikke så store, men vi hadde i hvert fall ven
tet oss et hederlig resultat.

Nå var vårt lag noe redusert på det tids
punkt p.g.a. skader og en busstur i 5 timer 
i 31 graders varme skulle jo ikke gjøre det 
bedre. Dette ikke for å bortforklare eller unn
skylde nederlaget, for Pors viste seg klart 
som det beste laget, som også resultatet gir 
tydelig beskjed om. Men vi vil overfor pub
likum peke på at vi kan prestere bedre saker.

Hva Pors-laget angår, syntes jeg løperrek- 
ken spilte pen, men ikke særlig effektiv fot
ball. Dette høres kanskje rart ut all den tid 
den laget 7 mål. Men mot et så svaktspillende 
Jervlag som vårt 2-rundelag var, var der sjan
ser til mange scoringer. De fleste målene kom 
jo, såvidt jeg husker, i kampens siste del, da 
vårt lag hadde gitt opp alt håp om et heder
lig resultat. Innertrioen var god med Skifjeld 
som den beste p.g.a. hans bevegelighet og hur
tige fremspill. Forsvaret virket nokså ordi
nært, og en løperrekke med den nødvendige 
besluttsomhet, ville sikkert kunne score flere 
ganger.

Vi håper ved leilighet å få spille i Pors
grunn igjen, både fordi vi vil reise «kjerringa» 
og fordi Pors spiller god og fremfor alt fair 
fotball.»

Ca. 30 mann med Jeisen i spissen har stått 
for alt.

.... ....

Oppmann og målmann Kjell Myhre.
Vi har bestandig hatt respekt for Pors. La

get spilte dårlig flere kamper før det møtte 
oss, men hadde formen og innsatsviljen i or
den da det kom for å møte oss. I annen om
gang særlig var det meget bedre enn vårt, og 
seiren var fortjent. Vi var på en måte glad 
over å være ferdig med cupen, den ville bli 
for hard for oss ved siden av seriekampene. 
Men jeg håpet på at neste gang vi møttes, 
ville det være vår tur, og det ble det jo også. 
Publikum var ganske bra. Jeg hadde noen 
bak målet mitt i annen omgang, og de syn
tes jeg oppførte seg litt usympatisk, men det 
kan jo forekomme overalt.»

I
Ame Hatland.

— Vi gikk på banen for å spille pen fotball. 
Vant vi, var det OK, og tapte vi, så var det 
ikke noe å gjøre ved det. Som Stenholt nev
ner, la oss heller gå inn for seriekampene, 
de teller mer for oss. Ellers var Pors et sym
patisk lag og fortjente seiren. Publikum var 
flinke til å heie guttene sine fram.»

Dag Henriksen.
«Trodde sikkert Pors ville bli for sterke 

for oss, da de er et typisk cuplag. Neder
laget kom derfor ikke uventet. Laget spilte 
så hardt som et lag bor gjøre for å være med 
i galoppen. Publikum støttet godt opp om la
get sitt og har nok en ørliten andel i seiren. 
Den var helt på sin plass. Beklager for mitt 
eller rettere sagt vårt lags vedkommende 
selvmålet som kom litt for ordinær tid’

før og etter rundekampen. (1. runde 2 1). 
Først grep jeg tak i Rolf Stensholt, kaptein 
og indreløper på laget alle år etter krigen.

«Nå hva mener du Rolf?
— Vi var jo favoritter her i distriktet, men 

jeg hadde mine tvil da Pors bestandig hai 
hatt et godt tak på oss. Pors’ seier kom ikke 
uventet, de spilte bedre enn oss og fortjente 
å vinne. Det var forresten det beste for oss 
at Pors vant. Vi hadde nok med å konsen
trere oss om Landsdelsserien. Pors var et 
teknisk godt lag, men spilte litt hård fotball 
for oss.

med en del 
det hele.

Til slutt vil vi takke Jeisen og komiteen 
først og fremst for det arbeidet de har ned
lagt i denne banen som vi trenger så hardt 

Videre skal også alle dere 
som har vært på banen og arbeidet ha takk.

Og nå er det bare å ta isen i bruk--------

i tillegg til dette kommer 1200 m drenerings- 
grøfter med gjennomsnittlig dybde 80 cm. 
Alt er førsteklasses saker som er beregnet på 
å stå en god stund.

Det er nedlagt ca. 1300 dugnadstimer, med 
fjorårets blir det ca. 2000, og dette arbeidet 
er utført av ca. 30 mann. Hvis en da regner 
etter blir det gjennomsnittlig over 60 timer 
pr. mann.

Av penger er det i år nedlagt i trenings
banen over 50 000 kroner.

At vi i det hele tatt har greidd å anskaffe 
en slik bane, skyldes for en stor del Porsgrunn 
kommune. Samarbeidet mellom Pors og kom
munen har vært enestående og spesielt en 
mann har vært mer interessert enn noen an
nen, nemlig Sverre Knudsen.

Vi vil derfor be medlemmene om å slutte 
mer opp om arbeidet som står igjen til våren. 
Det gjenstår ca. 700 dugnadstimer, og det er 
å håpe at alle de som stemte for at vi skulle 
gå i gang med arbeidet på treningsbanen inn
finner seg, slik at komitemedlemmene sammen 

«gamle travere» slipper å utføre

udre

Arbeidet på treningsbanen tok til 18. mai 
i ar. Årsaken til at det hele ikke kunne be
gynne tidligere, var at været var mildest talt 
dårlig. Men drenering ble nå satt i gang, og 
fremmøtet til å begynne med var. godt. Dess
verre kunne vi ikke holde på mer enn 3—4 
dager, før regnet igjen strømte ned og stop
pet det hele. Det så håpløst ut i flere uker.

Imidlertid ble dreneringen utført på dug
nad ved siden av at foreningen fikk en mann 
til å legge rørene slik at det skulle bli fag
messig utfort. Dessuten hadde en brukt en 
del maskinell hjelp til noen av grøftene.

Etter at dreneringen var unnagjort, tok en 
i bruk bulldozer til finplaneringen slik at ba
nen fikk den rette profilen. På denne tiden 
var også lysanlegget ferdig utarbeidet.

All gravingen av grøfter til kablene ble fo
retatt av medlemmene, videre støpingen av 
fundamentene til mastene, som ble reist.

I mellomtiden var det lagt et blandings- 
dekke av grus og stein på banen som under
lag for gressteppet som skal legges til våren. 
Det er videre laget en avløpsrenne på vestre 
side som tar opp vann. På hver side av ba
nen er det lagt opp 2 kummer til sprøyting 
av isbanen og også til vanning av gressbanen.

Treningsbanen i tall:
Vannledning ca. 120 m, kabel ca. 350 m,
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Dr. Mo under arbeid i N.M. ,952.
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A. F.
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Husker du første gang du var rennets lege? 
Det var i 1928 en strålende vintersøndag. 

Jeg ble hentet av daværende formann Chris
tian Andersen, som kom med bredslede. Det 
er jo litt annerledes i dag. Det er, tror jeg 
den vinter vi har hatt mest sne her.

Synes du det er morsomt å være rennets 
lege?

Ja, det er morsomt. Det er spennende og 
det er frem for alt hyggelig.

Er det noe som har imponert deg særlig 
deroppe. Er det noen spesiell løper som du 
mener har gjort seg utenom det vanlige?

Ivar Nilsen, Skrim, (nå Kif) er den beste 
jeg har sett, tenker da særlig på aftenhopp- 
rennet, hvor han to ganger hoppet 60,5 m.

Har du hatt noen alvorlige skader i denne 
tid?

Nei, ingen, men jeg har lyst til å nevne en 
eiendommelig skade, i det en av hopperne 
hoppet på seg en blindtarm-betendelse, dvs. 
han hadde følt seg noe dårlig om formidda
gen, men ikke verre enn han syntes han kun
ne delta. Han var så uheldig å falle på sletta, 
og her fikk han en akutt forverrelse, og måtte 
på sykehus.

Tlaccøna Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

NOTrøMÅ FABRIKER A/S
PORSGRUND

Like sikkert som vi arrangerer skirenn, som 
våre ivrigste medlemmer møter opp i Rugt- 
vedtkollen og tar sin tørn foran og under 
selve rennet, som løperne møter opp og skal 
delta, like sikkert finner vi dr. Einar Mo, på 
plass nede på sin egen tribune i overgangen.

Det samme har gjentatt seg i 25 år. Vi 
regner ham som et fast ledd i avviklingen av 
arrangementet. Det hører med til et vellyk
ket Rugtvedtrenn.

I 1948 ble han tildelt en liten erindrings- 
gjenstand for 20 års deltakelse, vi var den- 
gang litt redd for at han skulle trekke seg 
tilbake, men imidlertid har Mo fortsatt sin 
gratisvirksomhet. Noe vi setter meget stor 
pris på, ikke bare rent økonomisk, men vi 
føler en trygghet når Mo med sin frue, har 
inntatt sin plass.

Dr. Mo er dus med «Vessia» og alle gutta 
der. Så mange småskader og like mange be
søk har han hatt i de år han har virket på 
Vessia at han kjenner hver enkelt ut og inn.

Dr. Mo er liksom kamerat, eller skal -vi si 
«Pappa» for de mange idrettsutøvere som 
kommer til ham, særlig hvis det kniper en og 
annen gang for en aktiv, at han må bli bra 
i en fart, for å kunne være med til «søndan». 
Da pleies der med omhu.

I fem og tyve år har dr. Mo virket på Ves
sia, og i like mange år vært rennets lege.

Vi oppsøkte ham en kveld for å få et ju- 
bileumsintervju, og den samme tryggheten 
som vi føler i Rugtvedtkollen, fulgte oss da 
vi ble budt inn i Kremmergården.

Det skulle kanskje vært unødvendig å spør
re hvorledes han liker seg på Vessia, men det 
første spørsmål falt allikevel slik.

Over all måte, svarer Mo, den eldste bydel 
er absolutt den mest trivligste.

Husker du det første besøk?
Ja, og det var Kristian Andersen fra Lak- 

åsene, kom det uten å blunke.

Fotballkamp mot Storm. Undertegnede kom
mer opp ca. 1 time før kampen. Bare forman
nen samt baneformann er kommet. Vi blir 
derfor anmodet om å hjelpe til litt, og vi tar 
plass foran den ene av lukene med en hel del 
vekslepenger i skuffen. Litt etter litt begyn
ner publikum å strømme til, ja ikke slik at 
det er kø, nei langt i fra.

Da kampen begynte kan vi vel regne med 
at det var kommet nærmere 100, stort mer 
var det heller ikke da første omgang var 
over. Om det kom noen etter pause, vet vi 
ikke. Da var luken slått igjen og pengene 
talt opp.

Men skal en dømme fotballpublikum etter 
det vi så i luken eller rettere sagt hørte, da 
må vi si de var greie. Hvordan er stillingen, 
var et av de alminneligste spørsmålene, og 
vi hadde jo så pass god tid bak vinduene at 
litt fikk vi med av kampen også.

Men hensyn til mengden av hjelp når det 
er fotballkamp, så må vi si den kunne være 
atskillig større. Vent ikke til du får beskjed, 
men møt opp, det er sikkert noe du også kan 
gjøre.

25 år Hvilket renn synes du har vært det mor
somste?

N.M. 1952, uten sammenlikning. Det var 
en opplevelse.

Det kunne være interessant å høre din me
ning om skisporten i sin alminnelighet?

Det er så mange fordeler ved skisporten at 
det er vanskelig å trekke frem noe spesielt. 
Det er en sport som kan utøves av nærsagt 
alle, og det å komme ut på ski en herlig vin
tersøndag, ja ellers også, er jo rene medisin, 
en styrkelse av kropp og sinn.

Et spørsmål tilslutt. 
fortsatt å ha deg som

Har vi sjangsen til 
rennets lege?

Jeg vil så sant jeg kan være til nytte, og 
er det ikke noe som skulle gjøre det slik, vil 
jeg stille meg til tjeneste. Såfremt dere måtte 
ønske det. Og må jeg få tilføye et ønske om 
gode og hyggelige dagei' for idrettsforeningen 
på Vessia.

Vi vil for vår del rette en takk til dr. Mo 
for denne tid han har ofret gratis på fore
ningen, og uttale vårt ønske om at vi må få 
beholde ham på Vessia, ikke bare for den 
gjerning han nedlegger som lege og som ren
nets lege, men som den hyggelige og joviale 
menneske han er. Vi gratulerer med jubileet, 
og ønsker dr. Mo og familien alt godt i årene 
fremover.
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Fortsatt fra side 10
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er 12 søndag
Jeg tripper

Andre klubber om — —
Slik ser altså utenbys lag på vårt lag. Hva 

syntes dere medlemmer. Send oss noen ord, 
nå har dere en god del eksempler. Beste inn
legg blir premiert.

God jul.
Asbjørn Kjellevold.

f

Qw.U.eJv ut £e.n.g.e
sier Halfdan Haukedal i en samtale med oss.

■ ' W
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Klokken 

formiddag, 
nervøst att og fram mel
lom stua og kjøkkenet. 
Jeg sier ingenting bare 
tenker d.v.s. prøver å ten
ke litt. Klokken 13 skal 
det foregå. 4. rundekamp 
på stadion. Jeg slenger 

meg ned i en stol sikkert for 10. gang det 
siste kvarteret. Åssen vil det gå i dag montro. 
Får vi det rette taket på spillet, bare jeg selv 
ikke gjør noen tabber, kunne vi bare få inn 
et par mål med en gang, og i fantasien ser 
jeg Leif får klemmen på ballen og der sitter’n 
i maskene og stormende jubel. Jeg skvetter 
til. Har jeg sovnet? tenkte jeg og kikket fort 
på klokken, men nei jeg har bare sittet her 
vel et minutt og reiste meg igjen. Jeg gikk 
ut i gangen for å undersøke veska med fot- 
ballsakene mine for atter en gang å konsta
tere om det var der alt sammen. Støvler, leg- 
geskinner, vanter, lue, jo, det var alt til stede. 

Jeg hiver på meg jakka. Like godt å be
vege seg oppover til banen og tar veska og 
skal til å gå ut døra, og jeg begir meg på 
vei oppover. Mange mennesker er på beina 
i dag og mange råd er det å få underveis. 
Sikkert velmente, men jeg enser dem ikke. 
Jeg tenker bare hurtigst mulig på å komme 
opp i huset.

Jeg inntar min faste plass i kroken til 
venstre for døra. Vi har våre faste plasser 
alle mann og ingen må bytte om ellers går 
det galt. Forsiktig begynner jeg med skolis
sene. Hva, skjelver jeg på fingrene eller — 
nei jeg er ikke nervøs sier jeg til meg selv, 
men er ikke helt sikker. Jeg fortsetter å kle 
av meg og tar et kort overblikk. Jo, de er 
her alle sammen, Olaf, Dagfinn, Kalle, Jeisen, 
Leif osv. Ansiksfarven er nok litt forandret på 
noen og hver av dem og de er merkelig stille 
alle sammen. Bare Ove forsøker seg med noen 
kraftsalver, men han får likesom ikke de and
re med. De tenker nok på sitt alle sammen,

— I grunnen har jeg ikke det. Selvfølgelig 
ville jeg gjerne hjelpe gutteløperne, men jeg 
tror ikke jeg har så lett for å lære bort. Per 
derimot (Johansen) har mye lettere for det. 
Han er flinkere til å oppdage de feil som 
guttene gjør.

I de årene du har vært med har det vel 
vært noe du spesielt husker?

— Ja vinteren 1938 er det litt vanskelig å 
glemme. Per og jeg hadde reist av sted til 
Fetsund en søndag, uken etter var det Vik
kollen i Mjøndalen. Disse rennene skulle være 
uttaking til Lathi. I Fetsund gjorde Per det 
fint, 5. pr., men i Vikkollen falt han etter 2 
flotte lange hopp. Hadde han ikke gjort det, 
ville han sikkert fått en Finnlandstur.

— Men hvordan gikk det med deg?
— I Fetsund gikk det dårlig, men jeg grei

de 10. plass i Vikkollen. Disse bedriftene våre 
gjorde at vi sommeren etter ble uttatt til Ski
forbundets leir på Kongsberg. Ellers er det 
selvsagt mange minner en har fra disse årene.

— Har tilliten mellom styre og aktive vært 
som det burde?

— Jeg tror det. Har i hvert fall ikke mer
ket noe selv. Men en slik tillit må være til 
stede skal det gå knirkefritt. Får håpe at 
forholdet mellom de aktive og styret fortset
ter som det har gjort.

— Er det så noe spesielt du ønsker for 
tiden som kommer?

— Jeg vil håpe at det kan bli alvor av pla
nene om en skihytte en gang. Videre ønsker 
jeg at lysanlegget som ble tatt ned etter mes
terskapet kan komme opp igjen. Ikke bare 
på grunn av flomlysrennene som da kan ar
rangeres, men mest på grunn av treningen. 
Det vil da bli de beste treningsforhold av 
verden oppe i skibakken vår, sier Halfdan 
til slutt.

Klubblokalet vårt
Som det seg hør og bør når et år er gått, 

så er det alltid en håndfull medlemmer vi er 
takk skyldig for dugnaden de har utført. Vi 
takker følgende for godt arbeide med maling 
o.l. Halvor Teksten, Th. Aasland, A. Kristen- 
sen, A. V. Henriksen, Bjarne Olsen, R. Anund- 
sen, Chr. Andersen, 0. Holtan og sist, men 
ikke minst, Frank Olsen. De siste 5 var med 
på malingen.

Utsmykningen av styrerommet kan vi takke 
Ivar Kristiansen og Alf Jansen for, Malermes
ter Sigurd Isaksens arbeid er et kapitel for 
seg. Det kan ikke beskrives, det må sees.

Snekkerne Alf Larsen og Hans Hansen og 
rørlegger Alf Aulie har stått til tjeneste som 
vanlig.

Første etappe med utbyggingen av vårt 
styrerom er nå ferdig. Det resterende arbeid 
vil kreve nokså store uttellinger av midler, 
så det må nok utestå til fordel for viktigere 
ting inntil videre. I den anledning kan vi nev
ne at vi har nedlagt ca. kr. 5000,— i nyan
skaffelser og utsmykking av vårt prektige 
lokale. (Alt betalt). Nå gjenstår først og 
fremst tekking av taket med sten, og så føl
ger inngjerding av vår eiendom, så vi kan 
få anlagt et parkanlegg mot porten. I jevn 
rekkefølge håper vi å se at klubblokalets gulv, 
belysning og inventar blir modernisert. Vi 
kan ikke vise vår takknemlighet for gaven 
fra vår by bedre enn ved å holde lokalet vårt 
i tipp topp stand.

Takk for hjelpen.

det er nok ikke bare meg. Jeg er ferdig med 
å kle meg om, men ser at jeg har god tid. 
En liten tur bak klubbhuset kunne jeg spart 
meg for og jeg kan ikke annet enn å dra på 
smilebåndet av meg sjøl.

Endelig er tiden inne. Vi springer ut på 
banen og jeg føler faktisk at befrielsens time 
er kommet. Vi myker oss opp foran goalen 
og jeg konstaterer at alt er i orden.

Du verden så moro det er. Bjr.

cw

Vi har undersøkt litt i kirkebøkene og fin
ner da ut at Halfdan Haukedal nå går inn i 
sin siste sesong i klasse A. Det kunne da 
være en tanke å høre hva han har å si i den
ne anledning.

Vi ringer opp og spor forsiktig om vi for
styrrer ham i noe viktig arbeide. Det får vi 
et benektende svar pa og dermed er praten 
i full gang.

— Det blir vel din siste sesong som aktiv, 
den som kommer?

— Hva? A nei du, jeg håper da jeg får 
være med i mange år enda. Så lenge interes
sen er der, kommer jeg aldri til å legge skiene 
på hyllen. Det er jo mange som holder på 
lenge etter at de har fylt 50, og dit er det 
da heldigvis langt til enda.

— Du trakk deg fra styret siste general
forsamlingen i gruppa. Var det for godt?

— Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Jeg ville 
gjerne ha litt fri en stund, hadde jo sittet 
der så mange år, og det kunne være bra å 
få noen nye med. Siden igjen hvis det skulle 
være bruk for meg kan jeg komme igjen.

— Du har ikke tenkt å virke som instruk
tør fremover da?



PORS-BLADET
16 PORS-BLADET 17

Bli med

i— ALT I KOLONIAL —I
O. Brøarurf

V. Porsgrunn

A. F.

WlattaA. wzåfaidd.

PORSGRUMD METfiLVERK A.S

©xlfe, aq u-e£te£(M.
Aksjekapital kr. 120.000,00

Innsatsen og viljen var der, og det ble en 
tur for et par av dem til junior-mesterskapet. 
Vi vil følge disse nye i sporet fremover.

Gruppens arrangements med skolene vil vel 
også komme til å bety noe. Siste vinters kon
kurranse måtte dessverre avlyses.

Avlyste vi denne, så ble ikke Rugtvedtren- 
net avlyst. Her kan man slå på stortrommen 
og skryte litt. Men vi avstår, det er så meget 
å skryte av. Det gledeligste ved dette er Ski- 
gruppens samlende evne.

Det er meget å glede seg over i norsk vin- 
tersport. Det er fred over et snøkledd land
skap. Det ånder liksom av stillhet og fred.

Men over dette jomfruelige går det et ski
spor, som vidner om liv. Og det er dette spor 
som drar oss ut til dette hvite eventyr. Opp
over, utover, innover til nye opplevelser.

Den glede og sunnhet som skisporten gir, 
har mange venner på Vestsiden og i vår fore
ning. Men vi vil gjerne at enda fler skal nyte 
godt av skisporet.

Det gror faktisk i skisporet, sunn utvik
ling, djervhet, våkenhet, og allsidighet følger 
ungdommen og eldre med i. Ta det i bruk, eller 
lag nye inn i vårt herlige terreng, lokkende 
og innbydende som det er.

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

i f

Klingbørgs Kolonial
CRØGERLIEN 

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Sto f f knapp er, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

1,1. Dyraas
Telf. 515 68

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01f 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

Vestsidens Skoleytorretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

MM fM? POBSGRUNN
Kl IW^lf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KÅPER

Sen^eutstyr — Herreekviperiug — Arbeidsklær.

IJp■ 7-

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

Pors-tavlen på hjørnet kunngjør. Guttelø- 
perne møter ved Ekko søndag kl. 10. Fra kl. 
9 kan du følge guttene, fra nærsagt alle smug 
og gater kommer de, i stramme strekkbukser 
og med ski på skulderen, rumpetaske med 
niste og smøring, og enkelte har også vært 
så forsynlig og har tatt frakk med. Gudmund 
er selvsagt på pletten, og det er bra. Her er 
det nok å svare på, det regner med alle slags 
spørsmål, fra smøring på nysnø til hoppets 
helningsgrad.

Bussen kommer, den er ikke engang stop
pet før alle guttene stormer inn og inntar 
sin plass. Her behøver man ikke vente på 
etternølere. Gudmund teller etter og ser at 
alle 25 er kommet ned på setet, og gir signal. 
Det er gutterenn et sted i Grenland. Disse 
25 skal delta i hopprenn, friske, djerve unge 
representanter for vår forening.

.Det faller alltid noen fra hvert år, men 
nye kommer og disse gir gruppen nytt liv. 
Bredden kan variere litt, men nye utøvere 
kommer med nye streker og gøyer. Ungdom
mens overskudd.

Siste vinter var det flere som tok konkur
ransen opp i langrenn, det var de første fruk
ter av et N.M.

l FFF
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Redaksjonskomiteen i arbeid
en

er

i

en

som

Nå har de tre endelig inntatt sine plasser, 
og det kommer spørsmål om hvorfor de 2 hai’ 
meldt forfall. Arbeid og husbygging blir det 
svart, og det må en godta naturligvis.

Så vidt en kan øyne blant alle papirene 
oppdager en også en bunke med Porsblader 
som skal sendes ut. Distributørene kommer 
i det samme inn av døren og begges øyne 
faller øyeblikkelig på dette ømme punkt. Dis
se skal skrives ut før møtet går videre.

Vel, Ivar du kjenner til dette og får derfor 
forklare for oss andre.

Ivar setter i gang med forklaringen. Først 
alle som har betalt. (Dette var før det ble 
slutt på sendingen av bladet til alle etternø
lerne.) Deretter gikk en i gang med de andre. 
Til dette motet var det kjøpt inn ikke få 
postanvisninger, og det var meningen å fylle 
ut disse og legge dem ved. (Vi håper de kom 
vel frem).

Maskinen tar til å klapre igjen, og mens 
redaktøren skriver i sitt arbeids sved, skriver 
de øvrige ut bladene. 600 eksemplarer ble 
sendt rundt til land og strand, så kom ikke

kalle det lyst til å skrive som får dem med. 
Vi håper på det siste.

Møtet går videre. Et slikt møte med 
redaksjonskomité er noe helt annet enn et 
styremøte eller et møte i Hovedstyret. Her 
går det ikke etter noen dagsorden selv om 
det selvfølgelig er satt opp en møteplan på 
forhånd. Alt går som det faller seg. Hvilken 
annen komite enn vår ville for eksempel ha 
en formann bak en skrivemaskin når møtet 
begynner. Her blir «han» sittende under hele 
møtet, og det varer lenge.

Det er prat over hele linjen, og alle ar
beider, noen til og med intervjuer hverandre. 
Hva det skal brukes til, vet vi ikke enda. 
Det kan nok tenkes at det blir brukbart, vi 
skal se på det senere.

Og maskinen klaprer.
Plutselig går døren opp, og inn kommer 

det en fotograf med fullt utstyr og spør med 
den alvorligste mine av verden om dette er 
redaksjonskomitemote i landets dårligste avis.

Dette kan vi jo ikke nekte for, og vi 
visst nokså uforstående på 
rat da for ingen skjønner 
være. Blitzen eksploderer i

Hvis det virkelig ble noe

ser 
hverandre akku- 
hvem dette kan 
dette øyeblikket, 
av disse bildene, 

står de her i forbindelse med hele forklar
ingen.

Men slik går det ikke for seg hver gang vi 
har møte. Det er ikke ofte at noen spanderer 
film på oss, nei.

Komiteen lager altså stoffet til avisen, men 
fra oss går det over i andre hender. En gang 
i blant drar en altså over broen til Jacobsen 
og får bladet satt og trykt og fra han går 
det igjen tilbake til Vestsiden — til distri
butørene. Disse kjenner vel snart nå samtlige 
porseres adresser, så de måtte vel være noe 
for folketellingen.

Og dermed går hjulet rundt igjen og maler 
på den samme leksa. Arbeidet er nøyaktig 
det samme.

Hva slags stoff er det da det er snakk om?
Det er alt mulig fra «I dag tapte Pors» — 

den kjenner du sikkert igjen — til «Vi har 
slått av en prat med». Det er altså intervjuer. 
Da finner vi en eller annen som er nokså i 
skuddet for tiden og prater med han eller

Det er innkalt redaksjonskomitemote i 
klubblokalet, i det nye styrerommet og samt
lige 5 minus 2 er kommet på plass når re
daktøren slår den innbilte klubbe i bordet og 
erklærer møtet for satt. Du verden så høy
tidelig det går for seg, sier kanskje mange 
når de leser dette.

Vi skal med det samme si til disse at slik 
går det slett ikke for seg. Møtet er gjerne 
satt lenge før klokken nærmer seg det fast
satte tidspunkt for møtets begynnelse. Redak
tøren er på plass tidligere og har bredt sine 
notater, halvferdige og ferdige manuskripter 
utover bord og stoler og skriver for sitt fulle 
hyre på maskinen og hører nesten ikke at 
døren blir åpnet og en forsiktig sjel sier 
«Mor’n».

Denne gangen er det julenummeret 
skal diskuteres i det vide og det brede. Det 
må planlegges i tide for at det i det hele skal 
komme ut. Om det nå har gjort det er det 
sikkert ikke medlemmenes skyld for vi hadde 
ti', dette møte heller ikke mottatt noe bidrag 
fra noen kant.

å si at ikke komiteen gjør sitt arbeid til den 
pinlige nøyaktighet.

Men vi fortsetter. Planen for opplegget av 
julenummeret blir lagt frem og nøye gjen
nomgått. En av de tilsagte om stoff til bla
det hadde bedt om å få et annet emne. Det 
han hadde fått lå utenfor hans evne. Skulle 
det deles ut et annet eller ikke? Hvem skulle 
vi få til å overta hans? Stoffet var nemlig 
svært viktig å få med. Det kom forslag etter 
forslag, og endelig ble så dette igjen som 
dere kan lose i dag.

Stoffet som kunne lages med det samme, 
ble det satt i gang med øyeblikkelig. Vi ringte 
i øst og vest. Av og til fikk vi virkelig tak 
i den vi skulle snakke med, men som oftest 
ikke. Og enqueten og nyttårsønsket gikk sin 
gang.

Slik er det altså av og til når redaksjons
komiteen arbeider, som oftest er det helt an
nerledes.

Først settes det opp en plan over det stoff 
en trenger for å fylle 8, 12 eller 16 sider. Det 
er ikke lite som skal til, men det kan vel 
bare dere som har hatt med avisen å gjøre 
sette dere inn i og forstå. Noen ganger blir 
det delt ut oppgaver til medlemmene av re
daksjonskomiteen, andre ganger ikke. Da blir 
arbeidet gjort av redaktøren selv.

Og så er det da å løpe fra fotballkamp til 
håndballkamp og tilbake igjen fra mote til 
møte og samme vei tilbake for å følge med i 
det som foregår i foreningen. Alt dette for 
å gi leserne det rette bilde av Pors i dag.

Men hva med klisjeer?
Ja, det er sant. Noen ganger spanderer vi 

klisjé på en eller annen. Da får vi tak i 
et bilde av vedkommende og sender det inn 
til Oslo og får laget klisjeen. Ellers blir det 
å spørre i avisene, og disse har stilt seg me
get velvillig overfor oss. Og det tar også tid 
å løpe slik omkring.

Hvorfor vil noen i det hele tatt la seg vel
ge inn i en redaksjonskomité?

Det er det heller ikke noen som vet. Kanskje 
er det for at det nettopp er vanskelig å få 
noen med at noen ofrer seg. Eller det kan 
være interesse for journalistikk eller la oss

Redaksjonskomiteen i full gang. Fra venstre Aksel Fjeld. kasserer Harald Westbye og redaktør Duddi 
Kjellevold. Bjørn Reinholt og Alf Jansen var fraværende da bildet ble tatt.
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Turngruppa mangler lokaler
Fra tumgruppa har vi fått oversendt føl

gende innlegg.

fortelle om et hjerte av gull — og om et ka
meratskap som det er vanskelig å finne make 
til i noen annen idrett. Ja, for det er jo nett
opp et hjerte av gull den gode Beiten har.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har 
ringt til Bokseforbundets ledere for å høre 
om sammensetningen av representasjonslage- 
ne. Slutten på disse samtalene husker jeg 
imidlertid meget godt. Det har alltid vært 
omtrent som så: «Hva skal dere gjøre med 
tungvekt’a» ?

«Vi blir nødt til å be Beiten om hjelp».
«Men han har da lagt opp?»
«Ja, men han kommer hvis vi er i knipe.»
Og — tungvektere vokser det ikke på trær. 

Stadig har Forbundet — og andre arrangører 
vært i vanskeligheter, men like sikkert kom
mer den reddende engelen fra Porsgrunn. Så 
går det et lite sus gjennom salen idet den 
gamle kjenningen kryper inn mellom tauene. 
Folket setter seg godt til rette, — og vet at 
det blir noen livlige minutter. Men noen for- 
skjærkniv blir aldri synlig. Beiten klarer seg 
nemlig godt nok med nevene.

Det er en kjent sak at han ikke er noe be
geistret for å fly. Likevel har han tatt luft
veien til Helsingfors to ganger, og det er 
nærliggende å spørre hva Bokseforbundet har 
fristet ham med ved slike anledninger. Jo, — 
finnenes berømte tungvekter, Hika Koski, 
skulle ha en motstander i selveste Måsshallen. 
Og hvem andre enn Beiten var villig til å 
møte løven i hans egen hule?

Jeg kunne fortsette med slike beretninger. 
Det er bare synd at han nå så definitivt har 
lagt opp. Hyggeligere var det å se av siste 
Porsbladet at Norges Bokseforbund hadde 
sendt ham en gave, — med takk for sportslig 
og administrativ innsats.

Det er sikkert de færreste som forstår å 
verdsette offervilje og pålitelighet i samme 
grad som bokselederne. En påskjønnelse fra 
den kanten kan Beiten ta i mot med stolthet.

Nå tror jeg forøvrig at den gode Porseren 
også på mange andre måter har hatt stort 
utbytte av sin boksing. Det er jo blitt nokså 
mange ferder gjennom årene — og det er 
blitt mange venner.

Hedersmannen „Beiten”

llli

henne. Dette blir en del ut av. Ellers finner 
vi ut hva Pors holder på å arbeide med ak
kurat nå og passer på å være til stede ved 
alle mulige hendelser. Dette blir det stoff av.

Nå som vi altså her har gitt en ganske 
god forklaring på hva redaksjonskomiteen 
arbeider med, skulle det vel være flere som 
kan ha lyst til å prøve seg som skribenter. 
Du behøver ikke være proff for å greie det.

Neste gang blir det ingen vanskelighet med 
red.komite.

må ta veien over til Øst for å få et pai ti
mers gymnastikk i uken, hindrer nok også.

Vi har i år fått tilbud om å holde turn- 
stevnet for 1954, og vi har akseptert. Stev
net skal holdes 1. pinsedag, og vi håper på 
stor tilslutning.

Det store spørsmålet har lenge vært hvor 
stevnemiddagen skal holdes, men det ser og
så ut til å bli løst. Hele gruppa går fullt og 
helt inn for saken, så det vil vel gå.

Styret i Turngruppa ønsker hele foreningen 
god jul og lykke til i året som kommer.

—?nor.

Det må dessverre sies at de fleste medlem
mene i vår gruppe bare interesserer seg for 
treningen — bortsett fra styret da, som også 
må ta seg av en del annet arbeid for å holde 
gruppa sammen. Det er derfor ikke noe rart 
at styret går trøtt, for det er en kjensgjer
ning at det er styrene som må utføre arbei
det i de forskjellige gruppene — også slik 
hos oss.

Men for vår gruppe er det i grunnen ikke 
så rart. De fleste medlemmene kommer bare 
for turningens skyld. Mesteparten er nokså 
unge og tenker bare på å få trening og kom
me på stevne. Dessuten foregår denne trenin
gen 2 ganger i uken, lang vei er det til lokalet, 
og de tenker vel som så at det kan være «fly
ing» fullstendig nok. Alle sammen av oss er 
på arbeide hele dagen, enten i huset eller an
net sted, og derfor kan det lett bli for mye.

Turningen begynner om høsten, i septem
ber, og sesongen er slutt når stevnet er holdt. 
Før jul er programmet varierende, men i feb
ruar foreligger stevneprogrammet, og da er 
det slutt på alt annet. Til å begynne med blir 
det bare å gjennomgå et par av øvelsene ad 
gangen, siden når alt er gjennomgått, blir 
det kun finpussing.

Vi har en ganske stor medlemsflokk nå, 
og mange har vi fått med på stevnene som er 
holdt. Det kunne kanskje også være enda flere 
som hadde lyst til å drive turning, men lokal- 
vanskene står i veien for oss. Og det at vi

I de siste årene har det faktisk vært mo
derne å diskutere boksesporten og dens ulem
per. Man har delt seg i to grupper:

1) De som praktisk talt aldri har sett en 
boksekamp, men som pussig nok er blitt mot
stander av denne sporten.

2) De som har forsøkt å sette seg inn i 
boksesporten, som har lært å kjenne livet 
bak kulissene — og som er blitt glade i neve- 
fighten.

Dette er beslutninger jeg har trukket etter 
noen hundre større og mindre diskusjoner med 
folk rundt omkring.

I alle disse diskusjonene har jeg lagt stor 
vekt på dette med livet bak kulissene — og 
ved en hver anledning trekker jeg fram blant 
annet hedersmannen fra Pors: Beiten himself!

Da jeg fikk en anmodning om å behandle 
min gamle venn i noen linjer til Porsbladets 
julenummer, tør jeg påstå at skrivemaskinen 
kom i bevegelse innen halvtimen var omme.

Folk som står fjernt fra boksesporten tror 
jo faktisk at en kar som Beiten kommer fra 
Porsgrunn med et par forskjærkniver godt 
gjemt under trøya, — og at han for hver 
kamp henter seg nye uvenner, som bare tørs
ter etter å få sprengt mest mulig av Pors
grunn i lufta. Da er det hyggelig å kunne

Distribusjon av Storm-avisa
Ja, hva er det ikke Porsbladet kommer ut 

for. Til og med har vi vært med på å distri
buere Storm-avisa, en av de få gjenlevende 
etter mange forsøk i distriktet.

Egentlig var ikke det meningen, men det 
ble nå slik. Redaktøren var på jagt etter for
retningsføreren av avisa for å diskutere spørs
målet som var rettet i julenummeret for et 
år siden.

Vi traff ham nede på Tollbua i Skien i ferd 
med å distribuere sitt eget julenummer. (Vårt 
var ferdig en god stund tidligere). Vel, han, 
redaktøren og den tidligere redaktøren slik
ket frimerker så mye de var’ kar om da vi 
kom, og selvfølgelig fikk også vi overlatt en 
anseelig bunke med blader samt en del fri
merker å slikke på.

Det var hyggelig å se hvordan andre 
daksjoner arbeider, det var en trøst å vite 
at andre også arbeider tungt med hensyn til 
stoff fra medlemmene. Det stod tydelig på 
annenhver side i bladet.

Vi vet ikke hvor mange det var som ble 
sendt ut men nærmere 500 var det sikkert. 
Fra Tollbua gikk veien opp til Postkontoret 
og derfra ut.

Hvorfor det ble klistret på frimerker (det 
er det som kjent ikke på våre blader) var at 
Storm-avisa ikke er innregistrert som blad, 
og derfor alt dette ekstraarbeidet.

Men som sagt, det gjorde seg dette også.

kjel.
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Dem mest i 1953Hvad har gledet
kvinner og mennEn enquete blant

■

en
£er

1
Wessel.

Jeg velger å behandle spørsmålet lokalt og 
med adresse til hva som har skjedd på spor
tens hjemmefront. Svaret må da bli: Pors 
juniorenes glimrende innsats i cupen. Nett
opp fordi de på en slik måte rehabiliterte inn
trykket av at det så alt annet enn lyst ut med 
rekrutteringen her i Grenland. Dessuten fikk 
nok også mangen klubbledelse seg her skre
vet på snippen, at det lønner seg å ofre me
get på juniorene.

Magne Johansen.
At det fortsatt er håp om fred i verden, og 

dernest min deltagelse i N.M. orientering i 
Nydalen.

Ordfører Anders Haug.
Når jeg skal svare på hva som har gledet 

meg mest i 1953, så må det bli tre ting, nem
lig den store bevilgning til ny bro som ble 
vedtatt ved budgettbehandlingen i år, da jeg 
anser brosaken som den største for vår by. 
Dernest kommer den nye folkeskole på Vest
siden og den store boligbygging som har fo
regått i vår by dette år.

By gartner Gundersen.
Den usedvanlig drivende sommer, til nytte 

for mennesker, dyr og planter.

Anna Evensen, Turngruppas formann.
Det hyggeligste vi har vært med på i 1953 

er uten tvil turnstevnet på Rjukan, men det 
at vi til neste år skal arrangere stevnet, det 
kommer som en god nr. 2.

Dr. Einar Mo.
At Basse er begynt å studere medisin.

Rådmann Graaberg.
Endelig nådde man så langt at krigshand

lingene i Korea ble innstilt.

herre-håndball-laget har spilt seg opp i 1. 
divisjon.

For å holde seg til sitt eget område vil jeg 
si at det er gledelig at avisa har greidd seg 
bedre økonomisk etter at vi gikk over til kon
tingent.

Urmaker A. B. Andersen.
At det meningsløse krigsorkester i Korea 

har sluttet å spille.

Kjøpm. Bjørn Jensen.
Som fredsvenn, våbenstillstand i Korea, 

som forhåpentlig kan bli til varig fred i ver
den.

En utlending på strøket.
Oppstanden i Øst-Tyskland i sommer.

Einar Wirud.
Nye lokaler for trygdekassen.

Otto Malm gren.
Seiren over Fredrikstad, og juniorenes ster

ke innsats.

Molla Hegna, formann i Damegruppa.
Det gledeligste for gruppa var at basaren 

innbrakte så mange penger.

0. T. Halvorsen, Ulefoss.
Otto Austads seir i Holmenkollen 1953.

Johs. Borchsenius.
Den relativt gode sommer ga mange gleder 

i motorbåten.

Skulle jeg besvare spørsmålet uten spesielt 
å tenke bare lokalt og på sport, vilde mitt 
svar bli: At Albert Schweitzer ble tildelt 
Fredsprisen.

0. W. Braarud.
Vanskelig spørsmål. Korea-krigens slutt, 

f. eks. Havnebanens åpning, Stalins avgang, 
Pors-juniorenes gode innsats — slike ting —.

Men skal jeg være hensynsløst ærlig, så må 
jeg samtidig avsløre min egen egoistiske for
fengelighet.

Det var ingenting i 1953 som utløste en 
mer spontan glede og tilfredshet hos meg, 
enn det at det var jeg som fikk bestemanns
premien i lerdueskytning på Geiteryggen i 
sommer.

1

Rolf Gulliksen, Fotballkretsens formann.
At jeg nå da sesongen 

er over for denne gang 
kan fastslå at 1953 kan 
vise noe framgang for 
Grenlandsfotballen. I 
begrenset spalteplass 
det ikke råd å få med alt, 
men la meg kort få nevne 
bl. a. våre klubbers plas- 
ering i cup og serie, hvor 
jeg vil plusse ekstra for 
Odd’s og Pors’ innsats i 
cupen, juniorfotballens 
fortsatte framgang — vår 
kvalitetsmessige deltakel
se i årets norgesmester
skap for junior med Pors’ 
semifinaleplass kan fortelle om det — slutt- 
kampene i kretsmesterskapet for junior — 
gutte- og småguttklassen hvor der ble visst 
spill av kvalitet som lover godt for rekrutter

ingen i kretsen, og vårt kretslags storbrag
der i kampene mot så sterke fotballkretser 
som Vestfold og Rogaland, samt den store 
interesse og tilslutning til våre dommer-, tre
ner- og keeperkurs. Og ikke forglemme den 
første landskamp her i kretsen og med denne 
som arrangør. Jo, det var mye å glede seg 
over i 1953.

r 
feW j

1 I i
Halfdan Eltvedt.

Selvfølgelig har det hendt gledelige ting i 
den store vide verden i 1953. Men det er vans
kelig i farten å gi en bestemt hending prio
ritet.

Når det gjelder Pors, er saken straks enk
lere. For meg er utvilsomt junioravdelingens 
store fremgang kvantitativt og kvalitativt 
det mest gledelige.

Duddi Kjellevold.
Når en skal finne frem til det gledeligste, 

er det mange ting en kunne ta med, trenings- 
banen, det nye styrerommet eller A-laget og 
juniorene i rundene og ikke å forglemme at
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Bokser du riktig Et fotbalfminne
blir det ikke skader

gi fte kvinner eller juniorer».
Bjarne Olsenmener

å bokse, lær å forsvare deg selv på

i *

i.

I

B.

Aksel Fjeld.
Blant mange gledelige begivenheter i året 

som gikk, synes jeg oppslutningen om Ski- 
gruppens arrangements, og det langt frem
skredne arbeide med treningsbanen, som det 
gledeligste, idrettslig sett.

Kinobestyrer Bjaaland.
Avblåsingen av Korea-krigen.

Lektor frk. Martha Noer.
At Albert Schweitzer fikk Nobels fredspris.

Alf Hvam, Norges Skidommerlaug.
Min tur til Mellom-Europa med Halvor Ness, 

Erling Kroken’ Asgeir Dolplass, og da igjen 
Halvor Ness seir i Bischopshofen i Østerrike, 
Bradls hjemsted.

Halfdan Realfsen.
Junior-lagets innsats og spill i sesongen, er 

den ting som har gledet meg mest, idrettslig 
sett.

«Må ikke leses av

Lær 
en riktig måte, lær å beherske din kropp og 
hjerne, lær å konsentrere deg hurtig — alt 
dette får du ved å drive riktig boksing. Der
for vil jeg anbefale alle unge gutter til å 
være med og trene i boksing. Men jeg vil 
ikke anbefale alle til å gå aktivt inn for boks
ingen.

Det er dessverre mange som har vært med 
som aldri skulle hatt hansker på hendene. 
Mye sannsynlig er det på grunn av disse all 
kritikken mot boksingen kommer. Men som 
forsvar for min sport vil jeg si at det kan da 
ikke være sportens skyld at den blir utført 
galt av utøveren.

En bokser er aldri i fare for skader og slikt 
hvis han ikke er redd og undervurderer seg 
selv. Boksing er ingen «frøkensport» (men hel
ler ikke rå, etter min mening). Det kreves 
både fysiske og psykiske krefter skal en ha 
glede av å drive den. Men en ting er i all fall 
sikkert, det nytter ikke bare med rå kraft. 
En må også være i besittelse av tekniske fer
digheter og ikke minst et kaldt hode.

Personlig vil jeg si at jeg aldri har angret 
på at jeg begynte med boksingen. Jeg var 
10 år den gangen jeg hadde de første hanske
ne på meg, og siden har jeg holdt på i ett, 
kanskje med unntak av krigsårene. (Jeg sier 
kanskje, for det hendte de var fremme da 
også). I dag er jeg 34 år, og jeg antar jeg 
har vært med på ca. 400 kamper. Jeg inn
rømmer gjerne at det vel har vært mer juling 
å få enn å gi, men det har vært en uforglem
melig tid med mye moro og kjekke kamerater.

Etter disse over 20 år som aktiv er jeg 
villig til å la meg undersøke av hjernespesia- 
lister, professorer o. 1.

Jeg tror jeg har hatt godt av boksingen.

«vidløftig» mann som telegrafbestyreren» og 
det holdt hardt for meg å beholde alvoret, da 
dette med «vidløftig» naturligvis veide tungt. 
Mine iherdigste overtalelsesforsøk var forgje
ves, og til politimesteren bar det med oss, 
ekskortert av de 2 politimenn. Politimesteren 
anmodet først om en konferanse med meg 
under 4 øyne. En jovial hyggelig mann var 
det og han forklarer meg at saken ikke var 
noe å ta seg nær av. Klagen var imidlertid 
fremkommet, og på grunn av tidligere fore
teelser syntes han at han måtte skrøfte karene 
litt. Og det gjorde han til gangs, da de ble 
ropt inn. Siden da jeg tok avskjed med politi
mesteren var han imidlertid elskverdigheten 
selv, og ønsket oss god reise hjem og velkom
men til .................. igjen.

Siden på dagen kom dog hele forklaringen 
på affæren frem. Foruten Pors deltok der 
ytterligere 2 gjestende lag i turneringen, der
iblant 1 herfra kretsen. Dette lag hadde med 
seg en riktig kraftig kar. En slik som tar 
mjølsekken under hver arm. Han kom sjel
den i affekt, men hendte det, så var det ikke 
greit for den det gikk ut over. Da vi sent på 
natten kom fra nevnte kjele-tur, måtte vi på 
hjemveien passere en bro. Våre 2 gutter som 
var aktører i denne sak kom ifølge med den
ne kraftkaren og det kan nok være at konver
sasjonen var endel høyrøstet, men noe util
latelig var det sikkert ikke.

På broen står en liten mann med svær lue 
med gul rand og lofter en advarende finger 
mot våre 3 venner. Men det skulle han ikke 
ha gjort. Kraftkaren syntes dette gikk ut over 
alle grenser. En slik dissonans i den hyggelige 
stemning han var i syntes han ikke var pas
sende overfor byens gjester. Etter en kort 
rådslagning med våre 2 gutter, som sikkert 
bifalt forslaget, løfter han mannen «med lua» 
på strake armer og ut over rekken på broen. 
Mannen sprellet med armer og ben og ba pent 
for seg. Dermed blir han pent og pyntelig
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Når vi «gamle-gutta» blir avkrevet å gjen
gi et minne fra forna da’r så er det naturlig
vis forbundet med en viss risiko. Vi som var 
på arenaen den gang er jo for de aller flestes 
vedkommende gamle, gifte, aktverdige bor
gere, som neppe formodes å ha gjort noe gæli 
noen gang.

Jeg iler altså med å fortelle at denne histo
rie ligger mange, mange år tilbake i tiden, og 
alle var selvfølgelig ungkarer den gang. Sku
eplassen er en idyllisk sørlandsby med stor 
festivitas og fotballturnering i anledning 
idrettslagets jubileum.

Alt går etter oppskriften. Bortsett da fra 
at undertegnede som i en dommers fravær 
måtte fungere som sådan, og ikke mottar den 
nødvendige påskjønnelse for min etter eget 
skjønn utmerkede funksjon.

Pors vinner imidlertid turneringen og alt 
er såre vel. Etter middagen blir vi invitert 
til kjel-tur ut til skjærgården. Guttene er elle
ville av begeistring. Kjele-tur. Stemningen 
blir nok litt nedstemt når man snart erfarte 
at kjel-tur, det betydde kaffi-kjele-sådan. By
ens unge, vakre piker ble imidlertid invitert 
med og dermed er suksessen der allikevel.

Jeg skal til lettelse for mange av aktorene 
hoppe over detaljene fra kjele-turen, og starte 
med frokosten neste dag. Stemningen var høy, 
alle har et eller annet å berette. Da plutselig 
dukker en mann med uniformslue opp i spise
salen og skuer granskende nedover rekkene. 
Han forsvinner heldigvis straks igjen, men 
snart er han der påny, og denne gang fulgt 
av en lang mann i full politiuniform. Stem
ningen blir trykket, da 2 av våre gutter blir 
kalt frem. Som formann og leder av laget 
finner jeg meg nu foranlediget til å gripe inn. 
Jeg fremholder for politibetjenten at dette 
måtte bero på en misforståelse. Jeg hadde 
vært sammen med guttene hele kvelden og 
kunne innestå for at noe fyll og spetakkel 
hadde det ikke forekommet. «Jo», sier politi
mannen, «det foreligger klage fra en så pass
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Det kan vel slåes fast at
med vår nasjonalsport i dag. De flotte resul
tater i siste Olympiade, med seire bade i det 
ene og annet, har hatt stor betydning for det 
videre arbeide. Vi har en bredde i langrenn, 
hopp og alpine grener som aldri før. Noen 
internasjonale nederlag er det selvsagt blitt 
siste sesong, og det vil det sikkert også bli 
i fremtiden, men bredden har vi, og av den 
vil det sikkert vokse noe i tiden fremover.
Generelt kan dette sies, men tar vi de enkelte 

kretser og kikker litt på disse og hvordan det 
står til der, kan bilde kanskje fortone seg 
annerledes.

De mer utpregede skidistrikter, de som vi 
regner for toneangivende de holder mål om 
enn de kan variere noe, men for de av oss som 
har fulgt litt med i de senere år, har sikkert

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.
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lagt merke til hvorledes hegemoniet kan flyt
tes fra det ene distrikt til det annet. Det er 
gått tilbake her og der, mens det andre ste
der står riktig bra til.

I vårt fylke som i mange år ble dominert 
av Øst-Telemark, med Rjukan og Tinn i spis
sen, er det også blitt forandringer, ikke så 
meget kanskje, men vi merker dog for stor 
beskjedenhet av Vest-Telemark, og tilbake
gangen i kombinert renn.

Av fylkets tre skikretser står vel Grenland 
som den sterkeste, med flest utøvere. Her er 
flere større og sterkere lag, og tilgangen til 
hopp og langrenn er meget god.

Grenland skikrets hadde i årene for 1940 
og etter 1945 mange gode hoppere som gjorde 
seg internasjonalt og nasjonalt, med flotte 
plasseringer i N.M. og Kollen. Selvom vi i dag

. .
! • ;
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Slik går en Martin Stokken på ski.

iK.
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Et folballmiiuie
satt tilbake på plass, men med lua bak-frem. 
Dermed mente våre venner at saken burde 
være opp og avgjort.

Forklaringen var altså den, at mannen «med 
lua» ikke hadde turdet fremlegge saken som 
den var for politimesteren. Ellers var nok lua 
blitt tatt fra ham.

Vår sterke venn var imidlertid reist tidlig 
hjem den neste dag, og ante ikke før lang 
tid etterpå noe om følgene av sin justis på 
brua.

Slik endte altså den vellykkede kjele-tur 
på Sørlandet.

Forøvrig het det seg blant guttene etterpå 
at det ikke hadde vært nødvendig med kaffe
kjelen for å holde den kjele-turen. Men se, 
det var ikke mine ord.

Formannen fra 1932.

Forts, fra s. 21
HEDERSMANNEN «BEITEN»

Nå står det bare tilbake å håpe på at Bei- 
ten klarer å skape mange nye rekrutter i sin 
klubb. Vi vil nemlig svært gjerne se ham fort
satt i ringens nærhet. Det spiller ingen rolle 
om hans etterfølgere har litt mindre krutt i 
hanskene (eller litt bedre kondisjon!), bare 
de blir innpodet den samme fine sportslige 
innstillingen som han selv har hatt. Da er vi 
nemlig garantert nye hedersmenn på podiet.

Et eller annet må nok gjøres, for det er 
virkelig slik at det kombinerte renn er gått 
sterkt tilbake. Når vi snakker om en virkelig 
god skiløper, mener man en kombinert løper. 
Vi får håpe på større tilslutning i fremtiden. 
Det skulle være morsomt om vi støtte på flere 
tur-løpere i løypene. Ingen sport kan by slike 
herligheter som skiidretten, og når vi vet at 
det er helsebot i en skitur, skulle alle være 
med. Det har sin betydning for skisporten, 
og det kunne være morsomt om Telemark 
igjen kunne bli den toneangivende i vår nas- 
jonalsport. Akgel F-M

ge som går på hvert er ikke godt å si, for 
det var regnvær den dagen vi var, og av den 
grunn var en del fraværende.

Vi kan slå fast at de er ivrige, følger godt 
med i øvelsen og greier for en stor del å ta 
den med det samme. Vi syntes imidlertid at 
det var litt for få øvelser for det største parti
et, toppen 8 og deretter var det apparatøvel- 
ser som selvfølgelig falt i pikenes smak.

Ellers kunne vi også finne annet å kriti
sere som for eks. mangel på retting og kri
tikk av elevene høylydt.

Men det er sikkert ting som kan la seg 
rette på senere. Det så i hvert fall ut til at 
pikene likte seg, og da kommer vel alt annet 
i tur og orden.

Etter pikene følger damepartiet som ikke 
var så fulltallig da vi var der. Øvelsesvalget 
var bra, og damene fulgte godt med i alt. 
Til slutt er det bare å håpe at interessen vil 
holde seg like bra også etter jul, så klubben 
kan sende mange representanter til piketurn- 
stevnet og til Landsturnstevnet i Halden til 
sommeren.

ikke har så mange, så har vi da gutter som 
lager det helt store, Otto Austads prestasjo
ner i inn- og utland sist vinter raker høyt.

Våre langrennsløpere kommer også, etter 
å ha ligget i dødvannet i noen år. Vi har i dag < 
en bredde i langrenn som vi ikke tidligere 
har hatt, og når disse unggutter bare får til
egnet seg alle finesser vil sikkert kretsen stå 
meget sterkt.

De alpine grener i fylket er vel sterkest i 
Øst-Telemark eller Rjukan, men vi har fått 
Skrehelle-løypa hvor Skiens Ballklubb Skilag 
hvert år arrangerer storslalåm med flott del
takelse, og samme lags nye løype for ungdom
men, og det interesserte arbeide for denne 
gren, sammen med Odd Skiklubbs initiativ 
med barneskiskolen, tror jeg at vi skal komme 
med også her.

Ser vi fylket under ett kan man vel si at 
det ikke er så verst. Vi har gode hoppere, 
Mange langrennsløpere, og ungdommer som ? 
kommer i alpine grener. Men vi har bare et 
par-tre kombinerte løpere, og det er altfor 
lite. Øst-Telemark har greidd å holde stillin
gen her, da de tre vi har er fra denne krets. 
Grenland og Vest-Telemark har ingen av be
tydning og tilgangen liten for ikke å si helt 
stoppet.

Siden det ble innført spesialrenn er denne 
gren av vår skisport gått tilbake, selvom vi 
kan mønstre opptil 50 løpere ved N.M. og 
Kollen, fra det hele land. Årsaken finner vi 
kanskje i at det er lettere og mindre anstren
gende å gå inn for det spesielle renn, årsaken 
kan også være den at tabellene begunstiger 
den gode hopper i dag, og kanskje det at der 
hoppes i større bakker enn før, noe som igjen 
gir den gode hopper en fordel.

Det skulle vel friste den gode hopper «å 
slenge med» i langrenn at vi fikk den tabel
len vi nu har, tidligere hadde vi en som fa
voriserte langrennsløperen. En tilnærmelse 
eller et lite hakk tilbake kunne kanskje friste 
også en langrennsløper «å slenge med», eller 
skal vi si hoppe med. Vi kunne også forsøke 
å arrangere kombinert renn i mindre bakker 
i hvert fall for kretsrenn. I større konkurran
ser i større bakker vil den gode hopper alli
kevel ha fordelen.

I løpet av de få årene turngruppa har be
stått, har den fått en god del medlemmer. 
Den begynte smått, hadde svært få piketur- 
nere, og vi husker spesielt et stevne i Lan
gesund hvor Pors var representert med bare 
13 piketurnere. I dag er det ingen mangel 
hverken på unge eller eldre turnere, snarere 
tvert imot. Lokalene er overfylte, og godt er 
det. Turn er en meget fin idrett, det var bare 
å ønske at ennå fler ville få øynene opp for 
det.

Gruppa har treningskveld 3 ganger i uken, 
mandag, onsdag og torsdag. På disse kvelde
ne er det henholdsvis pike- og damepartiene 
som holder til i gymnastikklokalet mandag 
og torsdag og husmorpartiet i klubblokalet 
hver onsdag.

Og så over til husmorpartiet.
Ca. 20 husmødre er i full gang med marsjen 

da vi kommer inn. Enkelte greier ikke å følge 
takten, kanskje de nyeste, mens andre går så 
lett og fint som om de aldri skulle ha gjort 
annet.

Midt opp salen, fire og fire, hører vi in- 
struktrisen si, og ordren blir etterkommet. 
Deretter følger øvelse på øvelse. Alle tar på 
det rette stedet. For enkelte er det litt for 
mye fett som skal av, andre kommer kanskje 
for å koble av fra dagens strev og noen også 
vel for å myke opp de muskler som ikke har 
vært i funksjon under husarbeidet.

Det veksler på arm-hode-rygg og benøvel- 
ser, litt løp en gang i blant og ikke å for
glemme rullingen på hoften. Vi skal si det 
noe som tar på, for det er virkelig mer 
en som klager over at det kjenner de, men 
det er jo det som er meningen.

Under husmorgymnastikken blir det en god 
del latter. Får ikke en av husmødrene til en 
øvelse, setter hun i å le. Det er like godt å 
ta det med humør, siden kommer nok øvelsen 
til å gå. Og det fortsetter med prat og still
het til timen er slutt og det er takk for i dag.

På pikepartiene er det om mulig mei’ bråk 
enn på husmorpartiet. Pikene er fra 9 og 
opp til 16 år fordelt på 2 partier. Hvor man-
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Solveig og Sigurd Espeland lykke til i arbeidet 
nede på Aruba.

Espeland lovet oss å sende noen ord en 
gang i blant.

Omkring fotballtreningen vår
Jeg vil ikke være helt enig med dem som 

sier at årets sesong har vært sportslig god. 
Riktignok laget vi det storveies i cupen, men 
vi kan ikke i lengden leve av cupen alene. 
Cupen gir store penger for dem som karrer 
seg oppover rundene, det er så, men det er 
først og fremst serien vi må bygge videre på. 
Vi har opparbeidet oss et navn i norsk fotball 
som det gjelder ikke bare å forsvare, men å 
skyve ennu noen hakk lenger frem. Vi kan 
si det slik at vi har i-en, men mangler prik
ken over den. Landsdelserien passer glimren
de for oss, men dessverre vi må nok opp i 
hovedserien for å bli regnet ordentlig med og 
det får være vårt mål å nå den i 1955, altså 
i jubileumssesongen.

Vårsesongen i år kunne nesten ikke vært 
dårligere og årsaken til det er mange. Det 
er bare en av de jeg vil komme inn på her 
og det gjelder oss spillere. Bortsett fra en
kelte hederlige unntagelser så kan vi ikke si 
at treningsgloden og iveren var som den skul
le. Det er mange måter å trene på. Det er 
ikke bare å ta på seg en treningsoverall, van
ter og lue og ta seg fint ut og dermed slå 
seg på brystet å si at her er det gutten som 
trener. Vi må nok ofre noe på treningen, vi 
må plage oss selv litt skal det bli resultater 
av det. Vel kan det være mange som bare er 
med for moroa skyld, men da får disse vente 
til vi kommer ut på banen og da skilles ut fra 
dem som virkelig går inn for treninga. Det 
er gjerne de yngre jeg her vil rette en appell 
til. Ta ikke etter enkelte som har gått igjen 
på laget år etter år med minimal trening og 
tro at kan han komme på laget uten å trene, 
så kan jeg også gjøre det. Nei, det går ikke. 
Husk, vil du frem så tren og tren fornuftig 
og resultatene kommer, vær sikker.

Forts, neste side.

mange fristelser der ute som kan 
seg, men vi gjør alltid til en 

som 
bordene

«Pors skal bli Norgesmester»
Espeland bør være mottoet

min kone av og til er linje«mann».
— Ja, det er helst når det er et sørlandslag 

og et vestlandslag som spiller mot hverandre 
det da, sier hun, smilende.

— Mener De det er av stor betydning, dette 
idrettsarbeidet.

— Absolutt. Jeg vil her få lov å nevne en 
av de mange kapteinene jeg har truffet her 
ute, kaptein Danielsen fra Fredrikstad. Han 
har gått inn for at ikke en som kommer om
bord til ham skal gå i land igjen uten å kun
ne svømme. Det er det nemlig svært mange 
sjømenn som ikke kan. Han har rigget til et 
basseng av seilduk.

— Og det går?
— Ja, det skal være sikkert. Han så nemlig 

som sin oppgave ikke bare å være kaptein, 
men også som en plikt å ta seg av mannska
pet sitt. Idretten blomstrer der ombord hos 
ham. Selv er han en meget god forballspiller 
og friidrettsmann. To fotballag kan han stille.

— Det var altså på grunn av sin interesse 
for idretten at han gikk i gang med dette?

—Delvis, men også fordi det hadde hendt 
noe hjemme hos ham som viste ham betyd
ningen av å drive idrett. Hans sønn ble an
grepet av poliomyelitt da han var tre år, og 
det ble ikke gitt noe håp om at han skulle bli 
frisk igjen. Men han og hans kone holdt på 
å arbeide med ham i mange år, og da han 
skulle begynne på skolen, var han nesten helt 
bra igjen. Siden har denne mannen fortsatt.

— Har dere anlegg til alt dette?
— Idrettslaget på Standard Oil Compani 

har stilt hele anlegget gratis til disposisjon 
for Sjømannsmisjonen. Der er det avkled
ningsrom, dusj og flomlysbane.

— Flomlysbane?
— Ja, kampene må gå om kvelden. Om da

gen er det alt for varmt, og mørket faller 
så fort der ute. Det er ingen skumring som 
her.

— Når kampene er slutt, hvor går så sjø
mennene da?

— Det er 
lokke dem til 
regel at før lagene går til idrettsplassen 
ligger ca. 10 minutter borte, står 
dekket. Etterpå går vi tilbake dit.

— Er det noe morsomt De husker der nede 
fra?

Ja, der er spesielt en ting jeg husker. 
Solveig er meget interessert i dette idretts
arbeidet, og for sin interesse er hun blitt valgt 
til æresmedlem på New Zealands idrettslag. 
Utnevnelsen var undertegnet fra kaptein og 
ned til messegutten og ble overrakt i forbin
delse med en pen tale.

Ved samme høve var det dissens om jeg 
var rettferdig da jeg dømte kampen den da
gen. Det var særlig en Ålcsundkar som var 
svær til å kritisere. Jeg ble derfor overrakt 
fotballreglene på norsk og bedt om å sette 
meg ekstra godt inn i dem til neste gang.

— Har De sett noen kamper mens De har 
vært hjemme?

— Ja, det har jeg. Og jeg må si at jeg er 
svært interessert i Pors’ fremgang, og jeg 
vil også med det samme si at jeg synes Leif 
Lindstad er typen på den rette fotballspiller. 
Han trengs på laget, for han skaper ro over 
det og forsøker på en riktig måte å få laget 
med seg i angrepene.

— Det er enkelte som mener at han er for 
gammel.

— Han er ikke eldre enn mange av de 
scotske ligaspillerne, snarere yngre. De kan 
nemlig holde på til de er over 50 år så sant 
de har kondisjon og fysikk i orden.

— Har De noe De spesielt vil ha med til 
slutt?

— Ja, både min kone og jeg ønsker Pors 
alt hell i fremtiden. Vi følger med i radioen 
og hører etter om laget har greidd seg i kam
pene, og hvis laget har lyst til å ta seg en 
tur nedover til oss, da skal vi nok ordne med 
kamp for dem.

— Hvor langt er det?
— Ikke mer enn 10 000 km. fra Norge. 

Men porserne skal bli enige om å gå inn for 
mottoet Pors skal bli Norgesmester.

Ja vi får håpe det alle sammen og ønske

Som de fleste av dere kanskje kjenner til 
har Sigurd Espeland og frue, Solveig vært 
en tur hjemme fra Aruba i høst. Begge to er 
glødende interessert i Pors og arbeidet der, 
og de nektet derfor heller ikke Porsbladet 
noen ord, da undertegnede tok en tur opp 
til dem.

— Hva vil De helst jeg skal fortelle om da7
— Helst om idrettsarbeidet nede på Aruba. 

svarte vi.
Og dermed setter Espeland i gang mens 

vi har vårt fulle hyre med å notere ned. Inni
blant kommer fru Solveig med noen forklar
inger og suppleringer.

— Før krigen var det et problem dette med 
idretten ombord på tankbåtene. Men etter 
krigen har det bedret seg atskillig. Idretten 
har tiltatt i meget sterk grad, og bra er det.

— Det er fotballen De er mest interessert i?
— Ja, det er gjerne fotballkamper jeg ar

rangerer når båtene kommer inn til land.
— Hvordan får De vite når det kommer 

båter og om disse har noe lag ombord?
— Båtene telegraferer til land, og jeg for

søker da så fort som mulig å ordne med en 
motstander. Det er jo ikke alltid at det er 
båter inne som har lag, og da må jeg skaffe 
lag fra land, arubianere som egentlig er ut- 
vandreae nederlendere. De har meget gode 
lag som seg imellom spiller ligakamper.. En 
del av dem var forresten med på Vest-Indias 
lag i De Olympiske Lekene.

— Du må også nevne at de innfødte alltid 
sparker barbent, skyter fru Espeland inn.

Og de er sine motstandere fullstendig over
legne mange ganger. De kan for eks. bare 
ha 4—5 mann med i angrepet mens de andre 
tar seg en hvil, og det kan av og til hende 
at målmannen står og leser en avis under 
kampen.

— De er dommer i disse kampene. Hvor 
mange kan det omtrent bli i løpet av året?

— Mellom 45 og 50 kamper, kan jeg tenke 
meg, og jeg er da dommer i kampene mens
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Jeg er blitt tatt ut til ytre høyre på et 
landslag i fotball. Det er første gang jeg i 
det hele tatt befinner meg på en bane, har 
heller ikke sett noen av det slaget noen gang.

Hvordan jeg da har kommet med, må in
gen spørre meg om. Jeg hørte laget ble lest 
opp i radioen, og da jeg hørte mitt navn, Pei 
Hansen, reiste jeg like godt inn. Det måtte 
jo være meg som var ment. Jeg tropper opp 
på NFF’s kontor og får beskjed om å dra til 
Hotell Continental. Alt er gjort i stand og 
venter bare på meg.

(«Sportsenken»s mand 
i «Sønderborg Idræt»).

.... - •$' ‘
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Det var ikke denne kampen som er

De ser ut som noen spørsmålstegn alle sam
men og forhorer meg på kryss og tvers, før 
de endelig lar meg gå. Gåten blir uløselig. 
Reserven får gå inn i stedet for meg.

Siden har jeg aldri hverken sett eller «spilt» 
fotball.

Jeg vil ikke her komme inn på noen kritikk 
om hver enkelt spiller. Enhver vet nok best 
selv om sine svakheter og feiler hvor spesial
trening må til. Men en ting som er felles for 
oss alle det er selve spillet i sin helhet. 
Enkelte ganger går spillet helt fint, men vi 
har sett utallige ganger på hvor lett det er 
å få vårt lag ut av stilen og hvor vanskelig 
v? da har for å ta oss opp igjen. Mye kan her 
gjøres ved å benytte de lange vinterkveldene 
til instruksjon og teori. Du verden hvor me
get vi kan lære av spilletrekk og taktiske fi
nesser på den svarte tavla. Vi har to så dyk-

Gled dere over at dere ikke er «vertshus- 
enker» eller «kortspillenker». (Disse to kate
gorier av «enker» bærer forøvrigt deres triste 
skjebne på en langt verdigere måte enn 
«sportsenkerne», som vel nok er noe av det 
mest jamrende, der finnes). Vi lever i fore
ningenes land: Dann deres egen forening og 
hold en ukentlig treningskveld i å vise et glad 
ansikt over, at dere hver især har en mann, 
som tilbringer sin fritid på en sunn og nobel 
måte.

tige trenere i Jeisen og Olaf at de må benyt
tes til dette.

Å komme inn på selve banetreningen vil 
ikke jeg gjøre her. Jeisen og Olaf vet mye 
bedre enn jeg hva som skal gjøres og ikke 
gjøres. En ting er i hvertfall sikkert at nå 
må vi være kommet vekk i fra den gamle fra
sen at vi ikke har respekt for våre egne tre
nere. Sånt er bare tull og husk at det ikke 
hjelper det døyt med verdens beste trenere 
hvis du ikke selv vil.

r

Og så var det skigutta våres som før kri
gen en gang var i Drangedal. Rennet var slutt 
og guttene var gått inn på en kafe for å få 
noe mat. Brødrene Arne og Einar Røed satt 
i en krok for seg sjøl da serveringsdama kom 
bort til dem. «Ei mugge med mjølk, takk», 
forlanger Arne, og dama forsvinner. Straks 
etter kommer hun inn igjen med ei diger mug
ge med melk, sikkert nok et glass hver til 
15—20 mann.

«Å møe kostær det hér å», spør Arne.
«Femten øre, takk», svarer dama.
«Å», sier Einar kjapt, «da må vi ha ei mug

ge til, Arne».

Dagen etter tar jeg trikken og kommer til 
Ullevål. Været er pent og mange folk har 
samlet seg for å se dette laget mot det øster
rikske landslag.

Vel kommet inn på banen, blir jeg vist inn 
i garderoben og får hilse på de andre spil
lerne. Ikke en kjenner jeg, mens de andre 
kjenner hverandre alle sammen.

Stakkars lille meg, sier jeg til meg selv, 
du har visst kommet feil.

Spillerne blir ropt opp, men mitt navn hø
rer jeg ikke. Hadde jeg hørt feil i radioen.

..

-- ''v ' ' ■ '''

.. B .
avbilde?, jeg spilte, men det var vel en liknende.

andre og på en 
det ikke, men 
det får vel jeg også gjøre.

Ballen spilles nå fra mann til mann. Jeg 
løper det beste jeg kan, men det blir ikke 
stort. Etter fem minutter er jeg nesten 
sprengt. Hvor lenge er det igjen tro?

Skal jeg ta en pust tro, det ser så flott ut 
å ligge på gressmatta en stund, og solen skin
ner. Jeg begynner å ta det litt med ro forat 
de andre ikke skal få mistanke om hva jeg 
har for noen planer.

Da jeg først har installert meg på matta, 
merker jeg at det er blitt stille. Et par mann 
kommer bort og spør hva som er i veien, om 
jeg er skadet.

Skadet, spør jeg og skjønner ingen ting. 
Jeg hadde bare tenkt å ta en hvil mens de 
andre holder på.

Da skal jeg si det blir liv i karene. De ber 
meg reise meg øyeblikkelig og komme ut av 
banen litt fortere enn svint. Her hadde ikke 
jeg noe å gjøre.

Det sa jeg selvfølgelig at jeg var enig i, 
og jeg forstod heller ikke hvorfor det var 
blitt sendt bud etter meg.

— Du er medlem av Gampedalen Idretts
lag, spør de.

— Nei, sier jeg, jeg er ikke medlem av 
noen idrettsklubb i det hele tatt.

Nei det kan ikke stemme det heller. Jeg går 
da bort til Asbjørn og sier at jeg ikke cr blitt 
ropt opp.

«Hva heter så du da?»
— Per Hansen.

Han har meldt forfall, sier Halvorsen. 
Vi har innkalt en reserve.

Jamen, jeg heter Per Hansen, er Per 
Hansen og står her.

— Dette skjønner jeg ikke, sier Asbjørn, 
vel, du får se å få på deg trøya da. Men heng 
i, kampen begynner om ikke så lenge.

De andre spillerne smiler litt av dette opp
trinnet. Det har vel ikke hendt før.

Og nå står jeg da for første gang på en 
av de mange grønne gressmattene som det 
visstnok finnes så mange av her i landet, et
ter hva jeg har hørt.

Det går to karer bort og hilser på hver
mann i svart. Jeg skjønner 

de andre tar det helt rolig så
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Damegruppa er eldre enn datoen fortellerSmåguttene lettest mener treneren

og da var

DK.

-5#'
Fru Gudrun Tranberg

oppe

oppe 
med.

I våre dager er det nesten 
at hver forening har sin

iBi

ger at disse damene ble sendt bud etter. Før 
i tiden var det ikke så mye kaffekoking etter 
kamper som det er nå og heller ikke hadde 
de noe eget lokale. Men det var en klikk som 
holdt sammen og laget arbeider til Pors-mar- 
kedet. Det var tradisjon den gangen, og det 
kom visst også inn mange penger.

Jeg husker spesielt en gang markedet var 
i Folkets hus. Vi hadde fått tak i en trylle
kunstner som het Machino. Han var veldig 
flink og bodde hos oss, forteller fru Ander-

— Om det er? Ja, det skal være visst. Jeg 
husker da jeg selv var guttunge. Når det var 
trening, var det å fly det beste en kunne for 
å holde følge med de eldre. Og jeg vil si at 
hadde vi hatt de treningsmuligheter og det 
utstyr som guttene i dag har, da hadde vi 
nådd lenger enn vi gjorde.

— Fotballen ligger med andre ord lenger 
tilbake nå enn den gjorde før krigen?

— Absolutt — og det er ikke bare min me
ning.

Vi får håpe at årets juniorer greier å gjøre 
Olafs ord til skamme og vise at de virkelig 
duer til mer enn det de allerede har vist av 
flott fotball. Vi tror det kan bli noe av dere.

Husk bare en ting gutter, det har vært 
lovende juniorer i foreningen før som ikke 
har fulgt den rette linjen og virkelig blitt noe. 
Bli ikke dere som disse.

' i

i
■

Fru Jenny Andersen

A
fe

en selvsagt ting 
damegruppe. Slik 

var det ikke før i tiden, i klubbens første 
leveår. Den gang var idretten for mennene og 
eigo hadde damer ingen ting der å gjøre.

Men allikevel, det viste

rI
i

w.

seg at de trengtes.
Alt kunne ikke guttene greie selv, 
det å ty til det annet kjønn.

sen. Mannen likte seg så godt at han ble bo
ende i flere uker for han pakket sammen og 
forsvant. De tok inn gode penger den gangen.

De fulgte med guttene den gangen som nå. 
Fra den tidligste tiden da kampene foregikk 

i Askedalen på sletta der, var de også
■føM». ■ w Vi tok med oss mat og kaffe og satt 

på fjellet og så på spillet. Av og til 
kjøpte vi også brus av gamle fru Mørk. Det 
er det slutt på nå.

Fru Tranberg forteller at før i tiden hadde 
Pors hyggelige turer utover til øyene, og da 
var det igjen damene som måtte koke kaffe 
og stelle opp. Ellers hadde de en gang kane
fart til Klovholt. Men det var før i tiden.

Som en ser behøvde en ikke stifte en da
megruppe for å vise at en hadde en. Den var

Foto Stcnstadvoldcn 

Finalelaget i Småguttklassen. foran fra venstre: Bjørn Hagen, Kai Wickmann, Ame Jørgensen, 
Midterste lekke: Ivar Olsen, Finn Erlandsen, Hans M. Realfsen. Bakerste rekke: Helge Skifjeld, Finn 

Erik Dolva. Vidar Kristiansen, Rolf Askedalen, Kjell A Danielsen.

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

Vi har avlagt junioravdelingens trener, Olaf 
Skilbred, et kort besøk og stiller ham noen 
spørsmål om han er fornøyd med sesongen.

— Jeg har ikke lov til å være annet. Med 
den innsatsen guttene har gjort i år, har en 
all grunn til å smile.

— Er det vanskelig å ha med en flokk «vil
le» å gjøre?

— Hvis det er guttene du sikter til, vil jeg 
med en gang si at noen ville er det ikke. Det 
er ingen som er direkte vanskelig å ha med 
å gjøre. Småguttene er nok lettest å trene. 
Det er så lett å samle dem, og de følger med 
i alt.

— Men juniorene da og guttelaget?
— De er nok greie, men de begynner å bli 

voksne. Juniorene har forresten vært mye 
sammen med de eldre på treningen. Men jeg 
har ingen ting å klage over med hensyn til 
interesse. Den er visst levende nok.
— Er det noen forskjell på guttene før og nå?

— Det er fru Jenny Andersen og fru Gud
run Tranberg som forteller dette. Begge er 
gamle «veteraner» innen damegruppa og var 
vel de aller første som virkelig tok aktivt 
del i Pors’ arbeid ved siden av guttene. Dette 
hadde vel sin bakgrunn. Fru Tranberg er gift 
med Pors’ første formann Karl Tranberg og 
Jenny er gift med den ikke mindre kjente 
Christian Andersen.

Første gang det ble gjort bruk av disse 
som festkomite var etter et skirenn vinteren 
1908. Premieutdelingen foregikk på trappen 
til den tidligere porselensgården, og etterpå 
var det smørbrød og sjokolade.

— Du verden så spente vi var på om sjo
koladen var svidd, men den smakte visst ut
merket, sier de begge.

Men det var ikke bare ved slike tilstelnin-
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„Stadion får vente litt enda”

blir

Har over 400 kamper pa Pors’ A-lag.

D.

Formannen fornøyd 
med året

der allikevel. Men det er på sin plass med en 
slik, klubbene har bruk for dem, dersom de 
da viser at de har interesse for klubbens ve 
og vel.

I gamle dager hadde damene det. Det var 
ikke seg selv de først og fremst tenkte på.

La oss håpe at også våre dagers damer går 
inn for det samme og vet å ta kampen opp i 
konkurransen med gamle dager. Det skorter 
på innsats foreløpig.

Det var under tvil at jeg overtok formanns- 
jobben i 1953. Jeg hadde jo sittet så lenge 
for, hele 9 år i Pors og en god del år i fot
ballkretsen så jeg visste for et vanskelig ar
beid det ville bli. Dessuten kunne jeg ha lyst 
til å ha fri enda noen år.

Men medlemmene var nesten «utslitt» etter 
et så stort oppdrag som NM på ski, alle syn
tes at de hadde utført sin plikt. Derfor mente 
jeg som en av «fedrene» at det allikevel kun
ne være på sin plass å ta et tak igjen for for
eningen.

— Gratulerer med de 400.
— Takk, men det er nå blitt flere nå da. 

Siden den gang har jeg vel nesten rukket 
25 med serie-, runde- og privatkamper.

— Jeg skal si du har gjort det godt. Du 
var vel ikke gammel karen da du debuterte 
da?

— Nei, jeg var ikke mer enn 17 da jeg 
fikk være med i 1934, så nå kan alle regne 
ut hvor gammel jeg er nå.

— Det har stått i de aller fleste aviser i 
landet, så det burde leserne vite nå. Trekk 
fra 2!

Halvor Teksten.

— Men du spilte vel fotball før du kom 
med på A-laget.

— Jeg var med i gutteserien da den første 
gang ble opprettet med kretsmesterskap i 
1927? Ellers fulgte jeg juniorlaget og også 
et par kamper på B-laget for jeg ble funne 
verdig til forstelaget.

— Greidde du noen kretsmesterskap på dis
se lagene. I dag er jo guttene våre eksperter 
og gamle veteraner når de har trådt sine år 
på småguttlaget.

— Nei, det ble ikke noen av det slaget på 
meg.

Olaf Skilbred driver fremdeles hardt med 
trening for neste sesong. Han er av dem som 
driver på hele året gjennom i og med at han 
er aktiv i flere idretter. Boksing har han holdt 
lenge på med og er fremdeles å finne i tre
ningslokalet.

— Du gir ikke opp her heller?
— Nei, men nå blir det bare trening, ikke 

aktiv deltaking for meg i boksing lenger. 
Men jeg liker det enda.

Det er hyggelig at de eldre også følger med 
her. Det kan spore de yngre til større inn
sats, og slike som Olaf kan gi dem råd i for
skjellige spørsmål som måtte melde seg.

En gang her i vår ble det opplyst at Olaf 
hadde spilt 400 kamper på Pors’ A-lag, og 
vi fant ut at det kunne være mer enn en tan
ke å prate litt med ham i den anledning.

Etter årene fra 1945 har klubben gjennom
gått en rivende utvikling, og det var da ikke 
noen lett jobb å overta dette store og ansvars
fulle verv midt i «brytningstiden». Men jeg 
stolte på foreningen, da jeg fra de tidligere 
år jeg hadde sittet hadde fått teften av at 
Pors kunne arbeide fort, hvis klubben bare 
satte i gang. Jeg var også ganske godt kjent 
med opplegget for treningsbanen som vi i dag 
betrakter som en av de store oppgaver som 
vi løser sammen med de kommunale myndig
heter til fordel for skole og idrett.

En skal her ikke se helt bort ifra at skole
anlegget i Vestre Porsgrunn ikke bare er Vest
sidens, men også byens stolthet. Det viser 
nemlig kanskje mer enn noe annet den store 
interesse som distriktene utenom Telemark 
har vist for anlegget. Porsgrunns myndighe
ter har på denne måte vist veien til å skape 
en moderne og fremfor alt, en intim skole 
som sikkert vil gi barna en mulighet for å få 
positiv opplæring i skolefag og samtidig an
ledning til avkobling i kroppsøving. Dette må 
en gang i fremtiden nødvendigvis gi store 
resultater.

Det er mange som spekulerer på hva vi har 
tenkt å gjøre med stadionanlegget. Dette er 
ganske naturlig, og med det store areal vi 
eier på Tollnes, lurer en på når dette kjempe- 
anlegget blir ferdig. Til dette kan en ganske 
enkelt svare at for øyeblikket, så har Idretts
forbundets banekonsulent i Telemark, Trygve 
Vassbotten, fått i oppdrag av Hovedstyret å 
komme frem med en planskisse til det nye 
anlegget.

Det er en kjensgjerning at treningsbanen 
ved Vestsidens skole til en viss grad dekker 
noen av de krav til idrettsanlegg som fore
ningen trenger til utøvelse av sine forskjel
lige idrettsgrener.

En selvfølge er det at stadionanlegget må 
gjennomgå en revisjon med hensyn til spille- 
banen og anlegg av ny løpebane. Området er 
så stort at jeg mener at man også kan få 
innpasset «friareal» med tanke på lekeplas
ser for barn og eventuelt våge og håpe på et 
utendørs svømmebasseng. Det hele avhenger 
selvfølgelig i første rekke av økonomien, og 
det kunne tenkes at de nærmestliggende kom

muner kunne være interessert i, sammen med 
Idrettsforeningen Pors, å løse spørsmålet. Ved 
en slik utbygging som nevnt, kan man vel si 
at det vil nærme seg løsningen til å skape 
det hele om til et kultursentrum.

Foreningen er nå blitt så stor og arbeider 
med så mange idrettsgrener at det hele kre
ver påpasselighet av alle valgte tillitsmenn 
slik at ikke noe skal «gli ut». Dette betyr 
igjen at det kan bli vanskelig å skaffe admi
nistratorer. Vi får håpe at ikke dette 
tilfelle i vår forening.

Alle grupper arbeider godt, jeg vil ikke 
fremheve noen fremfor de andre.

Til slutt står det igjen å takke hver enkelt 
for arbeidet og interessen som blir vist Idretts
foreningen Pors og håpe at det nye år vil gi 
ny fremgang og styrke vår posisjon ytterli
gere.

God jul og godt nytt år — alle sammen.

©g’ fremst
å spille

sier Olaf Skilbred om fotballen.
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Duddi.

Idrettens helsekontroll

*

Einar Wirud.

Men hva mener så guttene selv om cup
kampene?

Oddbjørn Oddaker.
Vi var nok nervøse både før og under kam

pene mangen en gang. Sterkest var vel nerve
presset under den første kampen mot Odd. 
Mange av. juniorene var blitt spart for å være 
med på høyere lag med tanke på cupen, og

Juniorlaget har hatt en meget god sesong 
i år. Det kan en trygt slå fast. Guttene gikk 
fra seier til seier, de greidde å vinne et for
tjent kretsmesterskap. Noe NM ble det dess
verre ikke til våre juniorer, men en semifinale
plass i et NM i fotball er heller ingen liten 
bragd. Vi har grunn til å være fornøyd med 
guttene våre dette året.

På idrettstinget i 1946 ble der blant mange 
andre viktige saker også vedtatt å gjennem- 
føre tvungen helsekontroll av alle aktive 
idrettskvinner og menn, og arbeidet med å 
gjennemføre denne beslutning ble øyeblikke
lig satt igang.

Det burde være naturlig at denne bestem
melse ville bli hilst med glede av alle de kvin
ner og menn i vårt land som deltar aktivt i 
en eller annen idrettsgren. Stort sett kan man 
vel også si at dette ble gjort, og at de aller 
fleste idrettsutøvere nu er under regelmessig 
helsekontroll, men ennå er det dessverre en
kelte som ikke alltid tar det så nøye med lege
kontrollen før treningen eller konkurransene 
tar til.

Ifølge Telemark Helseutvalgs siste avlagte 
beretning ble der i tidsrommet 1/7 51 — 30/6 
52 foretatt 3654 idrettslegeundersøkelser i Te
lemark idrettskrets — herav vedrørte 914 le
geundersøkelser av hjemmevernsmannskaper. 
Av disse 3654 legeundersøkte var det 39J/ 
stykker som fikk kjennelsen «Bør ikke drive 
idrett».

" [ra juniorenes side

Disse tall viser tydligere enn noe annet at 
helsekontrollen blant våre idrettsutøvere er i 
høyeste grad påkrevet og det burde vel igrun- 
nen være helt unødvendig å drive noe mere 
propaganda for saken. Jeg vil allikevel refe
rere utdrag av et rundskriv som Norges 
Idrettsforbunds utvalg for Helsekontroll for 
en tid siden sendte rundt til alle idrettsfore
ninger. Her heter det bl. a.:

«Den regelmessige legekontroll som hver 
trenende idrettsutøver bør underkaste seg, er 
en «Livsforsikring», og det bor være hver 
eneste idrettsmann og kvinnes plikt å vise 
sitt ansvar overfor seg selv sin familie og 
samfunnet ved å tegne en slik «Forsikring» 
før han eller hun starter treningen. Det kos
ter ingen ting. Undersøkelsen er gratis.»

La det derfor — i din egen og i samfun
nets interesse — bli en ufravikelig regel, at 
du, før treningen for sesongen begynder, all
tid sørger for at legekortet er i orden.

— Men siden?
— I 1937 og 1939 ble A-laget kretsmester. 

— Så lenge jeg husker har du spilt back på 
laget. Har du vært det bestandig?

— I årene for krigen spilte jeg alltid vens- 
trehalf. Etterpå ble jeg flyttet ned som back, 
og siden er jeg blitt der.

— Ettersom du har spilt så lenge må det 
vel være noe spesielt som hai’ holdt interes
sen ved like?

— Det er bare det ene at jeg liker å spille 
fotball. Jeg har alltid gjort det og gjør det 
fremdeles. Men for å like fotballspillet må en 
ha drevet god trening og være så kondisjons- 
sterk at en holder ut kampene.

—.‘Har du funnet opp en spesiell måte å 
trene på?

— I grunnen har jeg ikke det. Jeg trener 
sammen med de andre spillerne, men det ide
elle ville absolutt være om en fordelte trening

på flere dager med litt ferre spillere ad gan
gen. Det ville bli mye lettere for treneren. 
Jeg mener at 22 spillere ville være helt ut
merket, men det er selvfølgelig umulig fore
løpig. Stadion er jo overbelastet på forhånd, 
men nå med den nye treningsbanen skulle det 
vel bli bedre.

— Du har sikkert opplevd en hel del i disse 
årene?

— Det har jeg nok, men noe spesielt minne 
har jeg ikke festet meg ved. Jeg husker na
turligvis godt alle omkampene i NM før kri
gen, men den gangen var jeg jo så ung at 
jeg bare syntes det var moro å være med. 
Det var å følge de eldre.

For meg har fotballen først og fremst vært 
moro, og slik vil jeg håpe også andre føler 
det.

Pors juniorlag i NM-semifinalen. Foran fra venstre Oddbj. Oddaker, Kjell Østensen, Arvid Ballestad. 
Midterste rekke: Ragnar Bie Johannessen, John Nilsen, Per Tollefsen. — Bakerste rekke Einar 

Berby, Finn Johnsen, Sven Hansen, Svein Jacobsen og Roald Reiersen.
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Finn Johnsen.
Personlig likte jeg best kampen mot Lyn. 

Da var alle guttene i slag, og vi fikk til det 
riktige spillet. Mot Vito gikk det fint i første 
omgang uten at det ble noen mål. Siden gikk

i 
f

det ikke. Men å komme helt til semifinalen 
var selvsagt veldig moro.

Selve turen til Eidsvoll blir et minne for 
oss alle sammen. Så vidt jeg vet hadde ingen 
av de andre heller vært der oppe. I det hele 
tror jeg vi kan si at vi er storfornøyd med 
sesongen.

Kjell Østensen.
Det ble litt av hvert å gjøre i disse kam

pene, mer enn jeg er vant til i hvert fall. Der
for var det en god ting at forsvaret var så 
pass godt som det var. Det stoppet godt og 
avverget mange farlige situasjoner som opp
stod. Jeg må nok si at det kanskje var av 
den grunn resultatene ble så gode som det har.

Det tristeste som har hendt i sesongen var 
nok tapet på Eidsvoll. Å gå og hente ballen 
to ganger i nettet mens Vito-entusiastene hyl- 
te og skrek på det verste var ikke særlig hyg
gelig. Men sesongen har allikevel vært en av 
de beste, etter min mening.

spørsmålet var derfor — skal vi tape nå i 1. 
runde? Personlig måtte jeg ta meg selv i nak
ken da det ble min tur til å ta straffesparket 
i nevnte kamp. Heldigvis gikk det bra for oss 
alle tre (Sven og Per).

Jeg må si at tempoet nok har vært større 
i disse kampene enn i de vanlige seriekampene, 
men det har selvsagt bare vært fint. Best 
likte jeg kampen mot Lyn. Da hadde vi rik
tig godt tak på spillet. Sørgelig var det selv
sagt at vi skulle tape for Vito. Med litt hell 
kunne vi ha gått bort og vunnet denne. Men 
det har vært moro, og jeg får håpe det blir 
NM-cup også neste år.

Kvinneforening — skravl
Pors har også Damegruppe som blir ledet 

av en formann. Siste års formann var Erna 
Kittilsen, nå har gruppa valgt en ny, fordi 
Erna ikke orket å stå lenger. Hun har for
resten vært i styret de fem siste årene, de 
to siste som formann, så da har hun lov til 
å trekke seg tilbake.

Men tilbake til gruppa. Medlemmene strøm
mer til litt etter litt på møtene, særlig pre
sise er ikke mange dessverre. Men det er selv
følgelig her som det er i de andre gruppene. 
Det siste året har gruppa gått sammen med 
turngruppa for om mulig å få flere på mote
ne. Det har gått så noenlunde.

Når endelig det er innfunnet seg så mange 
at en liksom kan åpne møtet, tar formannen 
ordet og ønsker velkommen. Det hender det 
er referat fra forrige møte eller fra noe an- 
net møte. Noen ganger er det saker på pro- 
grammet, men som oftest er det hele lagt an 
som hyggemøte.

Vi skal forsøke å beskrive et bestemt møte 
i gruppa.

Klokken 20 — y2 time etter at fastsatt tid 
blir møtet åpnet. Erna tar ordet og ønsker 

velkommen til de nærmere 20 som har plas
sert seg rundt bordet.

deltakelse i vårcupen før serien tok til for 
alvor.

Som kjent lå vårt lag på 2. plass i lands- 
delsseriens avdeling Østland Søndre med 12 
poeng, 1 poeng etter lederlaget Fram, Larvik. 
Interessen for seriestarten var derfor stor. 
Men det ble tap for Snogg på Notodden i den 
første seriekampen. I den neste kampen mot 
Moss tok laget 1 poeng, som senere skulle 
vise seg å bli det eneste på hele vårsesongen. 
Takket være høstsesongens poenghøst holdt 
det også denne gang til en fornyet kontrakt 
i landsdelsserien og laget havnet på 4. plass.

I slutten av juni tok så cupkampene til. 
På grunn av den svake vårsesong var det 
mange som var redde for at vi også skulle 
bli tippet av lasset tidlig i rundene. Heldig
vis holdt ikke dette stikk. 1. runde ble spilt 
i Tønsberg mot Eik. Guttene laget her alle

Otto Malmgren,
(Foto Grico)

Fotballgruppas styre 
slørl seH fornøyd med

Arvid Ballestad.
Tempoet var stort, og det ble en god del 

å gjøre for oss i forsvaret. Men vi kjempet 
det vi kunne, det kan en også se av resulta
tene. Ikke det at jeg mener det hele kom an 
på forsvaret, vi var like gode alle sammen til 
å holde motparten unna. Kampene mot Lyn 
og Fram likte jeg best. Vi var uheldige på 
Eidsvoll. Det var først etterat vi brente straf
fet at Vito-guttene overtok spillet, men tapet 
kan allikevel ikke ta bort at vi alle sammen 
likte denne turen, heller ikke at sesongen alt 
i alt har vært fin.

Fotballgruppens styre, fra venstre: Lasse Hegna., sekretær. Asbjørn Kjellevold. 
formann, Henry Hahn. Øivind H. Tolnes, kasserer.

De samme meningene gikk igjen hos alle de 
andre. Alle var fornøyd med sesongen i sin 
helhet, men naturligvis var det cupen som 
alle likte best. De som derfor er igjen til neste 
år, ser fram til sesongen 1954 og håper på 
nye cup-kamper og også på å bringe Pors’ 
navn lenger enn årets juniorer.

Takk for innsatsen, gutter.

4. april, påskeaften, ble sesongen åp
net med en treningskamp mot Hamaikameia- 
tene. Laget rakk i alt 4 treningskamper pluss

Sesongen ble på et tidlig tidspunkt disku
tert av styre og sportsutvalg, og innendørs- 
trcningen tok til i begynnelsen av februar. 
Av de uttatte medlemmer til treningsutvalget 
var det bare Erling Olsen som tok seg av tre
ningen. De andre medlemmer av utvalget ute
ble. Fremmøtet til treningen var godt og spil
lerne begynte løpetreningen ute i terrenget 
allerede i mars. Olaf Skilbred har i år hatt 
ansvaret for treningen av junioravdelingen, 
foruten at han også har vært behjelpelig med 
treningen av seniorspillerne. Allerede i janu
ar hadde vi skrevet til en rekke klubber for 
å få avtalt treningskamper før serien tok til, 
og alle avtalte kamper ble spilt.
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En må vel ha lov til å si at valgkomiteen 
i år har hatt et litt vanskeligere arbeid enn 
fjorårets. De fleste formenn i foreningens 
grupper tok som kjent gjenvalg i 1952, mens 
det dette året ikke er mer enn en, muligens 
to formenn igjen.

Den verste nøtta i år var Fotbailgruppa. 
Etter timelange forhandlinger med forman
nen, viste det seg at han ikke ville stå. Hel
digvis gikk han til slutt med på det etter 
henstilling fra styret på generalforsamlingen 
etterat medlemmene hadde gitt til kjenne at 
de ønsket at formannen tok imot gjenvalg.

Med de andre gruppene gikk det forholds-

som en, en helhjertet innsats, og guttene vant 
den spennende kampen 2—1 etter ekstraom
ganger.

I 2. runde ble det atskillig lettere. Det ble 
hele 7—1 over Jerv, Grimstad, etter godt spill. 
Motstanderen i 3. runde ble ingen ringere enn 
Fredrikstad i Fredrikstad. Guttene bestemte 
seg for at de skulle selge seg så dyrt som 
mulig, og den store og for oss gledelige over
raskelse var at de gikk bort og vant fortjent 
3—2. Denne seieren henger meget høyt, som 
rimelig er, for det er jo ikke alle forunt å 
sette Fredrikstad utenfor i et cupmesterskap. 
4. runde hjemme mot Viking ble imøtesett 
med stor interesse men i likhet med i fjor 
måtte guttene se seg slått i denne runde, den
ne gang med 3—1.

I sommerferien ble der arrangert en tur 
nedover Sørlandet. På turen som gikk over 
fire dager, ble det spilt 2 kamper. En i Man
dal mot Mandalskameratene, som vi vant 4—0, 
og en i Kr.sand mot Start, som endte uavgjort 
3—3.

Den nye serien tok til den 26. juli. Eik tok 
revansje for tapet i 1. runde, og vant hele

gått har A-laget spilt 
31 kamper, hvorav 15 er vunnet, 3 endt uav
gjort og 13 tapt. Målforholdet er 78—50 i 
vår favør. Det er i alt benyttet 31 spillere på 
laget. Olaf Skilbred har spilt alle lagets kam
per, foruten at han også har deltatt på alle 
treningskveldene. Toppscorere Øivind Johan
sen og Leif Lindstad med 16 mål hver.

Og nå er det bare å håpe at alle lagene og 
medlemmene vil gå fullt og helt inn for året 
som kommer. Husk på at gruppa fyller år i 
1954, hele 35 år.

Det har gjerne vært slik på damegruppas 
møter. Kanskje det er derfor at så mange har 
holdt seg borte fra møtene. En kan like gjer
ne sitte og prate når en er hjemme, som når 
en går på møtet, tenker kanskje mange, og vi 
kan ikke si annet enn at vi til dels kan være 
enig.

Damegruppa har tatt konsekvensen og gått 
over til månedlige møter med fastsatt pro
gram. Nå skulle vel tilstrømningen til møtene 
være atskillig større.

Damegruppa kan gjøre et godt arbeide for 
foreningen, men til det trenger den mer hjelp 
enn den hittil har hatt. Derfor håper vi at 
gruppa til neste generalforsamling kan opp
vise minst det dobbelte i medlemstall.

Noe spesielt program er ikke lagt opp for 
møtet, men for sikkerhets skyld har hun tatt 
med radioen, så ikke ønskekonserten skal unn
slippe. Men den som skulle høre den, måtte 
for det første sitte inni radioen og for det 
annet måtte en ha gode ører. Radioen kunne 
stå på for fullt, den kunne ikke overdøve 

som var til stede.
en sier at kvinne-

5—1. I den neste kamp hjemme mot Ørn fikk 
laget sine to første poeng. Deretter ble 
tap borte for Askim og seier hjemme for 
Snøgg. Da det i neste kamp igjen ble tap 
borte for Lisleby, så det meget stygt ut for 
laget. Heldigvis ble det seier både ute og 
hjemme i sesongens 2 siste kamper mot Sel- 
bak. Disse 4 poeng var meget kjærkomne for 
laget og gjorde at vi sluttet sesongen på en 
respektabel 4. plass, med en kamp mindre 
spilt. Kampen Pors—Fram. Larvik, ble nem
lig utsatt til våren.

I sesongen som er

vis greitt. En hadde villige folk til å overta 
formannsvervene og de øvrige verv innen 
gruppene.

Som en ros til valgkomiteen må vi si at den 
har gjort et meget godt arbeide. På de for
skjellige plasser innen gruppene hadde en vil
lige folk, folk som var spurt og ikke bare 
satt opp som et forslag fra valgkomiteen uten 
noe som helst å bygge på.

Om de samme folk tar imot gjenvalg på 
Hovedforeningens generalforsamling er vel 
tvilsomt. En gang i valgkomiteen kan visst 
være nok for de aller fleste. Det er nemlig 
a gå fra den ene til den andre og. spørre om 
de forskjellige er villige til å motta valg.

Vi håper at neste års valgkomite kan være 
like flittige som dette års, og ønsker lykke til.

skravlingen til de 20
Jo det er nok rett når 

forening er skravl.
La kaffen kom på bordet, ble det nesten 

enda verre, men en kan ikke la være å si at 
det var hyggelig for det. Litt var det til ut
lodning etterpå.
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Nr. 1 9. årgang

bblokalet

/

S;

Er det noe ord som blir så ofte uttalt som 
dette. Blant alle medlemmer går dette igjen, 
hos oss og hos andre.

Det vi vil komme inn på i forbindelse med 
klubblokalet i dag er ikke bare hvor hyggelig 
vi som regel har det der. Det har vi, og det 
må vi være enig om, men nettopp det å kom
me inn der.

Svært mange går omkring og bærer nag til 
huskomiteen fordi den av og til må nekte noen 
å komme inn fordi det ikke er plass. Lokalet 
er opptatt. Men hvorfor? Ja, akkurat hvor
for? Det er det spørsmålet mange stiller, og 
som det kommer mange svar, ikke fra hus
komiteen, men fra utenforstående.

Hovedstyret har bestemt at gruppene minst 
må være ute 4 dager i forveien for å få leid 
lokalet. Men naturligvis er ikke dette alltid 
nok. Og dermed har vi det gående. La nå 
ikke huskomiteen få skylden for alt. Vær hel
ler ute i tide.

Et annet spørsmål vi vil ta opp er dette 
som enkelte har brakt på bane — å holde 
lokalet åpent bare for foreningens medlemmer, 
holde det åpent ofte.

Her vil vi med en gang si at det er et 
meget dumt forslag. Vi husker nok den gang 
klubblokalet vårt ble åpnet. Da det ble sagt 
at det skulle være åpent for medlemmene. 
Men hvor ble så medlemmene av da lokalet 
ble åpnet. Fotballgruppa laget i stand ping- 
pong-kvelder for medlemmene sine, men det 
var bare 10—12 av disse som møtte opp. 
Dermed burde også dette spørsmålet være ute 
av verden. Vi sier burde, det vil ganske sikkert 
ikke være det, for det er alltid en eller annen 
som aldri kan finne seg til rette, men alltid 
vil ha saker og ting forandret.

Men la oss ihvertfall forsøke å forstå hus
komiteen bedre etter dette.

.. .
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nu trykk
fra årets bandysesong

Ja, så er vi her igjen da på nytt. Det har 
gått en tid siden det forrige nummeret kom 
ut, og vi beklager forsinkelsen. Grunnen til 
det hele er, så rart det enn kan høres, stoff- 
mangel. Dessuten ville vi gjerne sende det 
første nummeret gratis til alle våre medlem
mer, og det har trukket ut med medlems
fortegnelsene fra de forskjellige gruppene.

Vi håper at vi får se dere alle som abon
nenter i år, slik at vi kan klare oss økonomisk. 
Vi ville også gjerne at dere skulle sende oss 
noe stoff av og til, så vi slapp å lage alt 
sammen selv.

Til gruppesekretærene vil vi si: husk rap
portene hver måned. Vi kan ikke ha øyne og 
ører med overalt.

ballen gjør arbeidet. Det er ballen som er 
produktet, som bestemmer spillets gang sam
men med spillerne som ikke har ballen. Ved
kommende spiller som har ballen skal bare 
være en medvirkende faktor til å fullføre det
te samspillet. Ta følgende eksempel. Indre
løperen har hentet ballen nede i eget for
svarsfelt og stormer oppover mot motstande- 
rens mål over ct digert tomrom på midtbanen 
som har dannet seg som følge av at motstan- 
dorens forsvar trekker seg tilbake for a danne 
«sekk». Som regel dessverre går han så lenge 
med ballen at samtlige medspillere er opp- 
dekt. Han finner ingen mann å legge pas
ningen til, og enden på historien blir at han 
enten renner hodet i «sekken og blir et lett 
bytte for tackling, eller han sender en håp
løs og meningsløs ball inn i sentrum som 
motstanderens forsvar ingen vanskelighet har 
å ta vare på. Ballen skal under sin gang fra 
eget forsvarsfelt gå fra mann til mann og 
alle mann i rekken må være med. Vingene 
spiller her en meget stor rolle, og farten økes 
etterhvert for å nå toppen ved angrepets av
slutning. Glem for all del ikke vingespillet 
gutter, det er de som skaper åpningene, men 
da må også de holde seg ute på vingen. Vi 
har til stadighet sett at de trekker seg inn 
mot sentrum ved avslutningen av angrepet 
og dermed klumper det hele sammen. Hvorfor 
i all verden trenge en bane med en bredde på 
50—60 m når vi allikevel bruker bare 30 m. 
Jeg gjør her en liten reservasjon for Karl 
Skifjell som har mye av det riktige ving- 
spillet over seg.

I de siste årene har det alltid vært vanske
lig å fa valgt villige folk inn i de forskjellige 
verv av bandygruppa. Jeg vil på ingen som 
helst måte her komme med noen kritikk, det 
har jeg ikke lov til da jeg selv ikke var til
stede på generalforsamlingen siste år. Det jeg 
vil komme litt inn på her er årets U. K. 
Personlig er ikke jeg imot aktive spillere in
nen U. K., og Kalle, Erling og Arne som har 
vært U. K. i år har ganske sikkert gjort det 
beste ut av situasjonen. De er jo alle sam
men faste spillere- på A-laget. Nettopp derfor 
burde minst en av medlemmene, og da helst

Så er bandysesongen over for denne gang, 
og i skrivende øyeblikk gjenstår 2 kval, kam
per henholdsvis mot Tønsberg og Bestun. 
Kretskampene her i Grenland har alltid vært 
preget av jamne oppgjør. Så også i år, og 
Pors gikk atter til topps og kapret krets
mesterskapet i sterk konkurranse med Ei
danger og Sundjordet. Vi gratulerer guttene 
med mesterskapet.

Det er imidlertid en annen ting som ikke 
er fullt så morsomt og det er at mesterskapet 
ikke er vunnet som resultat av godt spill, 
slik som vi gjerne ser det burde og skulle 
være. Nå skal gudene vite at jeg på ingen 
måte er noen bandyekspert, men jeg har 
hittil sett samtlige A-kamper i år, og det er 
etter min mening endel feil som til stadighet 

" går igjen i alle kampene. Det er mulig at jeg 
har feil og isåfall skulle det være morsomt 
om endel av spillerne og andre som har mer 
greie på tingene enn jeg uttale seg.

Bandy er et utpreget lagspill i like høy 
grad som fotball og grunnregelen for ethvert 
lagspill er at guttene spiller sammen og at
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Dette er første nummeret i ar, og det blir 
9 til som skal ut før aret er omme. Vi vil da 
si fra til medlemmene eller til abonnentene 
at de ikke må vente like tykke nummer hver 
gang. Vi har allerede hørt en del klager over 
de siste nummerne i høst, rpen på forhånd 
hadde vi angitt grunnen til dette, og vi vil 
da be alle om å lese bladene nøyaktig.

For å hjelpe oss ville vi være svært takk
nemlige om en eller flere hadde en morsom 
historie å fortelle eller noe slikt. Det er som 
oftest plass.

Vel, det var bare en henstilling, og vi vil 
med det samme komme med en til.

Alle dere som i dag får bladet tilsendt, vil 
se en utfylt postanvisning ligge inni. Vent 
ikke til i morgen med å ta veien til posthuset 
for å innbetale de 3 kronene for bladet. Vi 
trenger alltid den kontingenten du betaler.

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

Verdensmesterskapets første dag i Falun 
ble en norsk skuffelse. Det er lenge siden vi 
ble slått så regelrett, om det noen gang er 
hendt i spesielt hopprenn, enda vi stilte hele 
8 mann.

Hva kan grunnen være?
Endel norske aviser legger skylden på de 

altfor mange små bakker som det hoppes i 
rundt i landet, at bakkeprofilene ikke holder 
internasjonale mål. Ja, det låter som om vi 
ikke har fulgt med utviklingen de siste år 
i det hele tatt.

Noen ga ledelsen skylden for det magre 
resultat, andre aviser var inne på selve hop
pingen.

Vi kan vel med en gang avskrive det om 
at der hoppes i for små bakker, og likeledes 
at der er så mange feil konstruerte bakker. 
For er det noe land i verden hvor skibakkene 
ligger tettere enn hos oss, og de fleste av de 
nyanlagte bakker er jo etter tegninger appro
bert av Skiforbundets bakkekonsulenter.

De aviser som hevder dette med bakkene 
glemmer visst bakkene på Rena, Vikersund, 
Drafnkollen, Banallen, Marikollen og hva de 
heter alle sammen, men når en syndebukk 
skal finnes og man kaller seg sportsjournalist 
så finner man alltid på noe.

Vanskelighetsgraden er også nevnt, særlig 
er de siste års mesterskapsbakker som ikke 
har holdt mål.

Vi hørte ikke særlig meget om dette i den 
tid da vi som oftest hadde 3—4 mann blant 
de fem beste, det være seg i VM eller Olym
piske leker. Lagledelsen fikk også en del av 
skylden.

Men et par aviser var vel inne på det rette, 
nemlig selve hoppingen og det er vel sikkert 
der skoen trykker.

Skal vi se lidenskapsløst på forholdet, så 
må vi vel se dette i øynene.

Det er stor forskjell på hoppingen på 
Kongsberg i dag og for noen år siden. Er det 
nødvendig med flere eksempler.

Det er en kjendsgjerning at der hoppes

Det er kanskje mange som vil stusse litt 
når de ser overskriften. Imidlertid er ikke 
det nødvendig. Vi har ikke begynt å tenke 
på sommeridretten fullt ut enda. For å ta 
idrettsmerket er det nemlig prøver som godt 
kan tas i vinterhalvåret, f. eks. 10 km på 
ski for herrer og 5 km for damer, altså prø
vene til skimerket. Vent ikke med å ta denne 
prøven. Skigruppa har allerede avholdt et 
par skimerkeprover, og sannsynligvis blir det 
avholdt flere om ikke altfor lenge. Det vil nok 
komme oppslag på tavla om dette, og ellers 
vil nok Grant-Teigen svare på alle spørsmål 
angående dette.
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er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

tammere i dag enn tidligere, det er meget 
mer hengende ski å se, og det friske inn
slaget savnes i stor utstrekning. Ungdommen 
som før var toneangivende her, men hvor er 
de nå?

Det ble hoppet riktigere og friskere før, 
og det siste er jo av avgjørende betydning.

Her må dommere og instruktører gripe inn, 
mot heng-ski og tam sats.

En Otto Austad ville ha gjort det i Falun, 
hevdet enkelte aviser, og det er meget san- 
synlig. Hans friske sats og utgang gir høyde 
og lengde, og det er jo nettopp her de fleste 
hoppere synder.

Uten en frisk utgang fåes ikke høyden som 
igjen gir lengdene, og vi ville vel da også 
komme noe bort fra de mange hengende ski.

Før vi igjen finner «friskassen» i bakken, 
vil der være sjangser for flere nederlag i de 
store oppgjør.

La oss derfor allerede i dag begynne å 
belønne de friske hoppene, holde oppe det vi 
forbinder med et godt hopp.

Hopperne vil sikkert innrette seg etter be
dømmelsen og instruksjon, og dermed elimi
nere faren for atterutseiling.

Nederlaget i Falun hadde sikkert vært unn
gått med flere «Friskasser» a la Stenersen.

Inntrykk fra årets bandysesong 
oppmannen, velges utenom dc aktives rekker. 
Det har sin betydning ikke minst derhen at 
han kan stå ved siden å konsentrere seg om 
sin oppgave og eventuelt legge om taktikk 
og spill om nødvendig. Slik som situasjonen 
har vært i år har selvfølgelig ikke vært bra. 
Har det båret galt avsted har faktisk guttene 
kviet seg for å rette på hverandre for ikke 
å støte noen, og slikt er selvfølgelig ikke bra 
ikke minst for de 3 stakkarene som er i U. K. 
og som samtidig spiller på laget.

Ja, dette her var mye ris på en gang og 
selvfølgelig er det mye godt å si ogsa, men det 
ei' nå engang slik at når guttene spiller godt 
så er alting bra, men går det dårlig så er 
hundre og ett ute. Vi har nå engang tilbøye
lighet til å smelle ekstra hardt med leppene 
vi. som står og fryser oss halvt fordervet 
på siden og ser på, men det må dere ikke ta 
høytidelig, for dere kan ihvertfall trøste dere 
med det at ingen av oss kan gjøre det bedre.

Men tilslutt gutter, husk på lagspillet. In
dividuelt er dere gode spillere, men dere er 
dessverre ikke et lag, og det er nok ikke tvil 
om at dere trenger mye teori og instruksjon.

Bjr.
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Stort skirenn 28. mars

!

Fra Bokscgruppa har vi fått oversendt den
ne rapporten. Fremdeles er Boksegruppa den 
eneste som sender oss slike, men vi håper at 
dc øvrige gruppene følger etter.

Det er høstet mange premier i år. På hvert 
eneste stevne porseme har vært med på, har 
dc hatt med seg premier fra.

Svein Jønholt og Thor Skarnes har flest med 
5 1. premier hver. Det skal bli spennende å 
se hvem av dem som topper premielisten 
etterat gjenstående stevner er over. Hittil i 
sesongen er det tatt 17 premier.

Ved et stevne i Drammen 30/1 fikk vi 3 
førstepremier, og ble beste forening.

Thor Skarnes vant i lettvekt sin først k.o.- 
seier over Knut Norheim.Vika, Oslo i 2. runde. 
Thor var sin motstander helt overlegen. Svein 
Jønholt vant 3-0 over Thor Hammer, Dram
men. Hammer er en vanskelig kar å bokse 
mot, så Svein bokset ikke så godt som han 
kunne. Oddvar Skjelbred vant med 2 mot 1 
dommerstemme over Roy Torsrud, O. A. K. 
Seiren burde vært 3-0, og Oddvar bokset mer 
fornuftig enn tidligere. Bjarne Olsen tapte 3-0 
for Bjarne Lingås.

1. og 2. februar var Bjarne Olsen med på 
B-30, Throndheims lag mot Østersund, Sverige. 
Bjarne fikk walk over-seier da motstanderen 
ikke motte. Ved det internasjonale stevnet 
dagen etter vant han på t.k.o. i 1. runde over 
Ove Walfelt, Østersund.

Ved boksestevnet i Sandefjord 6/2 hadde 
v.i 2 mann med, Svein Jønholt og Oddvar 
Skjelbred. Svein vant først over Tor Hammer, 
Drammen 3-0 og i finalen over Egil Rasmus

en
håper at vi kan vise oss like villige og flinke 
når det gjelder dugnad også på andre områder.

Skigruppa har også i år fått seg tildelt et 
stort skirenn. Denne gang går det av stabelen 
28. mars, nøyaktig en uke senere enn det vi 
hadde i fjor. De fleste husker sikkert det 
strevet vi hadde for å få det i stand. Heldig
vis ser det ut til at vi skal slippe å ha det 
samme i år. Vi har snø i massevis foreløpig, 
og så forferdelig mye trenges ikke til å fylle 
bakken og et stykke på sletta.

Rennet har fått betegnelsen distriktsrenn, 
men området for innbydelser som skal sendes 
ut er blitt betraktelig utvidet til også å gjelde 
distriktene utenfor Grenland.

Innbydelsene er for lenge siden sendt ut, 
og na venter vi bare på at innmeldelsene skal 
strømme inn. Forberedelsene er i full gang, 
og vi håper at dette rennet også skal få be
tegnelsen vellykket som så mange av de vi 
allerede har arrangert.

Det var et flott tiltak som ble satt i gang, 
dette med snøryddingsdugnad. Ca. 80 av våre 
mannlige medlemmer var møtt opp for å ta 
et tak, et antall som var atskillig større enn 
en hadde ventet. De var fordelt over hele Vest
siden, og mye snø var det som ble fraktet 
vekk. I hvert fall var det minket betraktelig 
på snøen i gatene. Slukene var blitt åpnet, 
så vannet lettere kunne renne vekk.

Etter arbeidet samlet alle seg i klubblokalet 
og ble vårtet opp med kaffe og kaker, og ma
ten gikk ned på høykant.

Halvor Teksten takket medlemmene for at 
de hadde mott opp til dugnaden. Etterpå tok 
byingeniør Abrahamsen ordet og takket for 
hjelpen. Han sa blant annet at det arbeide 
som porserne hadde utført, det hadde kom
munens folk sikkert brukt 2—3 uker på.

Vi forstår dermed at vi har gjort oss selv
stor tjeneste ved denne dugnaden, og vi sen også Drammen 3-0. Jønholt ble betegnet 

som stevnets beste junior.
Ingmar Homane debuterte og tapte 2-1 for 

Stark, Vika. Homane bokset forøvrig meget
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

1
Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

0. BraiwsrfiKr. Knudsen & Co
Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

wfadoM.WIxMoa, LnnA&ucLcL.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK flJ

s 
a

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

SOLID SKOTØY 
hos

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klinghergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21,

eftf.Hi. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

M f f1 &BV PORSGRUNN
■ UL# El l^relf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Hcrrcekvipering- — Arbeidsklær.

UL J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

(Ae-fedZeA o-y
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

AU i utstyr

enporsgrunn

90

hrserø! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERKI
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WIEJE

elektrisk brent
0 /

: 0

Vask

Føhn
M assasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

SMe IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- off malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

gfcikø»

norsk

O. M. Bcerulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Kulturkveld
Etter lang tids stopp ble det endelig arran

gert en klubbkveld igjen. Tirsdag 23. februar 
hadde Hovedstyret fått formannen i Grenland 
Flyklubb, Sverre Moe, til å fortelle litt om 
flyging. Det hadde også fått tak i en film 
om flyinstruksjon. Filmen var interessant, da 
selvfølgelig: mest for de fremmøtte av det 
sterke kjønn. Kvinnene var denne gangen i 
mindretall.

Gunnar Rogne spilte piano og var naturlig
vis like god som vanlig. Ellers var det kaffe
pause, og Damegruppas damer sørget. for ser
veringen. Utlodningen gikk etterpå, og dermed 
var det slutt for denne gang. La det ikke vare 
for lenge til det blir en igjen.

Fredag 5. mars ble det avholdt tillitsmanns- 
mote i klubblokalet. Det var svært mange som 
var møtt fram da formannen i Hovedforenin
gen, Halvor Teksten ønsket velkommen. Det 
var særlig utvidelsen av stadion, samt planen 
for 50-års jubileet. Mange gode forslag kom 
fram, og disse skal da Hovedstyret drøfte 
senere for å ta en endelig avgjørelse.

godt. Skjelbred tapte 3-0 for landslagsman- 
nen Halvard Aulie, Drammen.

14/2. Bjarne Olsen var med på Landslaget 
mot Danmark i København og tapte 3-0 for 
John Husom. 16/2 var Bjarne Olsen med på 
et stort internasjonalt stevne i Halmstad, 
Sverige. Han ga opp i 2. runde for den tyske 
mester på grunn av en skulderskade.

20. og 21. februar var Svein Jønholt med 
på et internasjonalt stevne i Bergen og vant 
her etter meget god boksing over Roger Olsen, 
Varegg, Bergen 3-0. I Arbeiderbladet ble han 
betegnet som en av landets mest lovende ju- 
niorboksere etter dette stevnet.

Vi går litt tilbake og nevner at Thor Skar- 
nes .var med i det internasjonale stevnet i 
Oslo 21. og 22. januar og vant 3-0 over Kurt 
Huseby, Pugilist; Han bokset meget godt, og 
Sportsmanden sa om ham at han var teknisk 
god og at de gjerne så ham igjen i Oslo.

27/2 var det stevne i Skien, og Pors stilte 
med 6 mann. Det ble 3 premier. Arild Ander
sen var med for første gang og møtte Hans 
Olsen, Odd. Han var sin motstander totalt 
overlegen og vant 3-0. Thor Skarnes møtte 
Jan Sundstrøm, Stavanger. Han ble nr. 2 i 
NM for juniors. Thor bokset godt og vant 
3-0. Ingmar Homane gjorde en god innsats 
mot sin mer rutinerte motstander, Gilbert 
Samuelsen, Sandefjord og tapte 2-1. Neste 
gang blir det nok Homanes tur til å vinne.

Svein Jønholt vant over Odd Østrem, AIK 
Lund på t.k.o. i 3. runde. Svein skuffet litt 
i denne kampen. Han fikk ikke til den boksing 
han er god for, men så var han også svært 
forkjølet og lite opplagt den dagen.

Oddvar Skjelbred gjorde en bra innsats 
selv om det ble 3-0 tap for Hans Hansen, 
Sarpsborg. Det var 3 harde runder som var 
svært jevne, og seiren til Hansen var ikke 
stor, selv om dommerstemmene lød på 3-0. 
Bjarne Olsen tapte 3-0 for Bjarne Lingås, 
AIK Lund.

Det gjenstår ennå et par stevner, og jeg 
håper at guttene fortsetter med sin gode 
premiehøsting.

Det er ikke Fotballgruppas formann f. eks. 
som fyller disse år, men gruppa selv. I 1919 
ble gruppa selvstendig, og i 35 år fra da har 
det vokset seg sterkere og sterkere. Mange er 
dc som har stått i spissen for gruppa i disse 
årene siden William Olsen mottok formanns
vervet som den første.

Da gruppa begynte sin selvstendighet, hadde 
den i 4—5 år vært med i Norges Fotball
forbund, og det var selvfølgelig et skritt vi
dere på veien å kunne drive for seg selv.

Det kunne være hyggelig å høre hva for
mannen hadde å si nå da gruppa feirer 35 
år den 13. mars.

— Ja, hva skal jeg si, det er jo bare de 2 
siste årene av de 35 jeg har vært formann, 
sier Otto beskjedent, og det er sikkert andre 
som kjenner til de årene som har gått bedre 
enn jeg.
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Gamlefesten

Sekr.

Håndballgruppa

Id.

sen holdt en morsom tale og alle måtte trekke 
på smilebåndet. Fru Nedberg Olsen spilte så 
til allsang.

Tiden går så altfor fort i godt selskap, og 
tiden var inne til å avslutte. Vi sang «Gud 
signe vårt dyre fedreland», og formannen 
ønsket gjestene vel hjem, og så var det å finne 
fram og hjelpe med å få på tøyet. Bilene var 
kommet tilbake for å kjøre og det skal de 
ha hjertelig takk for, likeledes damene som 
skjenket smørbrød til festen.

Festen ble i år like vellykket som den pleier 
å være.

— Skal dere feire jubileet?
— Nei, det tror jeg ikke det blir noe av. Vi 

har jo et større jubileum neste år, og det 
hele blir lagt an med tanke på det. Vi kom
mer sannsynligvis heller ikke til å ha noen 
jubileumsfest, så det hele kommer til å løpe 
ubemerket hen.

Vel, det var ikke mange ord vi fikk ut av 
formannen, men vi vet ihvertfall at vi ikke 
behøver å vente på noe stort i forbindelse 
med jubileet.

Damegruppa holdt også i år fest for eldre. 
Fredag den 29/1 —54 var atter «Pors» store 
og lille sal pyntet til fest. Det var pyntet 
med julegleder og lys over alt. Det er en 
egen stemning når vi venter disse gjester.

Festen var berammet til kl. 17, men folk 
var tidlig ute for å sikre seg god plass. Salen 
var fullt besatt da formannen ønsket vel
kommen til denne festen, og oppfordret til å 
synge - Kjærlighet fra Gud». Fru Nedberg 
Olsen var så vennlig å spille piano for oss. 
Så leste fru Skrapklev en kjekk prolog som 
hun hadde skrevet. Pastor Holtskog holdt 
så andakt.

Karin Johansen fikk fortjent applaus for 
sin opplesning. Tre damer var kommet for å 
synge og spille. Det var stemningsfulle og 
muntre sanger de oppvartet med. Hovedstyrets 
formann, Teksten, var også tilstede og holdt 
en kort tale til forsamlingen og minte om den 
første tiden i «Pors» historie.

P. P. sangkor var møtt mannsterke opp, 
og det var som taket løftet seg da de stemte 
i med sin vakre sang og musikk.

Bevertningen gikk pent og greitt for seg, 
og alle koset seg med deilige smørbrød, på- 
smurte boller og julekake og fru Bie Johan
sen hadde kokt like god kaffe denne gang. 
Etter bevertningen måtte de rusle litt rundt 
og prate med gamle kjente. Pastor Holtskog 
sang også et par sanger. Ordet ble fritt og det 
vekslet med korte taler og sang. Peder Jacob-

avholdt for en tid siden et møte for pike- 
spillerne. Knut Haavind fra Skotfoss snakket 
om håndballsport, de vansker som en ville 
møte, og samtidig kom han inn på en god del 
av håndballreglene. Det var ikke så svært 
mange som møtte opp, men de som var der 
fikk sikkert en god del med seg.

Etterpå var det bevertning, og pikene hyg
get seg. Det ville nok være en fordel å fort
sette med slike moter, men det var da å håpe 
at interessen ble litt større.

Det er enda ikke noe nytt om innendors- 
treningen for håndballgruppa.

Til neste års kretsserie er det påmeldt 
herre-, dame- og pikelag. Blir det serie for 
guttene, kommer Pors også til å stille gutte
lag. Interessen blant guttene er meget stor, ’ 
later det til.

Skigruppa
hadde også i år påtatt seg arrangementet 

av et skoleskirenn. Det var det tradisjonelle 
stevnet for Klyve, Klosterskogen og Pors
grunns folkeskoler. Barna fikk konkurrere i 
slalåm og utfor, samt hopp for gutter. Det 
var mange fra samtlige skoler som møtte, 
og det hele gikk greitt for seg. Einar Røed 
var stevnets leder.
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Fot ballt renin gen
har foregått en lang stund allerede nå. Det 

er Jeisen Gundersen som har stått for instruk
sjonen innendørs, og han fortsetter også uten
dørs. Spillerne møtes av og til i klubblokalet 
til teorimøter, og disse er godt besøkt. En

kan ikke klage over at de ikke er ivrige nok. 
Vi får håpe at interessen holder seg. Vi brin
ger mer stoff fra Fotballgruppa i neste nr.

men
men

K rets m este rs ka p et 
i hopp for gutter

Skoitebane på Vestsiden.

Vestsiden har i år’ fått en skoitebane på en 
sjelden måte uten nogen 20,000 kroners be
vilgning av kommunen og uten at kommunen 
ydet gratis vann. Men hvorledes har dette 
gått for sig? Jo, den store rettferdige ser nok 
urettferdigheten ved at Østsiden klorer alt 
til sig alene og ikke under vestsidens inn
vånere noget andet end skatteseddelen, 
den kommer også hvert år langsomt, 
sikkert fra politiets hånd.

Pors sportsplass var for nogle dager siden 
belagt med sne, så lot den store rettferdige 
komme mildveir, sneen smeltet og blev til 
vann, dertil lot han komme nogle kuldegrader,

Til det første tillyste kretsmesterskap for 
gutter, arrangert av Odd, hadde skikretsen 
bestemt at alle løpere skulle ha legekortet 
i orden. 80 % av guttene møtte fram, delvis 
med ledere, uten legekort.

Skikretsen som i år vil innskjerpe bestem
melsen om legeundersøkelse, underkjente ar
rangementet som mesterskap og berammet et 
nytt på Heistad. Nå satte det inn et kraftig 
snevær og for 3. gang ble det arrangert 
kretsmesterskap i hopp for gutter, og denne 
gang var konkurransen lagt til Ulefoss, nær
mere bestemt Tuftebakken og lille Søvebak- 
ken. Endelig ble det avgjort hvem som skal 
få ti telen kretsmester i Grenland 1954. I 
eldste klasse ble det overlegen seier til Per 
Sandland, Sannidal, mens Asbjørn Lundtveit, 
Skade og John Bjørn Østbø, Tørn vant de 
øvrige klasser. Sandland hadde lengste hopp, 
29,5 meter.

15—16 år:
1) Per Sandland, Sannidal, 218,4. 2) Arne 

Engelstad, Storm 201,8. 3) Birger Jansen,
Storm 196,—. 4) Olav Stranna,. Kroken 194,9. 
5) Magnar Rønningen, Pors 194,4^ 6) Arne 
Kittilsen, Pors 193,1.

13—14 år:
1) Asbj. Lundtveit,Skade 202,6. 2) Gunnulf 

Lahus, Skarph. 200,3. 3) J. Kristoffersen, He- 
røyal91,7. 12) Arne Jørgensen, Pors.

11—12 år:
1) John Bjørn Østbø, Tørn 204,1. 2) Gun

nar Sollid, Skarph. 203,5. 3) Ivar Strømodden, 
Skade 203,4. 7) Thor Baksaas, Pors 196,1. 
8) Thorleif Kilen, Skade 192,9. 9)Arvid Sper- 
rud, Skarph. 192,4. 9) Halvor Kleppe, Pors 
192,4.

Nå da vessia har fått en så prektig og mo
derne skøytebane til glede for barn og ung
dom, så kom jeg til å tenke på hvorledes vi 
hadde det før i tiden med skøytebane på 
vestsia. Vi som har bodd her på vestsia i åre
vis har jo alltid ment å være tilsidesatt over
for Østsia, noe som er og alltid har vært til
felle. Når det gjelder idretten så har vi all
tid måttet greie oss sjøl. Noen stønad fra 
kommunen i form av penger eller lån har det 
alltid vært lite og oppnå av. Allikevel kan 
man vel si at Pors med sin ukuelige vilje 
har maktet a gjennomføre meget for idretten 
på Vestsia. En god skibakke, Stadion, klubb
hus og nu i fellesskap med kommunen den 
nye Vestsidens Idrettsplass. For oss som var 
med fra den spede begynnelse er det gledelig 
å se hvor sneballcn (Pors) har rullet seg 
stor og sterk, det er bare a håpe at ungdom
men av i dag vil sette pris på den utvikling 
som er foregått og ta vare på de verdier som 
ved møysomhet er tryllet fram. For at de 
unge i dag skal se hvordan vi hadde det med 
skøytebane for 33 år siden, så studer dette 
som en gammel Porser skrev i Porsgrunn 
Dagblad i 1921:
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Turnstevnet

av

Bjarne Olsen.

Jeg vil på denne måten få takke alle for 
gratulasjoner og blomster i anledning N. M.

Takk.
Vi vil på det hjerteligste takke fotballgrup- 

pa, bandygruppa og håndballgruppa for opp
merksomheten ved vårt bryllup.

Anne Marie og Helge Pedersen.

Dårlig fremmøte til turningen
Det ser ut til at turnjentene svikter sitt 

kall når det gjelder turningen foran stevnet. 
Hva det kommer av, er ikke godt å vite. 
Enkelte har gjettet på at det er frykten for 
a fa en jobb, andre at lysten til å turne ikke 
er så sterk lenger.

Det er synd at det er så f a med, nettopp 
i år. Det ville gjøre seg godt om arrangøren 
selv kunne ha mott opp med en mannsterk 
tropp. Men om dere nå ikke turner, så si i 
hvertfall ikke nei om noen ber dere om a 
utføre et eller annet i forbindelse med stevnet. 
Det er bruk for alle villige.

Dessverre er det litt sent å sette i gang 
med turningen nå, men et annet år håper vi 
at du tar det igjen og viser deg i turnsalen. 
Da kan det hende vi har fått den på Vest
siden.

Vi har fatt Nor^efimefiteren
Bjarne Olsen, vår gode tungvektsbokser 

gjennom mange år, har endelig lykkes når 
det gjelder å skaffe seg et Norgesmesterskap. 
I årets N. M. slo han Olle Berglund fra Risør 
i finalen og ble Norgesmester.

Bjarne har også i år flere ganger deltatt 
på det norske landslaget. I neste nummer 
skal vi forsøke å få med et intervju med 
Telemarks første norgesmester, uansett id
rettsgren.

Gratulerer Bjarne, det er fullt fortjent.

vannet frøs og blev til is og den deiligste 
skøitebane, skapt av naturen selv dannet sig 
uten en øres utgift for kommunen og til stor 
glæde for Vestsidens ungdom, ja alderdom 
med. Den rettferdige hadde ikke engang satt 
nogen billettør ved porten, for porten stod 
åpen og en stemme (samvittigheten) sa. Gra
tis adgang for alle. Mon lys om aftenen da? 
Lys jo, han hadde nok sørget for det også. 
Ikke lys som slukker bare ved at et smelte- 
stykke går itu eller lignende, men et lys som 
overstråler alt andet lys om aftenen, nemlig 
fuldt månelys som lyser både over de rett
ferdige og de urettferdige og som også er 
fullstendig gratis. Som takk blev skøitebanen 
også flittig benyttet av store og små, unge 
som gamle, fra Solum, Vestsiden og Østsiden. 
Østsiden? Ja, det er virkelig sandt at det 
var innvånere fra østsiden her og de er hjer
telig velkommen! Gratis adgang for alle.

Skat y der.

Som kjent skal Turngruppa arrangere stev
ne til våren, og arbeidet med planleggingen er 
i full gang. De fleste komitéene er nå på det 
nærmeste nedsatt.

Selvsagt er det finanskomitéen som har 
det meste arbeidet akkurat nå, og det er nok 

planer denne komiteen gjerne ville ha 
satt ut i livet, men som dessverre ikke lar seg 
gjøre.

Det var lenge planer om å få i stand et 
kostymerenn, om det blir noe av, er ikke godt 
å si. Foreløpig er det vel litt sno, og så mye 
trengs ikke.

En lørdag i mars hadde gruppa laget i 
stand til en underholdningskveld i klubblo
kalet, og denne ble meget vellykket. Det var 
ordnet med skytebane, og mange var det som 
prøvde lykken. Alle var naturligvis ikke like 
heldige, men det var heller ikke ventelig. 
Ellers hadde de ordnet med underholdning 
på annen måte, med leik og dans. Utlodningen 
var heller ikke glemt, og en del kom vel inn 
på denne. Vi får håpe at det ble et lite over
skudd, slik at kapitalen foran stevnet ble 
øket litt. Det er nemlig ikke få utgifter en 
må regne med når en arrangerer et turnstevne.

Lykke til videre!
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Det er å håpe at treningen blir fornuftig 
drevet, ta ikke for hardt i og slapp heller 
ikke av. Det er mellomtingen det gjelder å 
finne. Man må finne «Den gyldne middelvei».

Og nå er det vår, en vår som skulle vært 
brukt til å fly i mark og hei for å bli kvitt 
vinterluften. Vi gjør det kanskje'noen av oss. 
Alen svært mange tar veien til idrettsplassene 
for å delta eller se på treningen.

ikke hva som kan være riktigst. Noen er 
kanskje redd for at kondisjonene er dårlig, 
og ved å kjøre spillerne ut i treningskamper 
kan lederne bare gjøre vondt verre. Andre lag 
ser det kanskje på en annen måte.

Det er vår i luften, selv om det enda er 
kaldt. Knoppene kommer frem, de første tegn 
på at sommeren nok kommer i år også. For 
idretten betyr våren at nå er det slutt på alt 
som heter vinteridrett som ski, bandy og is
hockey. Det er fotball og håndball som for 
vårt vedkommende skal ta til for alvor.

Og nå kommer det store spørsmål — har 
treningen vært drevet fornuftig i vintermå
nedene? Er formen der når det gjelder. Ja, 
det er det vi gjerne vil ha svar på, og svaret 
kommer ved hjelp av treningskamper.

Enkelte lag tar til sent med treningskam
pene, like før selve sesongen tar til, andre tid
ligere, allerede mens snøen ligger. Vi vet

O

■ .
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Klubblokalet - Porsbrakka

i

D.

hyggekveld pa I ollnes

Ref.

dPropaganda-s f evne
i boksing

Leif Lindstad
var mester for Pors’ første goal i år. Han 

scoret seiersmålet på Skotfoss mot Storm.

På By lag et
deltok Ove Austad, Arne Halvorsen, Øyvind 

Johansen og Per Boye. Alle fire gjorde en he
derlig innsats, selv om det kanskje kunne 
vært enda bedre. Vi vet dere kan greie det. 
Men som en trøst kan vi tilføye at enkelte av 
deltakerne på laget ikke hadde noe der å 
gjøre.

Boksegruppa vet, til tross for mye motstand 
på mange fronter, hvordan de skal greie å 
avvikle stevner. Siste stevne foregikk i Folkets 
Hus med ingen ringere enn selveste Bjarne 
Lingås som storattraksjon.

Det var mange som hadde funnet veien dit 
til stevnet, og det var mye god boksing å se.

Det var et par ord som stadig gikk igjen 
blant publikum «De som er motstandere av 
boksing, skulle se Bjarne Lingås i ringen. 
Hvis de kan finne noe brutalt ved hans bok
sing, da er de gode.» Det var sant dette. En 
som bokser så rolig og elegant som Lingås, 
finnes det ikke mange av.

De andre deltakerne i stevnet var porsere. 
Mange av dem var nye, og det var mange 
.gode emner som prøvde seg i ringen ved 
siden av de gamle rutinerte. Vi venter oss 
mye av Bjarnes etterfølgere.

Damegruppa var sist i mars invitert sam
men med Sund jordet til en hyggekveld i Toll- 
nes klubblokale.

Lokalet var vakkert pyntet med påskeliljer 
på bordene, og det varte ikke så lenge for alt 
som fantes av stoler var okkupert.

Fru Wold leste en prolog, og deretter øn
sket formannen i Tollnes Damegruppe, fru 
Dahl, velkommen. Det ble servert påsmurte 
rundstykker og hjembakte kaker, og alt gikk 
ned.

Etter kaffen var det underholdning av Toll- 
nes-medlemmer, samt av Britt Hansen som 
trakterte trekkspillet som en ren virtuos.

Til sist var det utlodning av mange vakre 
ting, og svært mange av Pors-damene dro 
hjem med en gevinst.

Vi hadde ikke særlig lyst til å skrive det 
siste ordet, men skal vi komme frem med 
det vi har på hjertet, må også det med, dess
verre.

Det er svært lenge siden det var krig her i 
landet nå heldigvis og vi burde være kommet 
lenger enn vi er, i hvert fall med hensyn til 
navn. Vi vet alle sammen at det i en tid ble 
bygd ikke så få barakker rundt om i hele 
landet, også i vår by og på Vestsiden. En 
av disse fikk Pors overta og gjøre om til et 
klubblokale. Den ble kalt Pors klubblokale 
eller klubbhus og burde ikke hete annet.

Like fullt er det mange av våre medlemmer 
som kaller det for Porsbrakka. Kan dere ikke 
høre hvor dere forsimpler huset vårt? Er det 
så rart at andre her i byen går rundt og 
kaller lokalet for Porsbrakka, når ikke en
gang våre medlemmer og hovedstyremedlem- 
mer kan huske hva det heter.

La det nå være slutt med det skjemmende 
navnet på noe av det kjæreste foreningen eier, 
nemlig Pors klubbhus.

Etter stevnet var bokserne og en del andre 
interesserte samlet i klubblokalet til en en
kel tilstelning. Det var et par taler, samt 
blomsteroverrekkelser til norgesmestrene. El
lers var det bare bokseprat.

Lingås lovet redaksjonen å skrive noen 
ord når han fikk tid oppi trening og kamper. 
Men først skulle han jo delta på Europa-lagct, 
så foreløpig hadde han ikke tid. Men vi kan 
vente.
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Redaktør:
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Arets renn i Rugtvedt

«Kirik* såvidt synlig.
Såvidt vi har hørt skulle «Kirik» ha vært 

i Brevik i kampen 2. påskedag.
Under Tønsberg Tnrn-kampen satt han på 

tribunen. Da Jeisen gikk forbi, spurte han 
liksom tilfeldig hva han hadde gjort i Brevik. 
«Kirik» fikk svar på tiltale. «Nei, var det 
ikke deg jeg så i Brevik?»

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

Fot ba llg ru ppa ct ter ly ser
mulige pokaler som medlemmene har tatt 

vare på. Dc bes innlevert til formannen, Otto 
Malmgren, Heigaten, tlf. 52437 eller til en 
av styremedlemmene, Andreas Skilbred, Lasse 
Hegna, Øyvind Tollnes, Asbjørn Kjellevold.

Savner da aoe l bladet?
Det er ikke lett for redaksjonen alltid å 

finne frem til det stoff som medlemmene øn
sker. Kanskje er det noe som ikke burde 
vært med, eller annet som virkelig burde vært 
tatt med. Det er nå din oppgave å si fra om 
dette. Vi er takknemlig for forslag av alle 
slag.

R ed aksjonskom iléen
for jubileumsskriftet ber om at alle som har 

bilder som kan brukes til å lage klisjé av, 
vennligst vil lane disse ut. Bildene kan leve
res til hovedredaktøren, Einar Halvorsen, 
Porsgate eller til medarbeiderne, Aksel Fjeld 
og Rolf Nygard. De kan ogsa leveres til Pors- 
bladets redaktør eller til Hovedforeningens 
formann.

da farten var øket med 2 
manges mening burde 

dette ikke vært gjort, da det kritiske punkt 
var nådd allerede i første omgang. Slikt 
burde en overdommer kjenne til. Men ellers 
var det et godt renn, sportslig sett. Arne 
Ellingsen, som føler seg som fisken i vannet 
i Rugtvedtkollen greidde også denne gang å 
øke bakkerekorden med 1^2 meter til 65,5 m. 

Premieutdelingen etterpå i Skidarhallen ble 
en skuffelse for mange av dem som var møtt 
opp. Omtrent ingen av premievinnerne var 
møtt opp, da rennet i Fram-bakken i Larvik 
gikk umiddelbart etter vårt. Storparten av 
løperne dro derfor dit. Men de mange flotte 
porselenspremiene ble sikkert mottatt med 
glede dit de ble ettersendt.

1. premie i klasse D gikk til Halvard Ulland, 
Kongsberg. 1. premie i klasse A gikk til Arne 
Ellingsen, N. Sande. 2. premie i klasse A gikk 
til Yngvar Myhra, Roll og 3. premie til Sven 
Lien, KIF. 1. premie i junior gikk til Sv. 
vVegge, Njård.

Dermed var enda et vellykket Rugtvedtrenn 
lagt til de mange vi tidligere har avviklet. 
Vi håper at neste års jubileumsrenn må bli 
enda bedre, hvis det lar seg gjøre. Vi ønsker 
Skigruppa lykke til.

Årets tradisjonelle Rugtvedtrenn gikk av 
stabelen 28. mars. Det var strålende vær, 
kanskje litt for strålende, fordi det var så 
mange av de vi vanligvis ser i bakken som 
var dradd andre steder. Til tross for det, var 
det ca. 1200 tilskuere i bakken, og litt fikk 
i hvert fall de igjen som var kommet.

Det var ikke så mange storhoppere som 
kom denne gangen, men vi kunne da reklame
re med «gamle», gode Arne Ellingsen fra 
Nordre Sande som også er bakkerekordholder. 
Dessuten kom det et par gode juniorhoppere 
som vi sikkert får høre mer til i fremtiden. 
I D-klassen var det Kongsberg som kom med 
de største fuglene.

110—112 mann gikk utfor hoppet i begge 
omganger. Det ble en del fall, da spesielt i 
annen omgang, 
meter. Etter svært
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

O.Kr. Knudsen & Co

Telef. 5 07 30 V. Porsgrunn

Porsgrunn

WlaiiaA innAfaidd.

PORSGRUND METflLVERK A.S

I
I

■

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

i

SOLID SKOTØY
* hos

Klingbergs Koloniai
CRØGERLIEN

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6'f

I Vestsidens Skoteyfonetning A.s
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56 
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

■Jl PORSGRUNN
■ Bifi^lf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — ncrreekviperinff — Arbeidsklær.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

norseienporsgrunn

90

Forsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Vask
og 

F øhn
M assasjc

elektrisk brent

Dame 
og

Herre 
klipp

o /
/ 0

Den norske Creditbank
Porsgrunn

n. iversen 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og: malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 517 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Tråkkere

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Ttaaxwia 5ti®e,s&Åv-ec
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

dumper. Foi' å hindre det, er det tråkkere i 
bakken.

Men så kommer det pinlige spørsmålet.
— Hva skulle de 7—8 tråkkerne i siste 

Rugtvedtrenn gjøre oppe på toppen av kulen?
— Ja, hva skulle vi svare til det? Vi hadde 

ikke annet svar enn at vedkommende fikk 
henvende seg til skistyret, Tor de kunne vel 
finne en grunn. Vi vet ikke om spørsmålet 
har kommet frem til styret, men vi kunne 
kanskje utfordre skistyret til å komme med 
et svar her i bladet.

Vær så god, plassen er deres.

Russisk ?
Rolf «Steggen» Hansen foretrakk å ha beg

ge linjemennene på samme side i privatkam- 
pen mot Storm. Da noen spurte ham om hvor
for, opplyste han at det var etter russisk 
mønster. Det er vel ingen andre som tar etter.

Ute, g,UM fad tubnåxiUm,
Ca. 40 piker tumler rundt i turnsalen. Noen 

står på hendene andre i ribbene og atter andre 
har tatt matta i bruk. Plutselig går det som 
et ekko gjennom salen. .Oppstilling. Alle 
lystrer, og på et blunk er de på plass. Giv 
akt, avdeling fremad marsj.» Det er virkelig 
en fryd å se hvor flinke disse pikene er blitt.

Først er det marsj rundt salen, siden spring
marsj og så er det til utrykkede plasser. Alt 
går knirkefritt for seg.

Så er det at øvelsene tar til. De går stort 
sett jevnt. Enkelte tar de forskjellige øvelsene 
svært fort, for andre går det ikke fullt så lett. 
Men Wivi-Ann viser øvelsene sakte og, greitt,

Vi ble forelagt et spørsmål her om dagen 
som burde være nokså lett å svare på, hvis 
vedkommende ikke hadde kommet med et 
tilleggsspørsmål. Det høres visst ut som en 
spørretime i Stortinget dette, og vi hadde ikke 
hatt noe imot om det var blitt lagt frem der 
istedet for å komme til oss. Men vi skal for
søke å svare på disse spørsmålene.

— Hva skal det brukes tråkkere til i en 
skibakke?

Vi så på mannen som spurte og lurte på om 
han noengang hadde sett et skirenn. Han had
de det.

— Tråkkerne skal tråkke bakken mellom 
hver omgang og også en gang i blant i om
gangene der hvor nedslaget blir tatt, eller 
der hvor det forekommer fall. Bakken skal 
nemlig være slik at den er lik for alle. Der
som én faller, skal ikke det gå utover neste
mann. Bakken skal være slett og ikke full av
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Fotballen ruller

Håndball

DK.

D.
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I

I
A

Hvem har skylden for alt dette somlet? Er 
ikke styret sin oppgave voksen? Vi begynner 
å frykte det verste.

Vi tar også en tur inn i salen til Husmor 
partiet, og her er også fremmøtet bra. Øvel
sene går med fart og humør. Alle liker seg. 
Dersom det er enkelte som føler seg stive 
etter dagens arbeid, ville det ikke være dumt 
å ta en tur hver onsdag kveld og være med i 
øvelsene. Til tross foi' det gode fremmøte er 
det sikkert plass til deg også.

Ellers er det stor aktivitet i gruppa. Alle 
går inn for den store oppgaven som Krets- 
turnstevnet 1954 er. Arbeidet hittil har gått 
bra, og vi håper at alt skal lykkes for gruppa. 
Gjør det det, må vi la æren for det hele gå 
til vår driftige formann, Anna Evensen.

Bre f a.

og trening
Dessverre kan vi ikke fortelle om hvor langt 

håndballen er kommet i år, hvordan treningen 
foregår eller i det hele tatt bringe noe nytt. 
Det eneste vi har å fortelle er at vår nyeste 
gruppe forsommer seg svært. Treningen er 
enda ikke begynt når dette skrives, 22. april

Det er ufattelig at en ny gruppe som hånd- 
ballgruppa, ikke tenker å få medlemmene med 
seg. Medlemsmøter holdes ikke uten at det er 
absolutt nødvendig. Og det verste av alt, tre
ningen for gruppa er visst en saga blott.

Så vidt vi har fått oppspore er det påmeldt 
herre-, dame-, pike- og guttelag til årets 
seriekamper. Men hvor skal disse tas fra når 
ikke medlemmene blir samlet.

De gruppene i Grenland Håndballkrets som 
virkelig har tenkt å komme litt videre, har 
tatt til med treningen for måneder siden, 
mens vi fremdeles ikke har begynt.

Hvor mange ganger har en ikke lest denne 
overskriften i avisene landet over? Men det 
er virkelig sant at fotballen ruller igjen, så 
hvorfor ikke bruke det enda en gang.

Det ble ikke så tidlig at det hele satte i 
gang for alvor i år. Snøen lå så alt for lenge, 
så planene om privatkamper allerede i slutten 
av mars ble kullkastet, dessverre. Det ville 
nok hatt mye å si om en kunne satt i gang 
på et tidligere tidspunkt.

Treningen har imidlertid foregått hele tiden 
under Jeisen Gundersens kyndige ledelse. Gut
tene er drevet frem, om ikke helt i toppform 
enda, så i hvert fall ikke langt unna.

Åpningen foregikk på Skotfoss i en privat- 
kamp mot Storm. Det ble en målfattig kamp, 
bare en ball gikk etter dommerens utsagn bak 
Storms målmann, og dermed ble det.

Om kampen ikke blir regnet med i fotball- 
historien blant de riktig store, ble det i hvert 
fall for begge lags vedkommende meget god 
trening. Og det var jo også meningen.

Kamp nr. 2 gikk i Brevik, og her ble det 
laget mål så det sa seks eller 11, for resultatet 
ble 7-4 i Breviks favør. I følge aviser het det 
at laget i Brevik har et «såkalt B-lag». Det 
var det ikke. Det var spillere på dette laget 
som man regner for A-lags spillere, og dess
uten er ikke det såkalte «A-laget» tatt ut 
enda.

Samme dag som kampen i Brevik foregikk, 
spilte Pors også kamp på Stadion mot .Tøns
berg Turn. Her ble resultatet 2-2, absolutt 
ikke noe å si på.

Altså fasiten etter påskens kamper ble 
seier—uavgjort—tap.

Og så er det bare å ta fatt på finpussingen 
før de avgjørende kampene begynner. Vi har 
svært mye å hale i land i år. Husk vi må ha 
ny kontrakt i Landsdelsserien.

så alle blir med. Ingen behøver å føle seg 
utenfor, her skal alle lære.

Tiden går fort når en er i en turnsal. Snart 
er linjegymnastikken over og apparatene kom
mer frem. Pikene kan få utfolde seg på bom, 
kasse, bukk og matte, og det er morsomt å 
se hva de kan prestere. Med tiden kan det bli 
en pen elitetropp av disse, hvis interessen er 
den samme både hos dem og hos instruktrisen.

Turngruppa har i dag to pikepartier med 
ca. 40 på hvert parti, og Wivi-Ann Gundersen 
er instruktrise på begge partiene.
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kan løse sine oppgaver. Men vi trenger hjelp til 
løsningen — det er samholdet innen forenin
gen som skal greie det.

t
: j

Det hores pent ut dette ordet samhold . 
Hvor mange ganger blir det imidlertid satt 
ut i livet? Ikke sa svært mange, nei. I vår 
forening har vi mott dette ordet flere ganger 
i praksis. Siste, gangen under turnstevnet. 
Vi møtte det under NM på ski for 2 år siden, 
og vi kunne ha møtt det under arbeidet på 
treningsbanen.

Ibsen sa engang i et av sine skuespill «En 
folkefiende»: «Don er sterkest som står alene». 
I dag er ikke dette tilfelle. Skal noe oppnås 
må en gå sammen. Tenk bare pa arbeidslivet. 
Der har arbeiderne gått sammen. Det skal 
være på samme måte i idretten. Eksemplene 
burde si det klart. Turngruppa med sine fri
villige hjelpere gikk helt og fullt inn for at 
årets turnstevne skulle bli vellykket gjen-

•‘A

det skal være, hvis vi bare kan være enige. 
Det nytter ikke å gå bak ryggen og uttale 
både det ene og det andre. Vær selv med på 
utføringen av de forskjellige oppgaver fore
ningen stål' overfor i dag

Som vi har lest i dagspressen er det me
ningen at det skai bygges gymnastikksal ved 
Vestsidens skole. Pors skal delta i dette ar
beidet, og her nytter det ikke at vi har en 
eller to ivrige sjeler. Skal det bli noe sam
arbeide mellom kommunen og oss, må det 
samhold til innen foreningen.

Om ikke lenge skal forberedelsene til neste 
års jubileum settes i gang for alvor. Da må 
det også samhold til. Hvis ikke foreningen 
går helt inn for dc oppgavene som ligger 
foran og venter, da vil det gå tilbake med alt. 

nomført. Var det på grunn av at en eller an-, Vi vil ikke være blant de klubber som ikke 
nen utførte en ting som satte det hele i et 
strålende lys? Nei, årsaken til suksessen var 
samholdet. Derfor kan vi greie å utføre hva

; .... | t lr........................... _ ■

FOR dDREfTSD3^ninGE:£
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Dommer autorisasjoner.
AKSEL FJELD er autorisert som forbunds- 

dommer i ski.

WIVT-AN GUNDERSEN har fått kretsdom- 
mergraden i turn.

å vinne over Kongsberg med 4-2 uten at kam
pen var god. Det var derfor mange som ut
talte før 2. runde at dette spillet går ikke 
neste gang. Det blir nok tap i neste runde. 
Vi så også med bange anclsei' på 2. runde og 
Sagen som ble motstanderen. Dette laget gikk 
jo, nokså langt i rundene i fjor, og har ellers 
også skapt røre for de bedre klubbene.

Våre gutter laget imidlertid en alle tiders 
kamp i Oslo på Ullevål stadion med helhjertet 
innsats fra hver eneste mann. Sa vidt vi har 
hørt var det ikke et direkte svakt punkt, og 
det burde love godt for 3. runde. Lenger går 
vi ikke foreløpig. Seiren over Sagene ble sa 
overbevisende som 4-0, og det burde vel si 
litt om slagkraften i vårt lag i denne kampen. 
Resultatet kunne visst vært større ogsa, men 
det greidde seg, og vi kom en plass høyere 
opp. Stubben skjøt 2 av målene, de første, 
og Dagfinn ekspederte 2 straffespark elegant 
i mål uten sjanse for keeper.

I neste runde håper vi på en lett, men ikke 
altfor lett motstander. Vårt lag spiller bedre 
når det trenges virkelig innsats. (Husk bare 
på Fredrikstad i fjor. Det het da at «Vi har 
ikke tapt før kampen er ferdigspilt •.) Vi 
håper på samme innsats også i neste runde.

Til publikum vil vi henstille å vise interesse 
for kampen og laget ved å lage litt rundestem- 
ning. Det har som oftest vært altfor tamt 
når Pors spiller. Men nå blir det sikkert bedre.

Takk for innsatsen i vår, og la det bli enda 
mer innsats til høsten, så når vi sikkert opp. 
Målet er Hovedserien fra neste år av — jubi
leumsåret.

Ja, det er spørsmålet som svært mange stil
ler seg i denne tiden. Vi har nådd 2. runde i 

• årets Norgesmesterskap og skulle gjerne nå 
lenger enn denne.

Dessverre ser ikke utsiktene så lyse ut som 
vi gjerne skulle ønske. Laget har vært usta
bilt i vår, til tross for at vi ikke akkurat skal 
klage på resultatene.

Vi husker de første seriekampene mot Eik 
og ørn. bevare oss vel for en innsats det var 
i disse kampene. Så kommer Fram-kampen på 
stadion,'og vi får se defensivt spill i hele 90 
minutter. Var det taktikken som var lagt opp 
for denne kampen. Vi kunne kanskje nådd 
Hovedserien hvis vi hadde hatt seiren i hånd 
den gangen. Men dengang ei, sa Tordenskiold, 
og vi gjentar det samme.

Snøgg gikk videre bort og slo oss med 2 
mål mot 1, skjønt vi her delvis legger skylden 
for tapet på en partisk dommer, samt to 
like partiske linjemenn. Lisleby, stakkar, 
måtte bite i gresset med 3-1, og selv om sei
ren godt kunne vært større, var ikke spillet 
vårt lag viste overbevisende. Vi vil ikke si 
at resultatet lett kunne vært omvendt.

Og så var det kampen som det gikk store 
ord om — Fram-kampen i Larvik. Her var 
det visst innsats for alle pengene, og selv 
om det var klart at noen Hovedserieplass var 
det ikke tale om for vårt vedkommende, så 
spilte, laget flott fotball. I denne kampen had
de en lagt en annen taktikk enn den som ble 
brukt i hjemmekampen, og Frams «Svarten» 
uttalte «De slår oss på vår egen taktikk». 
Det var i første omgang. I annen var Frams 
taktikk en ganske. annen, og det var da df 
3 utlikningsmålene gikk.

Selv om det ble uavgjort, så er resultatet 
3-3 en flott avslutning på en god vårsesong. 
Vi saknet de poengene som var nødvendige 
for å rette opp høstsesongen.

Men tilbake til cupen. Når en ser tilbake på 
disse kampene, så må en være enig om at det 
var både opp og ned i vår, uten å være direkte 
godt eller dårlig, når en unntar begynnelsen 
og avslutningen på sesongen. Vi greidde altså
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finne fram til en som kan erstatte. Det blir 
vel da i første rekke John Nilsen, men han er 
enda ikke så god som han kan bli og enda 
for lett for motstanderne i Landsdelserien. 
Ellers er Arne Weholt en mann som når som 
helst kan hoppe inn på A-laget. Han er en 
sliter uten like, og B-lagct kan nok takke Arne 
for at seiren mange ganger gikk den 
de ønsket.

Det store spørsmål er halfené. Arne 
quist og Per Boye innehar for tiden 
plassene, og vi vil ikke komme med noen di
rekte kritikk av noen av dem. De gjør virke
lig så godt de kan. Boye spilte på denne plas
sen i Tollnes, og fant seg vel til rette den gang. 
Men det spørs om han ikke allikevel passer 
bedre i løperrekka. Vi får se hvordan det går. 
Det kan lett forandres, det har vi jo sett 
tidligere. Stenquist har kommet helt på høy
de. Halfplassen er noe av det viktigste på 
laget. På disse plassene må en ha særlig kon- 
disjonssterke folk, som Jeisen og Ove. Begge 
hadde kondisjon, og begge hadde styrke.

Av halfer ellers har vi Per Thollefsen og 
Oddbjørg Oddakcr. Sistnevnte spiller fremde
les på juniorlaget, og da kan vi ta med de to 
øvrige gode halfer juniorlaget har, nemlig 
Ragnar Bie Johansen og Arnold Johannesen. 
Med tiden får vi altså et godt utvalg, hvis 
fremgangen bare fortsetter.

På senterhalfplassen har Dagfinn Jensen 
forankret seg forhåpentlig for mange år frem
over. Han har et sikkert overblikk over spillet 
til en hver tid, og har straffespark som sin 
spesialitet. Vi kan for øyeblikket ikke huske 
så svært mange brente av dem.

Men selv om Dagfinn er nokså «sikker» på 
sin plass vil ikke det si at han ikke har kon
kurrenter. Per Frenvik Nielsen er også en 
meget habil senterhalf, skjønt han har lett 
for å lage mye ulovlig i straffefeltet. Dag
finns egen bror Leif kan også gå inn på den
ne plassen, men har har enda en god del å 
lære før han kommer på høyde med sin bror 
til denne plassen.

I løperrekka går det som «smurt» akkurat 
nå. Spillerne her finner hverandre på en fin . 
måte, og vi tror det var heldig å la Øyvind 
få venstreplassen. Han gjør bedre arbeide på 
denne plassen enn på høyre hvor han tyde-

Det ble en lang pause mellom utgivelsen av 
• nr. 2 og nr. 3. Årsaken er at det har vært 

for liten interesse for bladet fra medlemmenes 
side. Altfor få har innbetalt de 3 kronene det 
koster å få bladet et år. Dersom denne dårlige 
interessen varer ved, kan en komme til at 
bladet går inn, da redaksjonen ikke blir sær
lig oppmuntret av en slik tilslutning. Vi hen
stiller derfor til samtlige abonnenter å an
mode andre medlemmer å innbetale de 3 kro
nene øyeblikkelig.

Fi

Vi skal her ta en liten titt pa hva vi har av 
spillemateriell å ta av. Av keepere har vi i år 
mange gode. Arne Halvorsen var en god til
vekst, og han har laget mange gode kamper 
i år med fantomredninger over en lav sko. 
Videre har vi Bjørn som heller ikke har le
vert direkte dårlige kamper, og som med lett
het kunne flytte opp på A-laget igjen. Arn
finn Halvorsen sto i fjor i mål for Kapp, det 
er jo et velkjent lag for oss. Altså er det 
ingen mangel på keepere for vårt vedkom
mende. Asbjørn Wennerød kommer vel også 
hjem fra det militære snart, og da har vi 
enda en, så her blir det visst kamp på kniven 
for å komme med på representasjonslagene.

Av backer har vi de «faste» Trygve Kris- 
stiansen og Olaf Skilbred. Til tross for at 
han blir eldre for hvert år som går, er det 
enda ingen som kan gjøre Olaf rangen stridig 
som venstreback. Men tiden går, og vi må da
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ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

HL J. HALS
Storgt. 186 — Tlf. 5 07 6',

Vestsidens Skotøyfonetning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0J, 56
Avd.. 2 — Telf. 5 212/,

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ ■ Miv* porsgrunnfle Vlir fail^If. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Herrcckvipering — Arbeidsklær.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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PORSGRUNN KOIffl. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

i

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask
og

Føhn
M assasje

Den norske Creditbank 
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°//o

I4o rio IVERSEN 
• Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestrcgate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Porsøre!
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‘Tlm&na
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Spørsmålet dommere er drøftet i det vide 
og det brede tidligere, og mange ord er sagt 
både for og imot. Å gå ute på en bane i lang 
tid og la spillet gå og blåse for ulovligheter, 
det er ikke lett. Men en burde forlange at en 
dommer viste seg nøytral under en kamp.

Dessverre er ikke dette alltid tilfelle, vi har 
sett både et og flere eksempler på det. 1 en 
artikkel annet sted i bladet nevner vi kampen 
mot Snøgg på Notodden. Denne ble som nevnt 
ødelagt av en partisk dommer. Vi synes det 
er rart at en Notodden-dommer blir oppnevnt 
i on kamp hvor et av lagene er fra Notodden. 
Det er klart at denne dommeren da er bypa- 
triotisk og ønsker seier for byens lag. En 
annen gang håper vi at det blir dommer fra 
cn annen by.

Vi husker også en juniorkamp. I denne kam
pen var det altfor tydelig at dommeren ønsket 
seier for det ene laget. Det ble høylytt klappet 
hver gang — svært sjelden — dommeren måt
te blåse for frispark i disfavør av sitt lag. 
Slikt passer ikke på cn bane.

£ 3

ligvis ikke fant seg til rette. En ting må vi 
sette fingeren på Øyvind, trekk ikke for tid
lig inn og pass på offside.

Kalle flyttes rundt på laget. Han spiller 
like godt på senterplassen som på sin nå
værende — indre venstre. Hermann ser ut til 
å finne seg til rette på senterplassen. Men vi 
tror det ville være en fordel, Hermann, å 
minke litt på skrittlengden for derved å få 
opp hurtigheten. Den skorter det en del på 
enda.

«Stubben» holder ikke så lenge på ballen 
lenger og dribler seg ikke for mye bort, men 
det hender han faller for fristelsen av og til. 
Det er vel og bra, Stubben, men la det ikke 
skje for ofte. Det kan ødelegge for laget til 
tross for at du mener det motsatte.

Legernes med fornavn Odd er vår nyeste 
spiller. Han er hurtig, og vi finner ikke noe 
spesielt å sette fingeren på foreløpig. Men du 
skal nok mod tiden få ditt pass påskrevet, du 
også.

Når det gjelder brukbare løpere ellers, har 
vi ikke særlig stort utvalg. Boye kan altså 
uten vanskelighet gå ned i rekka igjen, men 
dermed mangler vi en half. Trygve kan brukes 
på halfplassen, og vi trenger en back. Her kan 
Weholt plaseres. Alt i alt kan vi derfor si at 
situasjonen langt fra er prekær. Vi har juni
orlaget å ta av når den tid kommer, bare de 
ville trene.

Foreløpig kan vi altså ta det med ro, men 
om et år eller to har vi de samme spørsmålene 
igjen. Hvem er best?

DOMMERE.
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kum fikk se. Ca. 1500 mennesker var møtt 
fram for å se den vakre innmarsjen og se 
oppvisningene de forskjellige troppene hadde 
å fore fram.

Alt var vellykket fra først til sist fra Kris
ten Barth ønsket turnere og publikum vel
kommen til han avsluttet. Et par timer tok 
det hele, og det var visst ingen som angret 
på at veien var lagt til Pors stadion denne 
søndagen, for det de fikk se var virkelig idrett 
og vakker idrett.

Var turninstruktrise, Wivi-An Gundersen 
ledet dametroppen med stor sikkerhet, og det 
at ikke alle turndamene var helt sikre i et 
par av øvelsene, kan ikke hun lastes for.

På turnfesten orn kvelden var det møtt fram 
en god del av turnere og mange innbudte. 
Etter middagen var det adgang for andre 
Pors-medlemmer, og festen ble helt igjennom 
vellykket. Det var taler av både den ene og 
den andre. Anders Haug og Ticdemand Even
sen, av formannen i kretsen, Erling Svenni, 
av Anna Evensen og Kristen Barth.

Vi vet nå at Turngruppa kan arrangere et 
turnstevne — alle de rosende ord som falt fra 
krctsstyremedlemmene forteller om det. Men 
Anna sa selv i sin tale at hadde de ikke hatt 
så god hjelp fra resten av foreningen, hadde 
det ikke gått, i hvert fall ikke fullt så bra. 
Vi vet fra tidligere at når fomeingen går 
sammen om en ting, da kan den gjennomføres. 
Det gjorde det også denne gangen.

Til slutt vil vi komme inn på deltakeran
tallet Pors sendte til kretsturnstevnet. Det var 
ikke så stort som det burde ha vært. Det satt 
atskillige av de gamlen turndamene på tri
bunene denne gangen, og de angret alle som 
en på at de ikke var med. Til høsten kan vi 
derfor regne med at turnsalen blir sprengt. 
Og vi håper den blir det.

Vi gratulerer Tdrngruppa med dette arran
gementet og regner med at det ikke blir så 
mange årene til neste stevne. Om det ikke 
blir et seniorsteyne, kan vel et barneturn- 
stevne arrangeres. Det er vel‘ det som står 
for tur nå.

Vi er fullt klar over at det er mangel på 
dommere i Grenland i dag, i alle sportsgrener. 
Men de aspiranter som melder seg, burde ha 
det klart for seg at partiskhet pa en bane, 
det er tabu for en dommer. Vi håper at kret
sen vil ta seg av spørsmålet og at dommer- 
komiteen innen de forskjellige kretsene, ski, 
fotball, handball osv. vil innprente sine res
pektive dommere om at de viser nøytralitet 
når de dømmer.

Fra høsten av håper vi at fotballdommerne 
sørger for a etterkomme vårt krav.

Pors Turngruppe kunne innkassere en stor 
seier i og med arrangementet av arets krets- 
turnstevne. Vi så nok med litt skepsis på det 
hele fra først av. Hvordan skulle nå en ny 
gruppe kunne klare a arrangere et turnstevne? 
Den hadde jo ingen erfaring.

Vare tvil fra begynnelsen av falt av litt 
etter litt når vi kom inn i planleggingen av 
det hele. Anna Evensen sto i spissen og ledet 
alt med myndig hand og ikke minst munn. 
Det var nok mange som sa med sure oyne 
på Anna av og til nar hun la ut om at så 
og sa skulle det være. Men når det kom til 
stykke, så ble det bra til slutt.

Turngruppa var kjempeheldige med været 
under stevnet. Fra lørdag med kretsting til 
maiidag da restene av Rjukan reiste hjem, var 
det strålende vær.

Kretstinget gikk av stabelen som nevnt 
lørdag i klubblokalet. Eva Nordli ble gjen
valgt til valkomiteen og Fine Hansen ble valgt 
inn i utvalget for barne- og ungdomsturn i 
stedet for Wivi-An Gundersen som ikke øn
sket gjenvalg. Etterpå var det servering av 
kaffe og smørbrød. Og så satte selvfølgelig 
musikken i gang etterpå og underholdnings- 
komiteen laget i stand en sketch på et par 
minutter og gjorde stormende lykke.

Men det var søndag det foregikk som publi-
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Redaksjonskomitéen
takker alle som fulgte vår oppfordring om 

stoff til julenummeret. Det er sjelden vi har 
møtt så stor velvilje som i år. Vi håper imid
lertid at dette ikke er forbigående, men at det 
tyder på at medlemmene har fått en annen 
oppfatning av arbeidet med Porsbladet.

Vi håper at flere vil slutte seg til som 
abonnenter i det nye år.

Revisjonen
har bemerket overfor Hovedforeningens for

mann at regnskapene, og spesielt da Fotball- 
gruppas regnskap var i mønstergyldig orden. 
Det gir oss en trygghet og visshet for at vi 
også her er kommet inn i den rette gate.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjpm Reinholt, Alf Aulie

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

De sportslige resultater har i år vært me
get gode. B-laget ble seriemester og C-laget 
nr. 2 for sesongen 53/54 som ble avsluttet 
midtsommer. Var vårsesongen god har høst
sesongen ikke ligget noe tilbake for denne. 
Både B- og C-laget topper nemlig hver sin 
pulje etter at ny serie er påbegynt. B-laget 
ligger også som nr. 1 i en pokalserie som 
er satt igang av fotballkretsen i høst og som 
skal ferdigspilles til våren.

B-laget har i år spilt 15 kamper hvorav 12 
vunnet, 1 uavgjort, 2 tap. Målavr. 51—26. 
Toppscorer er Sven Hansen med 12 mål.

Årets mestere i 1 reservelagsserie heter: 
Arnfinn Halvorsen, Ame Weholt, Leif Jen
sen, Leo Weber, Per Fr. Nilsen, Ivar Waage, 
Per Didriksen, Asbj. Korsaasen, Hermann Hol
tan, Per Tollefsen og Gunnar Hansen.

C-laget har i år spilt 8 kamper, hvorav 6 
vunnet, 2 uavgjort, 0 tap. Målavr. 36—13. 
Toppscorer for C-laget er Erling Olsen med 
13 mål.

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

ut- 
«Så 

ga sin sønn, 
den enbårne, forat hver den som tror på ham 
ikke skal fortapes, men ha evig iiv<>. (Johs.

Hovedstyret
sender også i år alle foreningens medlemmer 

en hilsen og takk for året som gikk og håper 
at de vil slutte like godt opp om foreningen 
i året som kommer. En riktig god jul til alle.

Stadionkomitéen
kommer antagelig til å sette i gang arbei

det på Stadion fra våren av eller ut på som
meren. Arbeidet med planer og utkast og kal
kulasjoner foregår for fullt om dagen.

Jubileumsberetningen
er nå på det nærmeste ferdig. Komitéen har 

bare igjen å legge siste hånd på verket, og så 
er det bestemmelsen skal tas om den skal 
trykkes eller ikke.

Junioroppmannen ønsker
at Jeisen Gundersen også neste år må bli 

ansatt i hvert fall som trener for junioravde
lingen. For denne har han utført et kolossalt 
arbeid som oppmannen håper han vil fort
sette med også neste sesong. Vi bringer øn
sket videre.

Salig fred, himmelsk fred, 
toner julenatt her ned.
Englene bringer til store og små 
bud om ham som i krybben lå. 
Fryd deg hver sjel han har frelst, 
fryd deg hver sjel han har frelst.

Vi beklager
å måtte meddele at det ikke vil bli noe 

stoff fra Ski- og Håndballgruppa i årets jule
nummer. Det har ikke lykkes oss å få noe 
villig styremedlem i noen av gruppene til å 
skrive. Vi håper at Porsbladet ikke neste år 
vil bli så neglisjert som det har blitt i år fra 
disse gruppene.

—<—

Da jeg i sommer hadde anledning til å seile 
med en tankbåt i et par måneder, fikk jeg 
anledning til å se hvilken betydning brev 
hjemmefra hadde for sjøfolkene. Det første 
man speidet etter når man kom til havn, 
gjerne agenten eller sjømannspresten som 
skulle ha posten mod. Og så ble det både 
glade og skuffede folk. Glade var alle de som 
fikk brev og hilsen fra sine kjære, og skuf
fede var nok de som ikke fikk noe, og det 
hendte dessverre. Hvor sårt det hørtes når 
sa: «Det var ikke noe til meg-.

Julen betyr bud fra vår Far og fra vårt 
hjem, vårt rette hjem. Og Fars hilsen er til 
oss alle. Ja, til alle mennesker. Det heter jo 
i englebudskapet: «Se, jeg forkynner eder en 
stor glede, som skal vederfares alt folket». 
Det er brev og hilsen til oss alle. Ingen behø
ver å være skuffet og si, det var ikke noe til 
meg. Jo, det er til deg også. Til fattige 
rike, til høy og lav, til gammel og til ung og 
til alle barna. Spørsmålet er bare om vi vil 
ta imot Fars hilsen til oss, om vi vil for alvor 
lytte til det han sier til oss. Hva er det så 
han forteller oss da? Best kan det vel 
trykkes med det kjente ord av Jesus: 
har Gud elsket verden at han

3, 16.) Guds hilsen til oss. og Guds gave til 
oss bærer bud om at han elsker oss alle, el
sker oss så høyt at han vil frelse oss fra alt 
endt, og gi oss evig liv.

Ingen behøver å kjenne seg ensom og for
latt elier skuffet, hvis en bare vil åpne sitt 
sinn for det gode budskap fra Gud. Og først 
når vi får denne gode hilsen fra Far og tar 
imot den blir det for alvor jul for oss.
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Takk for hjelpen
■Han gikk av - men

som

Huskomitéen.

Duddi.

----- ---------
gikk
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Valgkomiteen i
A.B.A. — Valgkomiteen.er

har hjulpet til på hver sin kant. Nei,
>

%

A. E.

*
I

oar — ‘Beretning fira B og C - -
Tilsammen er det på B- og C-laget be

nyttet 60 spillere. Som nevnt har de sports
lige resultater vært meget gode, men vi vil 
påpeke enkelte spilleres oppførsel overfor ut
valget. Det bør være enhver idrettsutøvers 
plikt å melde fra til utvalget, når han er for
hindret fra å delta i konkurranse som han er 
uttatt til. På dette punkt har det vært syn
det ganske mye i sesongen som er gått. Det 
har skaffet utvalget mye arbeide og mange 
ubehageligheter.

Til slutt vil vi takke styret og spillere for 
året som gikk og ønske at fremgangen vil 
fortsette for hele fotballgruppen fra smågutt- 
til A-laget i jubileumsåret.

Porsgrunn, den 30. novembr. 1954.
Alf B. Jansen.

kommer igjen

Julen nærmer seg raskt, sommersporten 
avsluttet, og vi er inne i årsmøtenes tid. Nå 
når året går mot slutten, og vi snart skal 
svare regnskap både til ’ stat og kommune, 
kan det være interessant å se litt på det som 
har hendt på Vestsiden med Pors.

Når det gjelder fotballen, har vi hatt både 
sorger og gleder, men jeg tror og vet for min 
del at de seirer eller gode kamper som laget 
vårt har gått av banen med har veid opp mye. 
Jeg tenker da først og fremst på Pors-dagene 
Pors—Asker og Pors—Skeid. Hvem minnes 
ikke de hektiske minuttene i Askerkampen 
da det var nære på både det ene og det annet ? 
Og hvem skulle tro at Skeid ville vinne så 
mye, da våre gutter var nær utlikning?

De timer før Skeid-kampen med de ende-

når alt kommer til alt, så har det hele bare 
vært moro. Jeg skal ikke klage over noe.

— Når du nå er kvitt formannsvervet, da 
kan en vel gå ut fra at du ikke blir med i ad
ministrasjonen mer?

— Hvorfor spør du om det? Vil du så gjer
ne være kvitt meg? (Her må vi forsikre at 
vi mener tvert imot.)

— Nei, jeg vil gjerne komme tilbake senere
når jeg har hvilt noen sesonger, hvis det er 
bruk for meg da------- , sier Otto Malmgren
til slutt. Han er beskjeden som alltid og me
ner selv at han absolutt ikke har noe å for
telle. Han er gått av som formann, og da 
har han ikke lov til å uttale seg i det hele 
tatt.

Vi er glad for at Otto ikke har sagt farvel 
for alltid nå når han har takket av i Fot- 
ballgruppa. En slik mann som han vil det 
alltid være bruk for, og vi er takknemlig for 
at vi har ham som medlem i vår forening.

i

Vår forening har alltid hatt en god garde 
av folk som hjelper til på forskjellig vis, og 
det har vi ennå, selv om den har skrumpet 
inn med årene. Dessverre kan vi ikke vise 
vår takknemlighet overfor disse på annen 
måte enn ved å takke dem her.

Vi takker først damene for det de har vært 
med på i året som er gått, og vi vil også få 
uttrykke vår tilfredshet med det gode sam
arbeide vi har hatt med damegruppene våre 
det siste året.

Av håndverkere går de samme igjen hvert 
år og vi takker Alf B. Jansen, Ivar Kristian
sen, Alf B. Aulie, Bjørn Andvik og Olaf Hol
tan som er blant dem som aldri svikter. Vi 
vil også takke John Kjørholt for hjelpen i år. 
I Johns munn er det aldri nei når vi spor 
ham om noe.

Takk for hjelpen.

Betraktninger 
fra året som

Vi treffer en blid mann på Fotballgruppas 
årsmøte. Det hele er over. Mannen er Otto, 
kjent av oss alle som Fotballgruppas avholdte 
og nettopp avgåtte formann.

— Du er glad nå det hele er over?
— Jeg må si både—og. Det var veldig moro 

så lenge det varte.
— Når du sier det slik, høres det ut 

du ble kastet ut.
— Nei, så ille var det da ikke. Jeg gikk 

frivillig.
— Hvorfor gikk du?
— Det er på samme tid et vanskelig og lett 

spørsmål. Det ble ærlig talt litt for mye for 
meg. Jeg hadde for mye flying, det blir stor 
belastning for formannen å sitte i et fotball- 
styre et år, og nå når jeg har sittet i 3, ble 
det litt for mye.

— Men du må da være blitt vant til det 
etter hvert?

— Jo, naturligvis, men jeg syntes at 3 år 
var lang nok periode, nå fikk en annen overta 
min plass.

— Har det vært mye klager i den tid du 
har sittet som formann?

— Nei, ikke som har vært noe å snakke 
om. Det har nok kanskje en gang i blant fore
kommet litt uenighet, men ikke større enn at 
det har latt seg rette på. Det kommer vel også 
av at sesongene de 3 siste årene har vært me
get gode, både sportslig og økonomisk. Laget 
har greidd å nå 4. runde alle årene, så jeg 
har all grunn til å være takknemlig for at 
jeg fikk være formann i slike år. Det er jo 
ikke først og fremst meg det skyldes at det 
har gått så bra, men like fullt alle de andre 
som

løse rekker av biler, de mange tusen tilskuere 
fra nær og fjern, de mange uttalelser og gjet
ninger, alt gjorde sitt til for å skape en stor 
dag for Pors og Vestsiden.

At alt har gått så bra i fotballgruppa i år 
kan man vel først og fremst takke en flink 
formann og hans utmerkede medarbeidere 
i styret for. Spillerne har vel også gjort sitt 
for å skape den rette stemning ved kampene.

Jeg har tidligere nevnt årsmøter. For oss 
som sitter i valgkomiteen er det hyggelig å se 
at alle har gått inn for de oppgaver de påtok 
seg av oss. Vi håper også at de som er valgt 
eller som skal velges legger all sin vilje til 
for å skape enda mer fremgang for Pors.

Jeg tror at de som gikk i brodden for 49 
år siden ikke tenkte at det foreningsliv som 
de startet den gang skulle vokse i den grad 
den har gjort- med så mange sportsgrener 
til glede for aktiv og passiv og lage det slik 
at ungdommen kan dyrke den hobby den har 
lyst og anlegg til.

Men vi håper og tror at de menn og kvinner 
som den gang gikk i teten vil få sin honnør 
igjen, den dag Pors skal feire sitt jubileum.

Vi vet at Pors har vært riktig heldig en
kelte ganger med folk som er kommet til 
klubben fra andre steder, både som spillere 
og administratorer, men kjernen, den har 
vært og må være på Vestsiden.

Takk for tiden som er gått. — Gledelig 
jul alle sammen.

Alle kom vel hjem til Porsgrunn til fast
satt tid unntatt de 3 som tok seg en ekstra- 
tur til en annen by.

Vi håper at Pors Turngruppe kan sende 
en større kontingent til neste Landsturnstevne 
i Trondheim 1958.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

sier Jeisen

— ALT I KOLONIAL —

O. Braarud *

V. Porsgrunn

A
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POHIGRUHD METflLVEfiK fl.s

©xd-fe. u-e,kå£eA u^^åe£ah£.

Aksjekapital kr. 120.000,00

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 515 06 — 515 05

SOLID SKOTØY 
hos

Klifigbergs Kolonial
CRØGERLIEN 

Porsgrunn

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 64

I. L. Dyraas
Telf. 515 68

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 04 56
Avd. 2 — Telf. 5 2124

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Vestsidens Skotsyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

eftf.

Mye hardtrening 
må til9 hvis kondi
sjonen skal holde

U I # V. PORSGRUNN
Ile Ei I^Pelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Seng-e utstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.
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av spillerne på laget har gått for fullt en 
omgang, men dermed var det slutt.

— Det er ikke bare førstelaget du har hatt 
ansvaret for?

— Nei, jeg har tatt meg av alle lagene. 
B- og C-laget har vist en meget god innsats 
i år. Det viser seg at vi år etter år har kret
sens beste 1. reservelags-spillere, men når de 
blir prøvd på A-laget, så gidder de ikke noe. 
De er visst fornøyd med å spille på lavere 
lag. Første betingelsen for å få et godt A-lag 
er at rekruttene er omtrent like gode. For å 
få det kunne man samle de yngste, de som 
kommer fra juniorlaget på et ungdomslag, 
og herfra kan altså A-laget rekrutteres. Pors 
har mye ungdom, så det burde ikke være noen 
fare.

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Telef. 5 07 30

Vi treffer ham på årsmøtet i Fotballgruppa, i 
treneren vår, og benytter med det samme 
høvet til å stille ham noen spørsmål.

— Er du fornøyd med resultatene i år?
— Kan ikke si annet, men jeg hadde i grun

nen ventet at det skulle ha gått litt bedre. 
Det var jo så veldig mange som var med på 
treningen allerede fra starten av i vår. Alle 
de gamle var med og juniorene fra i fjor. / 
Derfor håpet jeg på noe virkelig stort. Men 
ser en alt over ett, så har det gått bra.

— Har det vært vanskelig å trene klubb
kameratene ?

— Det er ikke så lett for en av klubbens 
egne å ta treningen. I hvert fall ikke av se
niorene. Juniorene og guttene er det lett å ha 
med å gjøre. De er så veldig interessert, føl
ger så levende med i alt som blir sagt og 
vist at det bare er moro.

— Seniorene var kanskje ikke så helt enig 
bestandig i det du praktiserte?

— Det var de nok ikke. Jeg ville gjerne 
hatt mye hardtrening. Det vet jeg blir prak
tisert mange steder med gode resultater. Nå 
vil jeg ikke si at guttene våre nektet å gå 
med på hardtrening. Flesteparten gikk med 
på den, men noen forsøkte også å lure seg un
na. Hardtrening må etter min mening til for 
å opparbeide god kondisjon fra våren av.

— Hva mener du forresten om kondisjonen 
til de forskjellige spillerne i år?

— Jeg skal ikke nevne mer enn én, Le- 
gernes. Han var en av dem som trente flittigst 
og en kunne lett se at den kondisjonen han 
hadde tilegnet seg i vårtreningen holdt gjen
nom hele sesongen. Det vil den gjøre hvis en 
holder den ved like. Legernes har forresten 
etter min mening fått for dårlig presse i år 
etter de ytelser han har vist.

Ellers har det flere ganger hendt at et par

Jeisen Gundersen
i en typisk situasjon. Bildet er tatu på 

trenerkurset i høst. (TA-foto)

Hj. Hermansens
Telf. 5 20 11
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klubbhuset vårt

11

b

l)

Arwil.

prosessen fram til toppen. Men det er kanskje 
også det viktigste. Og vinterhalvåret kan 
brukes til formålet. Lykke til!

Det var Asker. Men det burde vært Fredrikstad i finalen. Med en taktisk omlegging og grundig 
teoretisk forberedelse bor det ikke være noe utopi for Pors. På bildet ligger Kalle på kne etter at 
han har sendt ballen forbi Askers keeper og i nettmaskene. (TA-foto)

■ "V. ■ > •

44^ 4^

stoler til over 100 personer og kjøkkenutstyr 
til 150.

Gjennomsnittlig har vi nå nedlagt ca. 4000 
kr. årlig i nyanskaffelser og utbedringer. Til 
dette kommer nyanskaffelser og arbeid utført 
uten utgifter for foreningen.

Av arbeid som står for tur er foruten full
føring av asfalteringen også modernisering av 
belysningen. Jeg håper også at vi med tiden 
kan få platekledd den ene halvpart av lokalet. 
Det største løftet blir nok å få nye gulv, men 
dette kan ikke gjøres før skolen er ferdig 
med gymnastikken i våre lokaler. Forhåpent
lig hopper ikke ungene seg gjennom gulvet 
før Vestsidens skole har fått sin turnsal fer
dig. Av nyanskaffelser håper jeg også at vi 
kan få nye rørbord (stablebord) med dertil 
hørende lemmer før 50-års dagen skal feires. 
Jeg håper også at anskaffelse av arkivskap 
med innfelt glassmonter kan stå foran sin 
snarlige løsning.

Som man ser så er det ingen mangel på ar
beidsoppgaver for den som. steller med huset 
vårt i dag og de som kommer til det i årene 
fremover. Jeg burde kanskje her ha nevnt at 
så snart tomten vår er regulert, skal denne 
gjerdes inn, og det skal anlegges et parkan
legg. Gratis oppsetting av gjerdet er allerede 
budt meg og sten til gangene har jeg i utsikt.

Det er meget få medlemmer i foreningen 
som er blitt brydd med å gi en håndsrekning 
i klubbhuset, og det vil det også fortsette å 
bli så lenge jeg har ansvaret for huset. Jeg 
må dog minne hver især i foreningen om at 
huskomiteen kun utfører det som Hovedfore
ningen pålegger den. Dette arbeid er et valgt 
verv uten vederlag, og slik må det også være. 
Arbeidet har økt slik nå at det ville ha grodd 
de fleste over hodet, så vær vennlig ikke å 
gjøre det vanskeligere enn det er med usak
lig kritikk.

Er noen misfornøyd med reglementet opp
satt av Hovedstyret, så henvend dere til grup
penes formenn, og de vil fremme saken. Reg
lementet er bestemt av et enstemmig Hoved-

Forts. side 20

et teppe vil Porserne til sommeren kunne 
presentere ct syn som ingen av klubbens tro
faste tilskuere turde drømme om.

Teknisk og fysisk er Pors et sterkt lag. 
Derfor må vekten legges på det teoretiske, 
taktiske plan. Det er siste ledd i utviklings-

y

Når det gjelder dette huset vårt så er det 
nok så at de fleste medlemmer forlengst har 
lullet seg inn i den tro at alt vedrørende dette 
er en selvfølge. Det er kanskje få som virke
lig vet hvilket savn det var å ikke ha noe 
møtelokale i tidligere år.

Vårt lokale er i dag benyttet mer enn noe 
annet i distriktet. Dette skyldes ikke minst 
at Vestsidens skole benytter det fra kl. 8,30— 
14,45 fem dager i uken til gymnastikk. For 
dette betaler skolen kun driftsutgifter. Jeg 
må her føye til at disse driftsutgifter er så 
små fordi en håndfull av medlemmer i fore
ningen utfører oppussingen og reparasjonene 
gratis.

Bare en slik ting som snømåking krever sin 
mann hver kveld om vinteren. Hos oss må 
det være kjørevei helt ned for søppelkjøringens 
skyld, så snømåkingen krevde sine 3 timer 
hver kveld i vinter som var. En skulle jo tro 
at en kunne få kommunen til å brøyte all den 
stund skolen benytter vårt lokale hver dag, 
men det så ut til å være et altfor stort ma
skineri å fa i gang. Når ikke klubbnustaket 
raste i sammen av snømengden i vinter, så 
skyldes dette sier og skriver 3 mann. På Hal
vor Tekstens skriftlige henvendelse møtte det 
fram 1 mann. Jeg må her føye til at Jeisen 
kom med 10 mann etter innendørstreningen, 
men da var alt gjort. Vi vil allikevel takke 
Jeisen for den gode hensikten.

Den innvendige oppussingen blir hvert år 
utført i ferietiden, men det går ikke an å 
regne med at vi alltid vil ha folk til å gjøre 
dette arbeid i ferien. Det var meningen at vi 
skulle ha tekket taket med sten, men på grunn 
av tyngden, har vi gått vekk fra denne tan
ken. Vi har i stedet begynt å asfaltere taket, 
men dessverre rakk vi ikke å bli ferdig med 
mer enn en tredjepart i sommer. Hvis noen 
skulle være særlig plaget av klubbånd og ar
beidslyst til sommeren, så kan jeg opplyse at 
vi har liggende materiell til hele taket.

Av nyanskaffelser kan nevnes supplering av 
kjøkkenutstyr, ny vifte i styrerommet, samt 
70 nye rørstoler. Hvis det trengs, har vi nå
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Juniorkapteinen

Bjarne Olsen.

Duddi.

Norgesmesteren vår

1 en film eller et skuespill er det alltid en som 
spiller hovedrollen. Slik er det også som regel 
når det gjelder fotballag. Denne spiller blir 
en krumtapp som hele laget bygges opp om
kring, en spiller som dirigerer sine tropper 
og selv spiller en dominerende rolle. Ikke 
minst viktig er dette på et juniorlag. Her vil 
det i enna større grad enn på et førstelag 
være enkelte spillere sorn er lenger framme 
enn andre og som er skikket for en slik opp
gave. I fjor spilte John Nilsen den oppgaven 
og i år har laget hatt en slik spiller, nemlig 
Arnold Johannesen. Begge spilte på center- 
backplassen og med bravour. Nå er jo Arnold 
så pass godt kjent blant oss at noen nær
mere presentasjon av ham skulle være helt 
unødvendig. Jeg stakk oppom for å høre hans 
syn pa juniorlagets sesong i år, og om turen 
til Odense med juniorlandslaget.

— Er du fornøyd med sesongen til junior
laget i år?

— Ja, selvfølgelig, sier han. I cupen gikk 
det ikke så bra i år så jeg ble litt skuffet 
etter tapet mot Ålgård i annen runde. Laget

— Dere vil gå bort fra det dere tidligere 
har gått inn for da?

— Nei, langt i fra. Vi vil fortsette som vi 
har gjort før og lære guttene fair boksing. 
Guttene skal forstå å ta vare på seg selv i 
kampene, for boksing skal tross alt være en 
lek, og det er den, selv om mange nok mener 
noe annet.

— Hvordan er interessen for boksing her?
— Den er usedvanlig stor. Vi er en av de 

største boksegruppene i landet. 10 mann av 
våre er aktive, de andre er bare med for 
treningens skyld. Og selv om premiehøsten 
ikke har vært så svært stor i år, så er vi 
representert, og guttene får verdifull kamp
trening som senere kan gi gode resultater.

— Hvordan er det med deg selv, kommer 
du til å være aktiv?

— Sannsynligvis kommer jeg til å delta 
i de propagandastevner som gruppa arran
gerer. Dessuten er det mulig at jeg stiller opp 
i Norgesmesterskapet, samt i jubileumsstev- 
net vi selv skal ha til våren. Jeg håper å få 
Bjarne Lingås hit bort, og da vil jeg gå en 
kamp mot ham.

— Du vil helst slå inn på treningsvirksom- 
heten da ?

— Det blir nok til det. Så lenge gruppa er 
så stor som den er, og ungguttene er så man
ge, da rekker en faktisk ikke mer, hvis en da 
skal gå inn for trenervirksomheten. Hvis jeg 
selv skal være aktiv, må jeg tenke spesielt 
på meg selv, og det vil gå ut over de andre, 
og også hjemmet kommer til å lide under det.

— Hvordan tror du neste sesong eller inne
værende sesong kommer til å bli?

— Det later til at den skal bli meget god. 
Vi har en rekke lovende emner som jeg tror 
vil greie store ting i løpet av en ganske kort 
tid. Bare det at de er så ivrige for den idrett 
de har valgt tyder på det. Personlig tror jeg 
derfor at neste år kommer til å bli gruppas 
beste sesong til nå.

Vi håper at den vil bli det. Gruppa hai' 
en meget flink formann til å ordne opp i alt. 
og med styret ved siden av skal nok det gå. 
Vi ønsker hele gruppa lykke til og vi håper 
dere alle vil greie å stå imot hetsen mot bok
singen.

— Jeg vil helst ikke snakke om meg selv, 
sier han. Derimot skal jeg gjerne komme inn 
på ungguttene våre.

— Dem er du med andre ord svært fornøyd 
med?

— Jeg er meget fornøyd. Til NM for ju
niors sendte vi 7 mann. Pors hadde en av de 
største troppene, og det var bare moro å være 
leder for dem. For det første bokset de fair 
og viste en meget god oppførsel både i og 
utenfor ringen.

— Er det noen av dem du tror kommer til 
å lage det riktig stort en gang?

— Jeg har god tro på både Svein Jønholt 
og Tor Skarnes, men også blant de andre er 
det mange meget lovende emner.

— Var du fornøyd med innsatsen i Oslo?
— Jeg kan ikke si annet, men jeg var alli

kevel litt skuffet over at ikke en av mestrene 
i år var fra Pors. Det hadde vi ærlig fortjent 
nå. Jeg må også si at jeg er litt skuffet over 
at ikke dommerne verdsetter real boksing. 
Våre gutter er lært opp til å slå rette slag, 
altså ikke til hard boksing, men dommerne 
liker visst best det siste.

Arnold Johannesen, 
har laget sin beste sesong til 
clatc i år, cg vi regner med at 

den neste vil bli enda bedre.
(Varden foto.)

var nok uten tvil bedre i fjor enn i år, men 
vi var nok allikevel mye bedre enn det vi 
fikk vist mot Ålgård.

— Din morsomste kamp i år?
— Ja, det må nok uten tvil bli juniorlands

kampen mot Danmark i Odense det.
— Nå ble jo ikke laget uttatt her hjemme 

med en gang, var du. meget spent på om du 
kom til å spille?

— Ja, du kan skjønne det, svarer han og 
ler. Laget ble tatt ut på overfarten med bå
ten. Ålborghus hette den forresten, og jeg 
hadde lagt meg ned for å få en blund da en 
av guttene kom inn og fortalte meg laget. 
Jeg skulle spille venstre half og fra nå av 
ble det heller dårlig med søvnen den natta. 
Jeg tenkte mye på hvorledes det ville gå, 
men lovte meg selv å gjøre det beste og da 
fikk det heller gå som det best kunne.

— Og du var fornøyd med kampen?
— Ja, med hensyn til meg selv var jeg 

meget godt fornøyd, men lagmessig gikk det 
ikke så bra for oss. Vi tapte riktignok bare 
1-0 på straffe, men danskene burde nok hatt 
flere goaler. De var mye hurtigere enn oss 
og teknisk lå de også foran oss. Det var 
særlig løperne våre som sviktet og det ble 
et voldsomt kjør på oss i forsvaret. Det var 
hardt. Farten var stor og jeg synes det var 
like hardt om ikke hardere enn de kampene 
jeg spilte på A-laget i fjor.

— Dere spilte vel ikke bare kampen der 
nede?

— Nei det skal være visst. Etter kampen 
var vi samlet med danskene til en stor ban
kett og vi ble på den måten bedre kjent med 
hverandre. Dagen etter var vi rundt og beså 
oss. Blant annet var vi der hvor H. C. An
dersen i sin tid bodde, og likeledes gikk vi 
rundt i Odenses gamle bebyggelse som i sin 
tid hadde vært en typisk landsby. Den delen 
av byen var fredet. Traff forresten på lærer 
Hauge dernede. Han har vært lærer på Vest
sidens skole.

— Du har jo spilt på forskjellige plasser 
Arnold, hvilken plass liker du best?

— Absolutt på winghalfplassen, og da sær
lig på høyre.

— Du har jo allerede rukket å spille endel 
pa A-laget, synes du det var hardt?
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sier han med et lurt glimt i øyet, og det er 
nok ikke i tvil om at han har alvorlige hen- 
sikter. Han vil nok ha et ord med i laget 
når A-laget til neste år skal settes opp, den 
gode Arnold.

Til slutt vil jeg flette inn den bemerkningen 
at Arnold kunne ha meget god grunn til å 
være godt fornøyd med kampen i Danmark. 
I danske aviser som Arnold hadde med seg 
hjem fikk han overstrømmende kritikk og ble 
lansert som Norges absolutt beste spiller ved 
siden av keeper Sverre Andersen fra Viking, 
og det var jo meget hyggelig både for ham 
selv og Pors.

komme å be om hjelp, og det er aldri nei i 
hans munn.

Han har nå trukket seg tilbake fra Fot- 
balladministrasjonen. En kan ikke forlange 
mer. Men vi tror allikevel at hån siden vil 
komme tilbake. Det kan nok være at enkelte 
ikke alltid setter pris på de pauli-ord han av 
og til kommer med, men vi vet at de trengs, 
og vi er glad for at Kjellevold sier dem .

Vi håper at det enda vil gå mange år før 
han legger vekk klubbhuset fra sine skuldre. 
Det er så mye til som skal gjøres, og uten 
ham tror vi det vil bli vanskelig å få gjen
nomført det hele.

TUiddels god sesong i Bandygrappa
måned lå snøen,

— Ja, jeg synes det var meget hardt, og 
jeg mener absolutt at 17-års grensen som 
forbundet fastsatte i år var på sin plass.

— Så til slutt, hva er din mening om A- 
laget i år?

— Ja, sier Arnold og smiler igjen. Jeg 
synes laget var svært opp og ned, og særlig 
gjaldt det løperne som jeg synes var dårlige 
til å lage mål. Forsvaret derimot synes jeg 
har greidd seg stort sett bra.

— Og du gleder deg til sesongen som kom
mer?

— Ja, det gjør jeg. Jeg kommer til å ta 
det litt med ro til å begynne med, da eksamen 
kommer til å kreve tiden min tid våren, men 
når den er over så får vi se hva det blir til,

Det er ikke så mange aktive bandyklubber i 
Grenland nå, men Pors er den beste av de som 
er, og det er jo hyggelig for foreningen. Ni
vået i Grenland er ikke av det høyeste i lan
det, det har en jo sett av de resultater våre 
lag har oppnådd mot utenbys klubber. Derfor 
må en, til tross for 2 kretsmesterskap til fo
reningen, ikke karakterisere årets sesong for 
annet enn middels god.

Som nevnt fikk Pors 2 kretsmesterskap i 
årets serier, nemlig i klasse A og klasse B. 
Juniorlaget vårt var dessverre svakere enn 
tidligere og nådde ikke til topps. Vi håper 
imidlertid at laget kommer sterkere igjen den
ne sesongen, for det er tross alt ungdommen 
vi skal bygge videre på.

Gruppa har i år vært så heldig å ha egen 
bane, til og med flomlysbane og slike finnes 
det ikke så mange av i kretsen. Som kjent 
ble det tatt i bruk like før sesongen satte i 
gang for alvor i år.

Økonomien har vært ganske bra- det blir i 
alle fall intet stort underskudd. Kampene 
trekker dessverre ikke mange folk, så det som 
kommer inn ved disse er svært minimalt.

Som de fleste andre skøytebaner måtte også 
vår ta en lang pause i vinter på grunn av det

kraftige snøfallet. Ovei' en 
og det ble stopp i kampene.

Vi får håpe at det samme ikke blir tilfelle 
denne sesongen, og at det kan arrangeres flere 
flomlyskamper på banen.

En annen ting som også gjør sitt til å skape 
underskuddd i kassa er de lange reisene til 
kvalifiseringskampene for opprykking i Ho
vedserien. Pors hadde 2 lange reiser, og disse 
brukte opp over 1000 kroner. Det skal litt til 
å klare en slik påkjenning. Derfor er vi ikke 
særlig tilhenger av kvalifiseringskamper. 
Hvorfor ikke heller la Grenland og Vestfold 
bandykretser gå sammen til en. Eller en kun
ne bruke samme systemet som i fotball, nem
lig Landsdelscrie og dermed slippe kvalifise
ringskamper. Det ville kanskje også trekke 
flere tilskuere til banen når mer ukjente lag 
stilte til kamp.

Samarbeidet innen styret har vært det aller 
beste dette året, og vi får håpe at det fort
setter også neste sesong. Om de samme fol
kene kommer til å fortsette i sine respektive 
verv, er ikke godt å si, det får de selv og 
medlemmene bestemme.

Som i fjor vil vi også i år presentere et av 
de medlemmer som vi synes har gjort seg 
særlig fortjent til det.

Det er neppe noen som mer enn Asbjørn 
Kjellevold bør bli nevnt under spalten «Vi 
presenterer». Få vet, men mange aner hvor 
stor interesse han har for Pors. Men at den 
må være stor forstår vi når vi ser de synlige 
bevis for hans interesse for foreningen.

Det er svært få innen vår forening som 
ikke en eller annen gang har vært i kontakt 
med ham. Det er han som i de siste årene har 
stått med ansvaret for vårt kjære klubbhus, 
og at han har vært seg sitt ansvar mer enn 
bevisst., det vet vi

Han har i årenes løp fått mange rosende 
ord for sitt aldri sviktende arbeid i klubb
huset. Han har fullt ut fortjent dem. Arbei
det for foreningens ve og vel og da særlig 
klubbhusets bestående har han gått slik inn 
for at det mange ganger har gått ut over 
hjemmet. Slik burde det vel kanskje ikke væ
re, men vi vil av dette forstå mer av Asbjørn 
Kjellevold enn tidligere. Klubbhuset har vært 
hans annet hjem.

Asbjørn Kjellevold har ikke vært helt en
sidig i sin interesse. Han har også vært med 
i administrasjonen i Fotballgruppa i 7 hele 
år, som viseformann eller som styremedlem. 
I alle disse årene har han vært sjef i porten 
på Stadion under fotballkamper, et verv han 
har fylt til alles store tilfredshet. Han har 
vært representant til Stadionstyret og andre 
verv han har hatt har han heller ikke sviktet.

Hvilken som helst gruppe innen Pors kan
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Allsidigheten selv, Olaf Skilbredom

Lykke til! <DK

Forts, fra side 15

— Klubbhuset vårt

Asbjørn Kjellevold.

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

1

I

Fotballgruppas nye 
formann, vil ikke uttale seg

Å presentere Olaf Skilbred for leserne skulle 
vel ikke være nødvendig. Hvert eneste medlem 
av Idrettsforeningen Pors har i en eller annen 
gruppe fått peiling på hvem denne fyren er.

Allikevel skal vi trekke fram noen av de 
ting han til nå har syslet med og kanskje 
også noe han kommer til å slå inn på i de 
senere år.

— Hva er det egentlig du driver på med?

— Alt mulig omtrent, svarer Olaf nokså 
ubeskjedent.

— Hva for noe alt mulig?
— Først og fremst spiller jeg fotball, dri

ver som trener, er dommer i boksing» bandy 
og fotball.

— Var du ikke litt mer aktiv i gamle dager?
— Jo, jeg spilte bandy og dessuten bokset 

jeg en del.

TZonwta Stipes&iuet: 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel 
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

styre og ikke av huskomiteen eller noen pri
vat person. Jeg vil slutte dette innlegg med en 
særlig takk til alle dere som viser interesse 
for det som blir gjort i vårt klubblokale.

I håpet om et godt kommende år for fore
ningen ønsker jeg dere alle en god jul og et 
godt nytt år.

Fotballgruppas nyvalte formann debuterste 
som Hovedstyremedlem i et Hovedstyremøte 
straks før jul og vi kniper ham i det han 
setter foten på dørstokken etter at møtet er 
hevet. Han virker ikke særlig glad over det 
vervet han har fått, men skinnet kan natur
ligvis bedra, så vi våger frempå med et spørs
mål.

— Er du ikke glad over vervet? Kom det 
overraskende på deg?

— For å ta det første først, så må jeg med 
en gang si at særlig glad er jeg ikke over 
vervet. Men det kom ikke overraskende på 
meg. Valgkomiteen hadde spurt meg på for
hånd, og jeg hadde stilt meg villig til å ta 
imot.

— Hva ville du helst ha valgt formanns- 
ellei’ kassererjobben ?

— Det er ikke godt å si. Kasserer har jeg 
jo vært i flere år, og det arbeidet gikk glat
tere jo lenger jeg holdt på. Hvordan det vil 
gå nå vet jeg ikke, derfor er det ikke lett 
for meg å uttale meg om det. Jeg tror derfor 
at jeg lar det være.

— Finnes det planer for neste sesong?

— Det gjør det ganske sikkert, men de er 
ikke helt klare enda. Forresten har vi ennå 
ikke hatt noe styremøte, så om den saken 
kan jeg ikke uttale meg.

Forhåpentlig er styremøtet holdt nå og noen 
av planene klare for neste år, så vi skal i et 
senere nummer komme nærmere inn på disse.

Vi gratulerer Øivind Tolnes med det an
svarsfulle verv og håper at neste sesong kan 
bli like vellykket som de siste har vært.

Olaf Skilbred,

har kanskje Norgesrekorden i antall spilte 
A-kamper for en og samme klubb. Han smiler glad

over årets sesong. (Varden foto)
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Foran Jubileet

med å væi'e

DK

Halvor Teksten.

God eller dårlig?

Duddi.

GOD JUL, alle sammen!
Vel møtt i 1955.

sinc idrettsarrangement, i det hele tatt der 
arbeides på «alle fronter».

Vi venter at alle Porsere går inn for å 
hjelpe til der det trengs. Vi må gå sammen 
om å løse de oppgaver som måtte komme, 
slik at Idrettsforeningen Pors’ 50-års jubi
leum kan bli avviklet på en for byen og vår 
forening verdig måte.

Vi venter oss litt ekstra av hver enkelt i 
jubileumsåret.

En sier så ofte at fotballen er rund- og at alt 
kan skje. Vi har før sagt dette for å unnskylde 
et nederlag i ny og ne. I år har det vcért sagt 
Jitt for ofte at fotballen er rund, og hå tror' 
vi at den er det uten å ha sett ballen som 
blir brukt ute på banen.

Vi kan ikke uttale med full styrke at vi 
er helt fornoyd med sesongen i år, til tross 
for at A-laget presterte enda en gang å følge 
tradisjonen med å komme til 4. runde og å 
bli slått ut der. Sesongen har vært meget 
ujevn, kanskje mor ujevn enn noen gang for.

For å begynne med vårsesongen, så laget 
vi noen meget gode åpningskamper mot Eik og 
Ørn. Disse gikk det store ord om, og vi ventet 
en kamp av de store da Fram skulle møte 
oss på gresset på Stadion. Men dessverre, vi 
fikk her se et forsvarspill av laveste klasse 
og et angrepsspill som var så dårlig at det 
ikke kan beskrives. Vel,. tenkte vi, her må, 
det være noe galt. Fram er ikke så mye. bedre 
enn oss. Men hvordan skal en kunne gi en 
skikkelig forklaring på saken. Taktikken var 
vel lagt an på en litt feil måte foran denne 
kampen, og vi må kanskje la noe av skylden 
falle på den. Men så er det heller ikke dermed 
sagt at spillerne ville klart å hale seiren i land.

De virket litt for passive til det i denne 
kampen.

Den siste kampen i vårsesongen var også 
mot Fram, denne gang i Larvik. Og nå fikk 
Larvikspublikumet virkelig se hva porsernc 
er gode for når de setter inn alle sine krefter 
og evner. De presset og presset, og Fram- 
guttene lå på defensiven hele første omgang. 
Ja, her var det innsats for alle pengene. At 
resultatet ble uavgjort 3-3, hva har det å si. 
Kampen beviste i hvert fall at guttene våre 
virkelig kunne når de gikk inn for saken, og 
det gjorde de her.

De første rundekampene gikk vel etter van
lig oppskrift. Kongsberg IF ble slått ut i 
første runde, og i annen var det Sagenes tur. 
Det var vel ikke alle som hadde regnet med at 
Pors skulle gå av banen som seierherre der 
inne, i alle fall ikke før kampen. Men at det 
ikke var noen tilfeldighet, det tyder alle de 
rosende ordene som falt etter kampen. Enkelte 
av sportsjournalistene karakteriserte denne 
kampen for noe av det bedre som var vist in
ne i Oslo til da, og det var hyggelig å ta med 
hjem.

Dermed ble det pause i sommermånedene.
Etter sommerferien tok de neste runde

kampene til. Vi var allerede klar over at det 
ble Asker i 3. runde. Svært mange var det 
ikke som regnet med at Pors ville klare å vin-

ut gaver i øst og vest, men dersom det er en 
som har fortjent en gave, så bør han få den, 
enten det er den ene eller den andre. Dessuten 
er en slik gave en stor stimulans for den som 
får den.

— Du lakker ut i åra nå, hvor lenge har 
du tenkt å holde på med fotballen?

— Så lenge klubben har bruk for meg på 
laget, vil jeg holde på.

— Og når du må slutte av 
aktiv, hva da?

— Det vet jeg ikke. Jeg tar en dag av
gangen, kanskje administrasjonen kunne pas
se inn i programmet, hvem vet-------

— Men det skal vel tid til alt dette?
— Ja, det blir naturligvis ikke mye fritid. 

Men jeg gjør så godt jeg kan med de 24 ti
mene døgnet er sammensatt av. Hvis en vii 
kan en rekke det utrolige.

— Det var så at du var, dommer i 3 av de 
idrettsgrenene Pors driver'med. Har du aldri 
tenkt på ski og håndball også?

— Tenkt alvorlig på det har jeg ikke. Men 
når du nevner det, så kunne det være en 
tanke. Kanskje det kunne bli aktuelt en gang.

— Hva syntes du om gaven., fra Fotball- 
gruppa?

— Jeg må si jeg syntes det var veldig mor
somt å få den. Slikt skulle en egentlig gjøre 
oftere. Ikke det at jeg mener det bør deles

ne over et så rutinert lag som Asker. I flere 
år hadde Asker vært med i Hovedserien og 
hadde flere ar på rad nådd svært langt i 
cupen. Derfor var Pors av svært mange stem
plet som taper. Heldigvis ga ikke laget vårt 
seg uten kamp. Guttene husket fjoråret med 
Fredrikstad i 3. runde. Da var det heller ikke 
mange som levnet Porsgrunnslaget noen sjanse 
i løvens hule.

Etter 2 spennende timer nådde vi fjerde 
runde. Vi Porstilhengerne holdt omtrent ikke 
ut ekstraomgangene, men spør om alle Pors’ 
medlemmer var lykkelige da de gikk fra ba
nen den dagen.

Og så kom den skjebnesvangre 4. runde 
med hjemmekamp mot favoritten Skeid. Vi 
håpet i det lengste, men dessverre håpet brast 
som det så ofte har gjort når vi har kommet 
til 4. Fem ganger etter krigen har Pors nå 
nådd fjerde runde- og vi ønsker og tror at 
det en gang må lykkes å få laget et hakk 
lenger opp.

Seriekampene i høst har vært altfor mye 
opp og ned. Vi har fått svært få seire, noen 
flere tap og to uavgjorte kamper. De tapene 
skulle ikke vært nødvendig å få. Laget vårt 
spilte i mange tilfeller langt bedre enn mot
parten, men det var hellet som manglet. På

tabellen etter høstsesongen ligger vi på 5. 
plass. Vi må være fornøyd med det tross alt. 
Men skal vi ha noen sjanse på å beholde 
plassen i Landsdelsserien må det mer inn
sats til. Det nytter ikke at bare treneren leg
ger seg i selen, det er spillerne selv som må 
ville noe.

Vi håper at det ikke skal bli alvor av de 
dystre spådommene om at Pors havner i 1. 
divisjon fra neste høst av. Vi må greie å 
holde oss der vi er. Men da må alle gå inn for 
oppgaven.

Til slutt noen ord om Sportsutvalget. Det 
er ingen lett oppgave å sitte i et slikt utvalg. 
Mange kan være uenige i de oppsettinger de 
foretar seg. Det er aldri alle som er fornøyd, 
det kan være en spiller eller en passiv. Men 
husk på at slik har det alltid vært og vil det 
bli. Vi vil henstille til alle medlemmer å tenke 
over hva dere selv ville gjort hvis dere satt 
i et sportsutvalg. Tror dere at alle ville vært 
enig i det som dere ville foreta dere? Vi 
tror det ikke.

Med dette takker vi spillere og UK, samt 
styret for i år, og håper på et enda bedre 
jubileumsår.

Det er naturlig at en hver Porser er spesielt 
interessert i hvordan vår forenings 50-års 
jubileum skal avvikles. Jubileet er blant de 
«store» jubileer og må som sådan avvikles 
på en for foreningen verdig måte.

Forberedelsene er igang for lenge siden og 
en kan allerede nu se konturene av det hele. 
Således har komiteen som steller med jubi
leumsberetningen vært i arbeid i 1 år og kan 
være ferdig om noen uker. Finanskomitéen 
har vært og er i arbeid med å forberede ar
rangement som vil gi oss noen ekstra inn
tekter til feiring av jubileet.

De forskjellige gruppestyrer arbeider med
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Kretsturnstevnet

(T.A. foto)

* -

Fra husmødrenes program har vi tatt med dotte bildet. Det fremgår tydelig at program- 
met var pent, og det var også en del vanskeligere enn dameprogrammet. Det forteller at 

det kreves atskillig også av husmødrene.

for det arbeid som ble nedlagt. Vi skal ikke 
her oppsummere noe av det som ble vist på 
Stadion, i stedet ber vi leserne se nøye på 
bildene på disse sidene. De viser oss damer 
og husmødre i aksjon. Forøvrig henviser vi 
til billedtekstene.

Årets store begivenhet i turnkretser var 
tumstevnet på Pors Stadion i pinsen. Det var 
vår turngruppe som stod for arrangementet 
som de kom fra med ære. Det var morsomt 
at en nesten ny gruppe klarte et slikt stort 
stevne, og vi har all grunn til å takke styret

I raA r■
-

(T_A. foto) 
Damenes turnprogram var vakkert med innviklede formasjoner og vendinger. Det 
hele gikk bra og at gymnastene likte seg ute på banen, vitner smilene som disse to unge 

damene varter opp med.

^§^23

.r. ■•‘'A- .

: ' ra\ra-
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Fotballstyret fornøyd
håper på bedre resultatermen

var

|Éfi

Vi bringer her en del bilder fra situasjoner 
som oppstod i noen av årets kamper.

Fra 1. runde mot Kongsberg har vi fått med 
en situasjon. Den ellers nokså gode half Arne

(T.A. foto)
Stenquist har bommet noe ganske kraftig, 
men til alt hell gjør også kongsbergspilleren 
det. Som kjent endte denne kampen med stor 
seier for oss.

situasjon fra kampen mot Fram. Vi 
i hele sin lengde for å avverge et mål.

(T.A. foto) 
ser han må slenge seg

1
ife

runde som forøvrig er 3. gang på rad. Det 
kan nesten se ut som om laget har lagt seg 
til denne vanen nå, og kan det fortsette med 
det så har man ikke lov til å klage. 1. runde 
gikk på Pors Stadion med Kongsberg I. F. 
som motstander. 2. runde ble spilt i Oslo på 
Ulevåll mot Sagene. Hadde 1. runde vært 
svak hva spill angår, ble kampen i Oslo det 
stikk motsatte. Vi vant kampen 4-0 etter 
meget godt spill, og kritikken i avisene etter
på var meget god. Hovedserielaget Asker ble 
vår neste motstander, og vi var klar over 
at denne nøtten ikke ble så lett å knekke. 
Laget gikk imidlertid inn for kampen for fullt, 
og da lagene etter 2 timers kamp gikk av 
banen, var seiren vår, og stemningen var

Vi har Roald Thoresen i en

delsserien avd. Østland Søndre med 8 pts., 
men sammen med Fram, Larvik, en kamp 
mindre enn de andre laga. Stillingen i serien 
var derfor ikke helt god, og interessen for 
seriestarten var stor. Laget viste seg imid
lertid fra sin beste side i dc to første kampene 
og vant disse klart. Stillingen var dermed 
straks meget lysere, og en hovedserieplass 
var faktisk innen rekkevidde. I den neste 
kamp mot Fram skuffet laget imidlertid noe 
og den kampen tapte vi. Enden på det hele 
ble at vi havnet på 3. plassen med samme 
poengsum som nr. 2.

Dermed var atter en ny kontrakt i lands- 
■delsserien et faktum.

I cupmesterskapet kom vi også i år til 4.

Sportslig sett må man si at sesongen har 
vært god. Vårsesongen var av de bedre, men 
i høst har det ikke gått så glatt som det 
burde og pleier i serien. Innsatsen i cupkam
pene derimot har vi all grunn til å være for
nøyd med, selv om vi også i år ble slått ut 
i 4. runde av årets Norgesmester.

Sesongen ble på et tidlig tidspunkt disku
tert av styre og sportsutvalg, og innendørs- 
treningen tok til i januar i Folkeskolens gym- 
nastikklokale. Etter de aktives ønske ble tre
ningen ledet av Einar Gundersen. Han drev 
som amatør fram til den 1/G—54, men ble 
fra denne dato ansatt som profesjonell trener. 
Frammøtet til treningen var god, særlig av

den yngre garde, men etter som tiden gikk 
kom de fleste av fjorårets førstelagsspillere 
også med. Løpetreningen ute tok til i mars, 
med Porsgrunds Porselænsfabriks bad som 
start og innkomst.

På grunn av vinterens store snefall, 
det i år meget vanskelig å få avtalt og spilt 
treningskamper. Det så lenge ut som om alt 
ville mislykkes for oss, men heldigvis ordnet 
det seg til slutt og vi rakk å spille en tre- 
fire treningskamper før sesongen tok til for 
alvor.

Seriestarten fant sted den 2/5, og vår mot
stander var lederlaget Eik oppe på Pors Sta
dion. Som kjent lå vårt lag som nr. 5 i lands-

i år, .....
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(T.A. foto)

i

Porsgrunn, den 30. november 1954.

L. H.

Halvor Teksten.

f

som rimelig er, på topp. I 4. runde derimot 
måtte vi si takk for oss mot Skeid, som se
nere skulle vise seg så sterke at de gikk helt 
til topps og ble cupmester 1954.

I den korte sommerferien ble det igjen 
spilt en del treningskamper. Blant annet tok 
vi mot innbydelse fra Tvedestrand om å spille 
en kamp der nede på Tvedestrandsdagen. På 
denne turen var det anledning for spillerne 
å ta med seg sine damer.

Den nye serien tok til den 1/8 med kamp 
hjemme mot Snøgg. I denne kamp og neste 
ble det tap, så man må si starten i denne se
rien ikke var god fra vår side. I den neste 
kamp mot Askim fikk vi våre første poeng. 
Etter ni kamper sluttet vi sesongen med 
seier over Kapid i Moss, og stoppet på 8 pts., 
som gir oss 5. plass på tabellen med samme 
poengsum som nr. 4. De tre lag som ligger 
under oss stoppet alle på 7 pts., så stillingen 
er alt annet enn sikker for oss. Imidlertid

håper vi at laget kommer sterkere igjen til 
våren.

I sesongen som er gått har A-laget spilt 
30 kamper, hvorav 17 er vunnet, 5 endt uav
gjort og 8 tapt. Der er i alt benyttet 32 spil
lere på laget. Toppscorer er Rolf Gunnerød. 
Aktivitetsmedaljen for 10 år er tildelt Ivar 
Kristiansen. Olaf Skilbred er tildelt en liten 
gave fra Fotballgruppen som en påskjønnelse 
for sin interesse for treningen gjennom de 
siste sesonger. Han har som kjent fått fram- 
møtemedaljen for flere år siden.

Olaf Amundsen har også mottatt en gave 
fra de aktive, utvalg og styre for sin prikk- 
frie kjøring for fotballgruppa i en årrekke.

Styret takker til slutt alle som har vært 
behjelpelig ved gruppens arrangementer i året 
som er gått.

Jeg er mellomfornøyd, 
sier hovedforeningens formann

me alvor som enhver Porser må ta seg ad 
notam hvis vi skal løse de oppgaver som i 
dag ligger oss inn på livet.

Vi går inn i vårt jubileumsår 1955 i for
visningen om at den gode og sterke Pors- 
ånd vil gjøre seg gjeldende i denne for for
eningen store milepel og at vi med den styrke 
forhåpningsfullt kan se imøte de år som ligger 
foran oss.

Godt under bygget er vi ved at våre anlegg 
er i mønstergyldig stand, vårt klubbhus likeså. 
Vår økonomi er heller ikke dårlig og fremfor 
alt har vi en stor ung medlemsstokk som vi 
håper vil rykke inn og fylle de tomme rom 
som måtte oppstå.

Det er gledelig at interessen for barne- og 
ungdomsidretten innen foreningen øker slik 
den gjør. Vi ser det i turnsalene hvor det 
snart er sprengt på grunn av den voldsomme 
tilslutning. Vi ser det på fotballbanen, hvor 
guttene går for fullt inn for NFF’s ferdig- 
hetsmerke, og det gode ved det hele er at vi 
har instruktører som er villige til å gå inn 
for saken.

Om ikke resultatene overalt har vært så 
gode som vanlig, så kan kanskje det også 
være av det gode. Den enkelte vil av dette 
forstå at uten trening og atter trening kan 
en ikke oppnå de beste resultater.

Etter å ha vært til stede ved de årsmøter 
og festligheter som de forskjellige gruppene 
har hatt, kan det ikke være tvil om at kame
ratskapet innen foreningen ser ut til å være 
det aller beste.

Vi skulle ha alle muligheter til å «gi noe» 
til det enkelte medlem ved at vi har vårt 
utmerkede lokale som byr de muligheter som 
skal til for å skaffe kameratskap og hygge. 
Våre kulturkvelder er et ledd nettopp i dette 
arbeide hvilket også medlemmene har forstått 
å sette pris på.

Vi håper på at vårt neste år skal bli det 
aller beste, og det må medlemmene sørge for 
å hjelpe til å greie.

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer en 
riktig god jul fra Hovedstyret.

is
-■ ' .iv!.

Også fra Fram-kampen. Legernes kommer for full fart mot mål, men 
dessverre for sent i dette tilfellet.

Jeg er mellomfornøyd med året som er gått. 
Det skyldes ikke noe bestemt, men jeg ser 
med skrekk hvor lite det er igjen av den 
enestående interesse for å løse de forskjellige 
oppgaver med medlemmenes frivillige arbeids
kraft, dugnaden som før har vært foreningens 
store kraft og som har gitt oss et alltid godt 
økonomisk grunnlag. Dette har bidradd til å 
løse så mange og store krevende oppgaver i 
de senere år. En har vel ikke lov til mer å 
legge skylden for dette på NM på ski, og for 
det kolossale arbeid som ble nedlagt der.

De store utgifter til lønninger gjør at en 
vanskelig kan få gjennomført de forskjellige 
oppgaver uten ved en betydelig dugnadsinn
sats. Som et eksempel kan vi nevne at den 
planlagte treningsbanen på Tollnes ville ha 
kostet ikke langt fra det som anlegget av 
Stadion kostet i 1936.

Det må bli en betydelig forandring, og da 
spesielt fra den yngre garde. Når det fore
står ting som skal løses, må enhver forstå 
at brorparten av arbeidet må nå som før, 
løses med frivillig innsats fra medlemmenes 
side.

Vi vil ikke være pessimister, men vil allike- . 
vel gjøre oppmerksom på at dette er det ram-
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Tiår kafåedufiten ligger over Vesschia - -
sier -

(Foto PD)

Dnddi.

Farlig Asker-angrep. Ame 
Halvorsen har snappet 

ballen til seg.

Tlva mannen 
utenfra

— Jo, jeg liker meg veldig godt i Pors. 
Det har jeg gjort allerede fra første stund jeg 
ble opptatt som medlem, sier en av våre ny
este, Ame Halvorsen, bedre kjent som årets 
keeper på A-laget.

— Synes du ikke det var litt rart å komme 
fra et lag til et annet?

— Jeg synes ikke at klubbskiftet gjorde 
noe, men det var jo en veldig forskjell på 
Pors-laget og det laget jeg spilte på før. Jeg 
vil ikke klandre noen av dem, men det må jo 
være en viss forskjell på Landsdelsserie og 
1. divisjon.

Og den kvelden luktet det ikke nykokt kaffe 
på Vesschia.

Høstsesongen bød på litt av hvert. Fra et 
voldsomt tap for Mossingene til en pen ge
vinst over Rapid fra samme byen i årets 
siste kamp. Pors’ plass på serietabellen var 
ikke av gammelt, godt merke en stund på 
høstparten, men den har bedret seg litt mot 
sesongavslutningen.

Når jeg skal blade litt i minnenes bok, 
liker jeg å kunne stanse ved min først tur med 
Pors. Det var tidlig på året — da gress
matten enda var grønn og vårsolen varmet 
tribunesliterne. Den første føling med Pors- 
humøret fikk jeg i bussen på vei til Horten. 
Mens hjulene la bak seg kilometer på kilo
meter gled jeg snart inn i det humørfylte og 
optimistiske klubbmiljøet. I hyggelig selskap 
går tiden fort. En god vits fikk Jatteren til 
å brake fra sjåffør til de bak i dumpa. En 
sang satte stemningen i været, og snart kun
ne jeg «11 blå svarte, alle like smarte» som 
om jeg aldri hadde sunget annet hele mitt 
liv. Man kunne føle kameratskapets sterke 
bånd, optimismen som sa at i dag gjør vi vårt 
beste gutter og klubbpatriotismen------- . Med
en slik kjerne i et lag forstår man lettere 
veien til suksess.

Vi ble møtt av smokingkledte fotballspil
lere og Øm-fedre i kjole og hvitt. I dag skulle 
jubilanten kare til seg poengene, trodde de. 
De gjorde nok regning med vert, men glemte 
gjest. Og gjestene fra Porsgrunn gjorde atter 
en gang alle tips til skamme. De viste seg 
fra sin beste side, og vant en klar og over
bevisende seir — mens Oslo-joumalister og 
toppene i NFF satt på tribunen. En journalist 
fra Aftenposten jeg snakket med like etter 
kampen sa han sjelden var blitt så over
rasket. — Nei, så gode hadde jeg ikke trodd 
Pors var, sa han.

Men jeg vet Porserne er så gode når de 
får alt til å klaffe. Og jeg tror jeg har en 
liten anelse om hvorfor de er det —. Det er 
ikke bare trening og teknikk, ballfølelse og 
kondisjon som gjør spillerne på et lag. Dette

— Hvilken forskjell la du mest merke til 
det var på de to lagene?

— Det var spesielt forsvaret som spilte 
annerledes. Jeg var vant til at forsvaret spilte 
med en gang, der var det ingen nøling. I Pors 
derimot var det tilbaketrekking, og det ble 
litt usikkert mange ganger til å begynne med 
før jeg var blitt vant med at her spilte de 
slik, og dermed fikk jeg innrette meg der
etter.

— Hva med laget ellers?
— Jeg vil helst ikke uttale meg om noen 

av spillerne og heller ikke om laget i sin 
helhet, men jeg vil påpeke det gode kamerat
skapet som hersker innen laget. Det virket 
for meg også som at det var et meget godt 
forhold mellom styret og spillerne og UK og
så, så der skulle det være et godt grunnlag.

— Er du fornøyd med treneren?
— Det vil jeg ikke si noe om, kommer det 

kontant, nesten før jeg har fått spørsmålet 
fram. Det virker som han helst vil slippe å 
si noe i det hele tatt.

— Men treningsforholdene er gode, de er 
bedre enn jeg har vært vant til tidligere.

— Er det noe du har savnet på treninga, 
det kan du i hvert fall si?

— Jeg har ikke nettopp savnet spesialtre
ning, men jeg vil gjerne ha litt mer av det.

— Hvordan er det med deg selv, føler du 
at du har vært helt på høyden i år?

— Nei, absolutt ikke. Jeg er ikke fornøyd 
med meg selv i år.

— Du kan med andre ord bli bedre?
— Det vil jeg ikke ha sagt, men jeg skal 

forsøke så godt jeg kan, og jeg håper jeg 
skal bli bedre til våren.

Vi håper det samme, vi også, skjønt vi 
klager ikke over Arnes innsats i sesongen 
for det.

Tåken ligger lett og lysebrun over Vesschia. 
En behagelig duft av kaffe siver ut fra de 
tusen hjem, — blander seg i tåken og gir 
det hele et preg av velvære og glede. Gleden 
er også oppe i de store høyder. Det er ikke 
for ingenting at Vesschia feirer dagen med 
kaffe og wienerbrød. Deres 11 helter har 
tross alle uttalelser og tips gått hen og vun
net en ypperlig seier — selveste Asker er 
slått ut av rundedansen, og det av Deres egne 
sønner. Porserne viste at de gamle var eldst, 
og Asker måtte reise hjem — utslått og 
trette. Deres beste skyts nyttet ikke. De 
møtte 11 idrettskamerater som ga alt de eide 
— for å hevde Porsgrunns ære. De gamle 
spilte som ungdommer — og ungdommene 
hadde plutselig fått de eldres rutine. Med 
publikum i ryggen satte Pors igang det ene 
angrep etter det andre — anført av lagets 
store strateg — gamle, gode Leif Lindstad. 
Atter en gang trakk han i trøya — laget 
trengte ham. Og «Kalle» var minst like farlig 
som i den tiden italienske oppkjøpere viftet 
med flotte kontrakter — og i forsvaret slet 
Dagfinn og Olaf som helter — og ble de en 
sjelden gang lurt, var Arne H. støheten selv 
mellom stolpene. Og da fløyta gikk for full 
tid, var det morsomt å være Pors-tilhenger. 
Tapte oppgjør — svak start i serien — alt 
var glemt i seiersrusen. Ja, hvem teller vel 
de tapte slag på seierens dag. Inne i garde
roben strålte Jeisen som en sol — og Malm- 
gren bare gratulerte. Well, var det så noe 
rart at kaffelukten hvilte over «bydelen på 
den rektie sia av elva». —

Smilene forsvant — seiersrusen gikk sam
me vei — og det skulle Skeid sørge for. Ja, 
skulle noen greie å banke de blå-svarte, måt
te det være selveste Norgesmestrene med en 
Hennum, Hanser’n, en Bernhard Johansen, en 
Finn Gundersen og en «umulig» Øyvind Jo
hannessen i Skeid-buret. Mot en slik samling 
måtte det gå nedenom og hjem. 20 minutters 
glød og innsats hjalp ingenting mot Tors- 
haug-guttene. Pors led samme skjebne som 
Larvik Turn — og Fredrikstad i finalen------- .
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SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Turngruppa vokser og vokser - -
ikke rekke og plukke vekk alle feilene hvis 
da ikke øvelsene skulle gjentas til det kjed
sommelige. Det er derfor meningen å dele 
partiet fra 8—10 og 10—12. Nå er det bare 
lokalspørsmål det kommer an på.

Er det litt tid igjen etter at merkeprogram
met er gått gjennom, kan det tenkes at buk
ken eller kassa kommer fram. Bommen kan 
dras ned og vi kan også ta balanse, men det 
som pikene liker aller best er krigsball. Det 
skal en si er populært. — Og slik går den 
ene timen etter den andre hele høsten og 
våren igjennom.

Når dette partiet er vel ute av døren, stor
mer neste parti inn. Disse er fra 12—16 år 
og oppfører seg deretter. De er kanskje litt 
mer voksne enn de første på enkelte felt, men 
stort sett virker de yngre.

Her er det også merkeprogram som gjen
nomgås, hele 2 og vi har også vært borti det 
tredje. Pikene på dette parti er litt mer scene- 
vant i gymnastikksalen enn de første og tar 
øvelsene lettere. Mange av disse kunne bli 
meget habile turnere hvis de la seg litt mer 
i selen og tok det hele litt mer alvorlig enn 
de gjør. Men det kommer vel når de blir litt 
eldre.

Også her er det stor interesse for krigs
ball, og de ville nok gjerne at vi skulle ta 
fram ballen hver eneste time. Men, men — 
en kan ikke alltid la dem få viljen sin. Da 
blir det heller til at bukken og kassa og bom
men kommer fram, og smidighetsøvelsene til 
merket blir gjennomgått.

Nå er det slutt før jul for disse partiene og 
alle de andre, men vi håper naturligvis at 
interessen holder seg like god som tidligere 
også når vi begynner igjen. På disse partiene 
nærmer vi oss raskt 150, og det ville være 
alle tiders om vi kunne reise på stevne med en 
så stor tropp.

Damepartiet møter opp når pikene er ferdig. 
Fremmøtet har vært så tålig bra, men ærlig 
talt, vi hadde ventet bedre etter den flotte 
mønstringen på Stadion i sommer. Etter jul

Det er et yrende liv i gymnastikksalen på 
Østsiden en mandag kveld. Pikepartiet fra 
8 12 år er nettopp sluppet inn av vakt
mester Madsen, og alle tauene er opptatt. 
Noen slenger, noen klatrer og andre står bare 
og tviholder på sitt tau, livende redd for at 
noen andre skal få det. Tauene er visst det 
gildeste ved hele turn får en inntrykk av med 
en gang en kommer inn.

Heldigvis er det ikke så. Pikene liker også 
linjegymnastikk, og det er jo det som først 
og fremst er turn for dem. Ved siden brukes 
naturligvis også apparatene, men det blir ikke 
så ofte.

Den siste tiden før jul var det Gymnastikk- 
merket pikene holdt på med. Det var stor 
interesse for dette, og vi håper at alle over 
10 år kan ta merket.

Klokka 5 blåser fløyta, og pikene løper til 
sine plasser i rekka. Det er ikke alltid så lett 
å finne igjen sin plass. Husk på at det er 
80—90 piker som skal ha en plass, men til 
sist har alle funnet sin, og vi kan sette i gang. 
Denne kvelden er det merkeprogrammet som 
skal gås gjennom igjen. Øvelsene er kommet 
godt inn hos de fleste, det er finpussingen 
som står igjen, og her må det files.

I grunnen er det ikke særlig bra med så 
mange piker på et og samme parti. Plassen 
i salen blir for liten, og en instruktrise kan

er vesentlige ting, selvfølgelig, men et lag 
bestående av 11 dyktige ballbehandlere uten 
samspill med hverandre, kommer så lett til 
kort når de møter motstand. Jeg tror at det 
som først og fremst skaper et slagkraftig lag 
er — kameratskapet og viljen til å samar
beide. Jeg har lært på turer med guttene tra 
Vesschia at de har satt dette kameratskapet 
høyt, — og derav kommer suksessen. Når 
det gjelder, så er det 11 kamerater som 
kommer på banen, og hver og en med et løfte 
at de ikke gir seg før fløyta lyder.

Grico.
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den kommer, det er

Q/od sesong for ISoksegruppa
Duddi.

Wivi-Ann til å fort- 
i år. I stedet stilte 

Ingeborg Hansen fra Odd seg villig til å ta 
dette partiet. Treningen går med liv og lyst 
til tross for at deltakelsen ikke er så god som 
ønskelig kunne være. Men de som er der, de 
får noe igjen i den timen de er der.

Frk. Hansen har lagt opp øvelsene på en 
morsom måte som gjør at turndamene føler 
seg hjemme, de liker denne timen med av
kobling i uken, og mange av dem ville sikkert 
også ønske at det kunne være både 2 og 3 
timer i uka. Spørsmålet var bare å finne tid 
til det i det programmet som dagene ellers 
er beregnet på. 20.—21. november hadde vi fem mann i 

Lillestrøm, og vi greidde to 1. premier ved 
Tor Skarnes og Svein Jønholt. Skames gikk 
opp fra lett velter til veltervekt senior og vant 
over Torbjørn Larsen, Sp. 09 3—0. Jønholt 
vant over Kjell Olsen fra samme klubb i lett 
mellomvekt junior. Oddvar Skjelbred tapte 
for Egil Jacobsen, Fredrikstad. Han ledet hele 
kampen til han ble truffet i 3. runde, og 
kampen ble stoppet. Reidar Bjørnø tapte 3-0 
for Kjell Jensen, Sp. 09. Leif Gunnulfsen tapte 
3-0 for Jan Williamsen, Lillestrøm.

Etter jul regner vi med at det kommer en 
del til enn de som allerede er der, og de som 
pleier å være der, de håper vi vil møte opp 
på hver eneste treningskveld. Det blir da også 
mye hyggeligere for instruktrisen.

Men Turngruppa har ikke bare damer, hus
mødre og store piker å ta vare på. Den har 
også satt i gang med et småbarnparti med 
piker fra 5—7—8 år. Partiet er blitt en stor 
suksess for gruppa. Det har strømmet til barn 
fra hele Vestsiden med omland slik at vi nå 
er nesten 60 på dette partiet.

Vi kan jo si at vi var litt spent på hvordan 
dette ville falle ut. Det var jo noe nytt som 
ble satt igang selv om Pors også tidligere 
har hatt et småbarnparti. Programmet er litt 
annerledes enn tidligere, her forsøker en 
å føre barna inn i de forskjellige bevegelsene 
via lekøvelser. Ved siden har vi tatt med en 
del sangleker, og at ungene liker seg kan en 
konstatere ved å se dem en onsdag i aksjon.

Når en ser på interessen som disse pikene, 
store og små, viser, så tyder det på at Pors 
Tumgruppe ikke skal mangle rekrutter til de 
større partiene i årene som kommer. Det kom
mer bare an på om interessen kan holde seg 
like levende, og her er det gruppa har en stor 
oppgave å arbeide med.

En annen stor oppgave som vel foreløpig 
bare er en fremtidsoppgave er et herre- og 
gutteparti. Det blir vel først når gymnastikk
salen på Vestsiden blir ferdig at dette kan bli 
en realitet. Men her tror vi heller ikke at det 
skal mangle på tilslutning. Det er nok av små 
og store gutter som er levende interessert i 
turning.

Lykke til.

Boksegruppa begynte treningen i host midt i 
august. Det var meget god interesse fra star
ten av. Alle de gamle tok fatt igjen med øket 
glød, og en god del nye møtte også opp. Det 
er gledelig å se at interessen er så levende.

I dag teller gruppa 25—30 mann når alle 
er på plass, og treningen blir ledet av Bjarne 
Olsen.

Første mann i ringen av våre var Reidar 
Bjørnø. Han tapte knepent for en så god 
mann som Tor Hoffmann i mellomvekt. Kam
pen gikk i Oslo.

t
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håper vi imidlertid på enda bedre fremmøte, 
for da er det stevneprogrammet som skal 
gjennomgås, og vi vil helst ha med så mange 
som mulig til sommeren. Det er mulig at 
stevnet kommer til å bli i Larvik.

Instruktrisen, Wivi-Ann Gundersen, har ik
ke deltatt de par siste månedene. Hun tok det 
for hardt året før og trengte absolutt en hvil. 
Men etter jul håper vi hun kommer igjen for 
fullt med masser av nye krefter.

I stedet har Grethe Hartvigsen tatt over 
Damepartiet, og hun klarer det veldig fint. 
For tiden er det Ferdighetsmerkeprogrammet 
som gjennomgås, og damene er svært interes
sert i å få tatt merket. Men enda står mye 
igjen før finpussingen er over, det blir mye 
mas før alt står klappet og klart til at prøven 
kan avlegges.

Husmor-partiet holder fremdeles til i Klubb
lokalet, og det kommer det nok også til å 
gjøre inntil den nye gymnastikksalen på Vest
siden står klar, og når 
jo ikke godt å vite.

Turngruppa fikk ikke 
sette med dette partiet
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1955 10. årgang

Ja, det er i år vi feirer vårt 50. år, dvs.

til det hele er 50-åringen. og han er taus.

Det gjelder da at ikke medlemmene misterav

Gratulerer med dagen!

arrangere sine «tilstelninger». Det blir jubi- 

leumskamper i nesten hver eneste idretts-

aldri før og er i stand til å oppleve enda et 

jubileum om like mange år, hvem vet?

Et jubileumsår bærer med seg mange ting. 

Foreningen må feire dette, det forlanges 

så mange. De vil være med på at jubileet skal 

minnes for bestandig. Vel, vi er enig med 

mange her, dagen må ikke gå upåaktet hen. 

Men jubileet bør feires på en verdig måte,

gren, det blir landsrenn og turnoppvisning, 

og Damegruppa kommer også til å yte sitt 

i forbindelse med jubileet.

ikke bare festes bort. Da vil hele glansen være 

borte.det er vår forening som er så gammel. Det er 

hendt mange ting på alle disse årene, ting 

som mange av oss bare aner dunkelt, andre 

har bare lest' om det, den eneste som kjenner

W ojubileumsår

"•7.wJ
f-:

Nr. 1 og 2

interessen, men at den holder seg levende, og 

jubileet kan feires på en verdig måte for 

foreningen. Vi ønsker gruppene og Hovedfore

ningen lykke til med feiringen.

Mon et jubileumsår betyr ikke bare fester, 

det betyr også arbeid. Folk forlanger mer av 

en klubb med 50 år bak seg enn en 10-åring. 

Vi har mange grupper, og hver av disse skal

Krig og dårlige tider har den gjennom levet, 

og i dag står den der frisk og levende som
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Kan vi legge ned skibakken?

Får du ikke bladet?

Skimerkelandskampen

D.

Mimi og Olaf Skzlbred.

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved 
vårt bryllup.

Dersom det er medlemmer som ikke får 
bladet, men som gjerne vil ha det, vær så 
snill å sende melding om dette til redaktøren. 
Det kan også greie seg å sende kr. 3,— pr. 
postanvisning. Husk full avsenderadresse. Hvis 

. redaksjonen skriver feil adresse, bes dette 
•opplyst.

Barnas Skidag
Denne ble en stor suksess for vår forening, 

som for de øvrige klubber i landet.
Hos oss ble «skidagen» åpnet fredag 21. 

januar. Over 300 barn hadde funnet veien til 
klubbhuset, og det var mildest talt sprengt. 
Barna satt som «sild i tønne» og det var ikke 
alltid så lett å sitte stille hele tiden til tross 
for alt det interessante skilærer Arne Ber- 
gersen hadde å fortelle.

Filmen som fulgte etter kåseriet vakte stor 
begeistring. Det var først og fremst filmen 
som ble tatt opp under NM, men også 3—4 
dyrefilmer.

Søndag var det ca. 500 barn samlet i Mon
rad og Vabakken til skiinstruksjon. Arne Ber- 
gersen ledet denne. Han fikk hjelp av en del 
av skigruppas medlemmer. Ungene frydet seg 
hele tiden og holdt ut til siste slutt.

Først og fremst fikk de lære å gå riktig, 
litt utforkjøring, plogbrems og plogsvinger. 
Videre fikk de også lære vending på flat mark.

Det var også en god del av. guttene samt 
ei jente som forsøkte seg i hoppbakken, og 
her hadde også Bergersen noen gode råd å 
dele ut.

Vi håper bare at barna siden virkelig vil 
bruke det de lærte denne dagen.

igjen Finnlands forsprang. Det ville være 
morsomt om vi kunne greie å ta revansje 
denne gangen.

Vær med Forsere, gjør deres plikt mot 
foreningen, Norges Skiforbund, kretsen og 
ikke minst mot poliomyelittsaken. Det går 
50 øre av hvert merke til denne, og vi ber 
dere alle være med og støtte. Jo flere merker, 
jo mer hjelp. Og husk, for å telle med i lands
kampen tas ikke tiden, du kan bruke den 
tiden du vil.

Vær med...........

Starten for Skimerkelandskampen skulle 
egentlig gått 30. januar. Nå var det ikke det 
aller beste været vi hadde denne dagen, det 
var både tåke og regn. Løypene var harde 
og iset, så noen fornøyelse kunne ikke de ha 
som gikk. Men det kommer forhåpentlig da
ger etter denne som kan brukes til skimerke- 
prøver.

Skoleelevene på Vestsiden skole og Pors
grunns høyere almenskole, samt Klyve skole 
har allerede tatt merket, i hvert fall de fleste.

Men det er enda langt igjen til at vi tar

Ja, det er riktig det dere ser, det er spørs
mål om vi ikke snart kan legge ned skibakken 
vår. Det er mulig noen vil spørre om redak
sjonen er blitt rar. Men slik er det ikke.

Hvordan har vi kommet på en slik tanke?
Jo, ideen fikk vi av Helfred, Sportsman- 

dens Helfred. Det hørtes på ham ut som om 
kretsens øvrige bakker ville være det samme 
som ingentijig når Odd fikk sin storbakke 
ferdig.

Det er mye mulig at det er litt i det han 
uttalte, men de renn som av Skiforbundet 
vil bli tildelt Grenland eller de øvrige ski
kretser i Telemark Idrettskrets, de vil ikke 
alle bli lagt til Odd-bakken. Heller ikke kan 
vi tro at alle kretsmesterskap, distriktsrenn 
eller landsrenn vil legges til denne bakken.

Nei, Helfred tok nok munnen litt for full 
i dette tilfellet. Det var kanskje ikke slik 
ment som det ble sagt. Vi håper det ikke.

D.
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vil muligens komme som «fortsettelsesfortel- 
ling» i Porsbladet. Noe sikkert kan vi ikke 
si enda, men det er forhandlinger i gang.

Beretningen blir ledsaget av bilder, og den 
vil bli trykt slik at det er de midterste sidene

i bladet som utgjør beretningen. De medlem
mene som er interessert, kan da ta ut disse 
og binde dem inn når alle kommer.

Vi henstiller derfor til interesserte medlem
mer å sørge for at kontingenten kommer inn, 
slik at de ikke går glipp av noe av beretningen.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld. Bjørn Reinholt, Maria Skrapeklev !

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

Damegruppas
juletrefester ble like vellykket. Til den første 
strommet det inn både foreldre og unger, og 
inne i salen vår det et yrende liv. Det var 
både «biler, fly og tog» om hverandre, noen 
trodde visst selv at de var hunder, mens 
andre lekte vanlige leker som gjømsel under 
bordene og sisten og holdt på -å rive hele 
treet ned. Men det er jo slik det skal være 
på en juletrefest, og når de fikk lov til det 
så------- .

De fikk nemlig det. Da Molla Hegna onsket 
velkommen, opplyste hun at ungene skulle få 
lov til å boltre seg akkurat som de ville, og 
det gjorde de til gangs.

Boller, julekake og sjokolade var alle tiders 
mat for dem, og melk fikk de som ikke likte 
sjokolade. Her var det sørget for alt.

Nå ble det naturligvis ikke lenge ungene 
kunne holde seg i ro ved bordet, nei, det gjaldt 
å komme fortest mulig vekk derfra, det skulle 
løpes ut og inn i gangene. Det var det som 
var moro. Og maset på julenissen, det var jo 
begynt med en gang de kom inn av døra, og 
verre ble det utover.

Mon først skulle det gås rundt juletreet, og 
hvilke av julesangene var det som ikke ble 
sunget? Det kunne ikke være mange. Ene- 
bærbusken var naturligvis den som slo best an 
sammen med Å, jul med din glede. Disse 
kunne de små, og de sang med og de svinget 
rundt og vasket tøy til den store gullmedalje.

Og så kom nissene, ja det var 2, og begge 
kom fra Toten. De hadde med seg sekker med 
poser, og mange troskyldige barneøyne tittet 
opp på nissene og spurte om de skulle synge 
en sang for dem.

Ungene var elleville da nissene hoppet 
rundt treet med dem, og de ville ikke slippe 
dem av sted igjen, men de hadde ikke så god. 
tid, så til slutt var det adjø til nisseparet.

Fe? Bsiøtt igjen
Vel møtt igjen ti] et nytt ar. Som dere alle 

vet, er det et jubileumsår, og vi skai forsøke 
å holde medlemmene a jour med det som fore
går i de nedsatte komiteer, hva de forskjel
lige gruppene har for planer dette året.

Men bare vi 5 i redaksjonskomiteen kan 
ikke greie dette, vi trenger hjelp, og derfor 
henvender vi oss til medlemmene.

De vi i første rekke søker kontakt med, er 
komite- og styremedlemmer. De kan først og 
fremst skaffe oss de nødvendige opplysnin
ger. Men medlemmene ellers vil vi ogsa gjerne 
stifte bekjentskap med i spaltene våre.

År etter ar har vi anmodet medlemmene om 
stoff til bladet, alltid med negativt resultat. 
Vi håper det denne gang vil lykkes oss å 
bringe medlemmene til fornuft, til å tenke at 
redaksjonskomiteen ikke kan greie arbeidet 
alene.

En annen ting vi håper sterkt på, det er at 
medlemmene vil gå til postkontoret og sende 
de 3 kronene bladet koster for året. I fjor 
var det dessverre for få abonnenter, og det 
gjorde at driften ikke ble som den burde. Det 
var også grunnen til at vi ikke så oss i stand 
til å sende ut mer enn 5 nummer. I år håper 
vi å kunne sende ut noen flere.

Så vel møtt igjen til et nytt godt arbeidsår.
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I

føler den seg som bruker GRU D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.
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SOLID SKOTØY 
hos

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68
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Opprettet 1899
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

tare! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Vask 

og 
Føhn 

Massasj e

porsgrunn porselen-
elektrisk brent

Dame 

og 
Herre 
klipp

14. 14. IVIIil1 
Etb. 1916.

— MQBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- op malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 %

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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DK.

Vi annonserte for et par år siden

POSTKASSA.

Hvem eier skøytebanen?

Under «Kort fortalt.»

Skiskole for barn

D.

Stort lenger holdt ikke festen på for de små.
Festen for de større foregikk på samme z 

måten, bare med den forskjell at det ikke var 
svært mange foreldre der. Men, det var jo 
heller ikke meningen. Det var sjokolade og 
boller, gang rundt juletreet og det var besøk 
av et nissepar. Om det var det samme, var 
ikke godt å si-------- .

Og så var julefestene over for dette året. 
Festkomiteene er ganske sikkert overlykke- 
lige for at de er det, for det er et strev.

DK.

Barnas Skidag viste at det var et stort 
behov for skiskole i foreningen. R. Grant Tei
gen fikk her rett i det han for lenge siden 
hadde hevdet.

Teigen hadde heldigvis allerede i Skigrup- 
pas navn tilskrevet Foreningen til Skiidret
tens fremme og Den norske Skiskole, da ski- 
instruksjonen i Monrad ble holdt, og det er 
vi svært takknemlig for.

Spørsmålet er nå bare hvor en skal få god
kjente skilærere. Men nå er initiativet tatt, 
og da håper vi også at det vil 'ordne seg.

Og når skolen blir satt i gang, håper vi at 
barna på Vestsiden vil strømme til slik at 
denne vil bli en like stor suksess som instruk
sjonen på Barnas Skidag.

Dette vant ikke tilslutning blant medlem
mene. Enten overså de den eller det var ingen 
som hadde noe å spørre om.

Postkassa står fremdeles tom for inn
legg, men den er åpen og vi tar gjerne imot.

Er det noen av medlemmene som lurer på 
et'eller annet innen foreningen, sa kom med 
spørsmålene. Redaksjonskomiteen skal kontak
te rette vedkommende, og svaret kommer i 
nummeret derpå.

gjort, vi kjenner ikke reglene. Men vi vil 
gjeme ha en utredning om denne saken. 
Kanskje rette vedkommende vil være så snill 
og la oss få denne, hvis ikke står vi ved vårt 
standpunkt i saken. 

/

er det heller ikke kommet innlegg Som 
kjent skulle det her fortelles noe som hadde 
hendt medlemmene på representasjonsreiser 
eller lignende.

Vi håper det kommer inn noen innlegg. De 
behøver ikke være lange.

En kan begynne å lure på hvem det er som 
•eier skøytebanen på Vestsiden. Er det Pors 
sammen med Porsgrunn Kommune eller er det 
Grenland Bandykrets?

Det hendte nemlig den 30. januar noe som 
vi må påpeke.

Pors skulle selv bruke banen til en serie
kamp i klasse B. Alt var klart, spillerne had
de bare å gå på banen og begynne kampen, 
da følgende hendte:

Sundjordets og Breviks spillere møter opp 
og forlanger banen. Dette var avgjørende 
kamp i klasse A.

Er det riktig? Vel, det var mye om å gjøre 
å få spilt denne kampen, men den skulle jo 
egentlig ha gått på Sundjordets bane. Men 
her kunne ikke Breviks spillere gå med på 
å spille kampen. Det var altfor mye vann på 
banen, har vi hørt, men ellers var den visst 
ganske bra. Isen den dagen kunne jo ikke 
være god noen steder på grunn av været.

B-spillerne kunne ikke gå utpå. En A-kamp 
er jo tross alt viktigere enn en B-kamp, ikke 
sant ? ? ?

Vi vet ikke om det var Bandykretsen eller 
det var Brevik som satte alt inn på å spille 
kampen på Vestsiden. Men var det Brevik, 
så må vi få lov å ta med litt om deres egen 
bane. Vi husker en B-kamp i Brevik på en 
bane så liten at det var et under at kampen 
kunne spilles. Og ikke bare det, banen gikk 
oppfor bakke, så det ble oppfor i en omgang 
og nedfor i andre.

Det er mulig at det var riktig det som ble

I'i
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D.

JEISEN GUNDERSEN

kl.
«

«««
««

« «
««

DK.
Vestsidens Idrettsplass.

besøkPedleysen
en
og

flikene møter, 
husmødrene svikter

19
18
17,15
16,30 
16
18

å spille godt innenfor 16-meteren. Et godt 
spill her kan bringe resultater.

Det kunne være noe for våre gutter å tenke 
på. De har så altfor lett for å glemme at det 
også skal spilles innenfor 16-meteren, ikke 
bare til denne.

Her kom også Pedersen med en del eksemp
ler. Gunnar Dybwad og den kjente landslags
spilleren Børresen.

Pedersen ga også råd for effektiv oppdek
king ved frispark like utenfor 16-meteren. 
Men, sa han, er det Hans Nordahl som skal 
ta frisparket, kan jeg ikke gi noen råd. Han 
finner nemlig de luker som ikke fins.

Vi håper at fotballspillerne og trenerne no
terte seg de mange gode råd Ragnar Pedersen 
kom med, slik at laget kan vise seg sterkere 
til våren og dra av sted med samtlige opp
nåelige poeng i vårkampene. Vi må det skal 
vi ha sjanse til å fornye kontrakten i Lands- 
délsserien.

Dette navnet er kanskje ukjent for mange. 
De fleste vil ha det til at den nye trennigs- 
banen på Vestsiden skal hete Pors-banen. Det 
er naturligvis hyggelig å hore at folk omtaler 
den med det navnet, men det er ikke til å 
komme forbi at det er helt feilaktig. La oss 
slippe å se Pors-banen i avisenes referater, 
gruppenes annonser og sist, men ikke minst, 
la oss slippe å høre det over Porsgrunn Kring
kaster.

12—16
10—12
8—10
5—8 Onsdag

«

Magnar Pedleysen på
Fotballgruppa arrangerte sist i januar 

medlemskveld. Det var godt fremmøte 
kåsør var Fotballforbundets trener, Ragnar 
Pedersen.

Han svarte også på spørsmål fra tilhørerne, 
og pyntet på svarene ved å fortelle enkelte 
episoder fra fotballbanen.

El. a. sa han at det var ikke nødvendig å 
lage et glimrende midtbancspill. Det var bedre

er også i år ansatt som trener for alle la
gene i fotballgruppa, og det skulle da være 
både tro og håp om at A-laget vil greie å 
holde seg i Landsdelsserien, og at juniorav
delingens lag ikke vil komme til å ligge til
bake for tidligere års.

Men en annen viktig ting er vel at Jeisen 
sikkert ikke vil slappe av når det gjelder Fer- 
dighetsmerket. Det er mange som ligger på 
grensen til gullmerket.

Turn har for 3—4 uker siden satt i gang 
på nytt etter den lange ferien. Fremdeles er 
det pikene som er i stort flertall. Det spørs 
om vi ikke har en av de største turngruppene 
i kretsen nå når vi tar med stort og smått.

I alle fall hørtes det ut som at Storms for
mann, Thor Semb og formannen i Idretts
kretsens Barne- og Ungdomsutvalg, Kjell A. 
Haucn, Storm, ble mektig imponert da de 
hørte antallet av piketurnere. Det er bare å 
håpe at det fortsatt vil stige.

Damepartiet har fått et oppsving nå etter 
jul, men det er enda plass til flere.

Men husmødrene, de er litt seine i avtrek
ket. Nå skulle julestria være unnagjort for 
lenge siden, så de har ingen unnskyldning 
for fraværet lenger.

Alle dere husmødre som leser dette, hvorfor 
ikke komme ned i klubbhuset en onsdag kl. 6 
og være med en gang og se hvor morsomt 
det er. Dere vil virkelig like dere. Og vær 
ikke redd for utstyret, det er ikke nødvendig 
med treningsoverall, kun en shorts.

Trenirlgstider :
Dameparti
Pikeparti
Pikeparti 
Pikeparti 
Pikeparti 
Husmødre

Mandag og torsdag i Østsidens skoles gym
nastikksal, onsdag i klubbhuset.

Vel møtt i turnsalen alle sammen.

Mandag Torsdag
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i Hovedforeningen

Atter en
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Årsmøtet sentantskapets formann hadde noe å innven
de. Representantskapet ble så enstemmig opp
løst.

Årsmote ga Hovedstyret fullmakt til å ut
nevne et æresmedlem i jubileumsåret.

Valgene ga omtrent helt gjenvalg i styret 
og utvalgene.

Formann Halvor Teksten, Rolf Nygård, vi
seformann, Odd Lien, sekretær, John Kjør- 
holt, kasserer, Asbjørn Kjellevold, 1. vara
mann, Isak Svarstad, 2. varamann.

Kristian Young Halvorsen og Leif Ni Issen 
revisorer med Alf Aulie som varamann.

Arkivar Rolf Tangen.
Duddi Kjellevold, redaktør av Porsbladet, 

John Fjeldvik, kasserer, Bjørn Rcinholt, Ak
sel Fjeld og Maria Skrapcklcv, medlemmer.

Asbjørn Kjellevold, formann i huskomiteen, 
Hans Hansen, Kristian Herum og Selma Skil- 
bred, medlemmer.

Thorleif Aasland, formann i Stadionstyret, 
Rolf Nygård, kasserer og sekretær Andreas 
Skilbred med Alf Jansen 1. varamann og Rolf 
Næss, 2. varamann.

Komiteen for utbygging av stadion og Ut
valget for treningsbanen ble enstemmig gjen
valgt med Johs. Borchsenius og Einar Gun
dersen som formenn i komiteene.

Den nye valgkomiteen fikk dette utseendet 
Alf Aulie, Rolf Asdahl og Trygve Kristiansen.

Det var meget godt fremmøte til årsmøtet 
i Hovedforeningen. Møtet ble fort og greitt 
avviklet på vel lJ/2 time.

Halvor Teksten åpnet og ønsket velkommen 
som Hovedforeningens formann og holdt en 
kort minnetale over to av foreningens med
lemmer som var gått bort i løpet av det siste 
året, Kristian Bergh og Eigil Brynjulfsen.

Han kom i innledningstalen sin inn på 
de femti år som var gått, hva man kunne for
lange av medlemmene i jubileumsåret, og opp
fordret så medlemmene til å reise seg og gra
tulere hverandre med fødselsdagen og jubileet.

Dagsorden var som vedtatt i lovene, og man 
begynte med beretningene, først Hovedstyrets 
beretning.

Denne var meget god og fyldig og ga oss 
et godt bilde av foreningen i året som var 
gått. Den ble enstemmig godkjent.

Stadionstyrets beretning viste bl. a. at til
skuertallet i årets kamper var nesten 20000, 
og i jubileumsåret ville antallet siden starten 
i 1936 overstige 200,000. Også denne beret
ning ble godkjent enstemmig.

Porsbladets beretning ble godkjent uten 
merknader.

Beretningen fra komiteen for treningsbanen 
viste at det var nedlagt litt over 200 dugnads- 
timer på banen i år, og en god del av disse 
kunne Dame- og Turngruppa ta på sin kappe.

Samtlige regnskap, Hovedstyrets, Stadion
styrets og Porsbladets viste at økonomien var 
ganske god og de ble godkjent.

Det var kommet inn 4 forslag til årsmøtet.
Valgkomiteen foreslo at Dame- og Turn

gruppa valgte sin egen valgkomite, og det ble 
enstemmig vedtatt.

Håndballgruppa hadde sendt søknad om å 
få et medlem med i Stadionstyret. Dette var 
de fleste imot, og det ble derfor nedstemt mot 
3 stemmer.

Det var innkommet forslag om å oppløse 
representantskapet, og forslagsstilleren Rolf 
Nygård redegjorde for forslaget. Det ble in
gen debatt om saken, da ikke engang repre-

Vi er av og til tilhengere av tradisjoner, 
men det kan bli for mye ogsa av dem, så 
f. eks. med Håndballgruppa. At festene i den
ne blir avlyst, har hendt gang på gang, og 
den siste nå i januar blir ganske sikkert ikke 
den siste, om styret i det hele tatt våger å 
sette i gang forberedelser til en fest mer.

Her er det igjen Håndballgruppas medlem
mer som svikter. Forstår dere ikke at gruppas 
være eller ikke være avhenger av dere, ikke 
bare styret som snart er utslitt.

Mas ikke mer på fester og alt det forenin
gen burde gjøre. Utfør noe selv først, så kom
mer resten av seg selv. Skal vi nå si at tra
disjonen er brutt? Medlemmene har utspillet.
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DK.

Landsrennet

D.

KRETSTINGET

DK.

Telemark Idrettskrets hadde i år lagt sitt 
idrottsting til Pors klubbhus den 30. januar.

Ca. 90 representanter inntok sine plasser i 
salen utpå formiddagen for å delta i forhand
lingene. Disse gikk greitt unna, det ble ingen 
stor debat om noen av sakene. Det eneste 
måtte da være beretningen fra komiteen for 
idrettsanlegg. Det var enkelte av representan-

Forberedelsene til Landsrennet er i gang 
for lange tider siden. Hovedkomiteen er klar 
med Einar Røed i spissen og med R. Grant 
Teigen som langrennsleder og Kristen Barth 
som leder for hopprennet.

Løypene for 15 og 10 km er lagt, og hopp
bakken er så godt som i orden.

Det som står igjen nå er snøen, og den hå
per vi selvsagt alle sammen på å få. Vi hus
ker alle hvor håpløst det så ut for NM, men 
da kom den også, og alt ble brakt vel i havn. 
Får håpe det samme vil gjenta seg nå, slik 
at rennet blir en like stor suksess.

Det er sendt ut en god del forhåndsinnby- 
delser, de offisielle vil bli sendt ut i midten 
av aenne måned.

Medlemmene bes slutte godt opp om rennet 
og hjelpe der det trengs, slik at rennet kan 
avvikles til alles tilfredshet.

Damegruppa arrangerte også i år, tradi
sjonen tro, en fest for de eldre på Vestsiden, 
og den ble like vellykket som alltid tidligere. 
Det kunne en lett se av alle de tilfredse an
siktene rundt om i salen.

Det er en stor oppgave Damegruppa har 
påtatt seg med dette arrangementet. En kan 
være nødt til å grave ekstra dypt i gruppe- 
kassa. Forat en skal slippe dette mest mulig, 
har en rekke av Damegruppas medlemmer og 
også utenforstående vært villig til å levere 
smørbrødfat. Disse er vi stor takk skyldig, 
og vi overbringer hermed styrets takk.

Andre som vi er svært takknemlige er vil
lige sjåfører. Vi takker dere alle fordi dere 
alltid stiller dere villig til å hjelpe oss.

Og så hva gruppa hadde å by på utenom 
smørbrød. Både disse og kaffen smakte for
treffelig.

Maria Skrapcklev leste on prolog, forfattet 
for anledningen av henne selv. Turid Amund
sen, 12 år, sang, lille Karin Kristiansen dekla
merte og sang.

Andakten i år ble holdt av klokker Sturød.
Bjarne Nicolaysen sang, akkompagnert av 

frk. Anne Aasland. Fru Abrahamsen sang, og 
det gjorde også noen av Damegruppas med
lemmer med formannen, Molla Hegna i spis
sen.

Duddi Kjellevold leste dikt og fortellinger. 
Avslutningen stod Bjarne Nicolaysen for.
Molla Hegna ledet festen med en myndig 

hånd, og de gamle håpet alle som en da de 
gikk at Damegruppa måtte gjenta suksessen 
også neste år.

tene som gjerne ville at den innstillingen om 
tippemidler som ble sendt til Statens Ung
doms- og Idrettskontor skulle kommet til ut
trykk i beretningen.

Videre var det forslaget fra Herre Idretts
forening som foreslo at idrettskretsen skulle 
gå til bygging av idrettsskole. Dette forslaget 
falt bort ved at Herre trakk det tilbake. Vi 
skal senere komme inn på forslaget ved å 
bringe kommentar til det.

Valgene gikk meget fort unna. Valgkomi
teen måtte ha gjort et godt forhåndsarbeid. 
Det ble stort sett gjenvalg. Vi skal ikke kom
me inn på valgene, men vil allikevel nevne at 
Trygve Vassbotten ble gjenvalgt som formann, 
likeledes Ernst W. Lund som sekretær.

Etter at tinget var hevet, ble det servert 
middag som Porsgrunns kommune spanderte, 
eg ordfører Haug som hadde vært til stede 
under hele tinget ønsket representantene til 
•bords.

Festkomiteene i Dame- og Turngruppa stod 
for bevertningen og de fikk mye ros for den 
raske serveringen.
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Juletrefester
Tumgruppas.

UTLÅN
Det er Skigruppa som låner bort, og vi er 

helt enig i at den gjor det. Hva har så Ski
gruppa å låne bort, spør mange, penger kan 
det ikke være, for så sterkt økonomisk står 
den jo ikke.

Jo, gruppa er i besittelse av et par bakker 
(som i virkeligheten er Hovedforeningen) som 
den har vært så velvillig å låne idrettsgruppa 
på «Porselena. Gruppa der søkte nemlig om 
lov til å benytte Lille Rugtvedt til nopprenn 
samt langrennsløypa (ikke Landsrennets), og 
dette har styret gått med på.

Vi håper bare at idrettsgruppa ved Pors- 
grunds Porselænsfabrik vil sette tilbørlig pris 
på at de får låne disse.

En tanke for fotballgruppa?
Som vi alle vet, er det svært mange gutter 

og smågutter som har en forkjærlighet for 
Pors. De strømmer til treningen i mengdevis, 
og mer enn 11 av disse får jo aldri anledning 
til å være på banen ad gangen under en kamp.

Vi vil ikke si et vi ikke er enig i den måten 
som disse blir plukket ut til å representere. 
Vi har fulgt så altfor lite med i nettopp dette, 
at det går ikke an å klandre, og det burde

Turngruppa holdt 2 juletrefester i likhet 
med Damegruppa, en for det minste partiet, 
og en for de større.

Det var en flokk på over 50 som møtLe til 
den første. Men hvem skulle tro at det var 
unger mellom 5 og 8 år en hadde å gjore med? 
De oppførte seg som om de skulle være voksne, 
i motsetning til de større pikene.

Bordene var festlig pyntet og dekket med 
brusflasker med rode sløyfer, nisser og grønt.

Både brus, boller og wienerbrød forsvant 
ned på høykant. Den måten disse små satt 
og spiste på trenger en spesiell omtale. Vi 
var enige alle vi som stelte med det at maken 
hadde vi sjelden eller aldri sett. De satt på 
hver sin plass og snakket omtrent ikke mens 
de spiste.

vi vel heller ikke ha grunn til med de resul
tatene de har oppnådd hvert år.

Men det var en tanke som kom for oss, en 
tanke som vi ikke er opphavet til. Ideen fikk 
vi på Idrettskretsens ting av Forbundets re
presentant, Gelius Nilsen fra Aust-Agder. Han 
nevnte i sin tale at Skeid hadde funnet på 
noe meget lurt for ungguttene. De laget sinc 
egne lag som spilte mot hverandre. Disse la
gene fikk navn etter kjente engelske klubber, 
og ut fra disse lagene igjen plukket man ut 
de som skulle representere klubben.

Kanskje det kunne være noe a tenke pa for 
Fotballgruppas styre og treneren ?

II (in tå bal Igru ppa
har til hensikt å sette i gang en jubileums- 
tumenng til hosten. Det blir med 6 damelag 
og 6 herrelag. En har satt seg i forbindelse 
med en rekke kjente håndballklubber, og vi 
håper i neste nummer å kunne bringe nær
mere om turneringen.

Formannen i gruppa ber oss opplyse med
lemmene om at den i nærmeste fremtid sonder 
ut et rundskriv hvor alt av interesse foreløpig 
som trening, moter osv. vil sta. Meld deg 
som medlem du også.

Skøytebanen
Skøytebanen har også i år vært i bruk fra 

morgen til kveld. Det er en verdifull ting vi 
har fått på Vestsiden med denne.

Det er Bandygruppa som har sørget for at 
isen til en hver tid har vært førsteklasses. 
At den ikke alltid har vært det, kan ikke den 
klandres for, men derimot værgudene, og de 
har vært lunefulle i år også. Vi husker vel 
alle i fjor da vi nesten ble snødd ned. I år 
har det til forandring regnt. Hva blir det til 
neste år, tro ?

Dere skal ha takk, styremedlemmer i Ban
dygruppa fordi dere er villig til å ofre lør
dagskvelder og netter til å sørge for is til 
skolebarna og ungdommen. Men alle de glade 
ansiktene borte på isen skulle vel også være 
takk nok, dere ser at dere har noe igjen for 
strevet.
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Etterpå var det naturligvis liv og røre. De 
gikk rundt juletreet og sang. De oppførte og
så sangleken «På låven sitter nissen», alle 
versene, med Ragnhild Kjær som nisse. Dette 
var også foreldrene begeistret for.

Britt Hansen spilte og sang her som på den 
store, og 2 av pikene, Eva Hamre og Anne 
Grethe Wickmann var heller ikke dårligere 
enn at de også tok et par sanger.

Og så kom naturligvis — nei ikke nissen 
alene. Han hadde med seg en hest, og den 
vakte stor jubel. Så masse rart som den hes
ten kunne finne på hadde de aldri sett før.

Konklusjonen blir altså at ungene likte seg, 
og det var jo meningen.

Fabrikker

De store er vanskeligere. Det har vi merket 
på flere måter, men vi trodde at de ville vist 
litt bedre oppførsel på en juletrefest. Men 
også her viser det seg giddeløshet. Hva som 
enn ble foreslått, så var det kjedelig, gørr, 
det var så drepende kjedelig alt sammen at 
vi negriper ikke hvorfor de gikk på juletre
festen i det hele tatt.

Nei jenter, ta dere sammen. Det får være 
måte på alt.

Degge festene ble vellykket når en ser bort 
fra det at de litt større jentene ikke orket noe.

Anna Evensen, som stod for ansvaret for 
det hele, var omtrent utslitt etterpå.

‘K&mna S&peskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel 
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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V. Porsgrunn

Dah! & Skvers eid.

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Manufaktur

Andr. AasM
JERNV AREFORRETN ING

— SPORTSARTIKLER —

VPORSCBOTrøS MAUGARINFABIUKK 1LS - PO8SG8UNM/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland

Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

Kr. Knudsen & Co
DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

Magne Johansen 
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. 5 2092

OtRNER
Å

<JJ€ST€8®X
MARGARIN

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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L-x åren er den beste dugnadstiden. Og nå 
er våren kommet. Det er på tide å ta fatt 
på treningsbanen som enda ikke er belt fer
dig. Og når den er unnagjort, vel da kan 
det tenkes at det er mulig å begynne på 
gymnastikksalen. Det er mye som kan gjøres 
der.

Nå og da kan en høre en rekke innven

dinger mot dugnadsarbeid. En del kan være 
på sin plass, hvis de bare ikke kom fra dem 
som aldri har utført noe dugnadsarbeid i fore
ningen. Slike er det som alltid klager over 
at det ikke gjøres nok for ungdommen. Vi 
har til og med hørt noen som har uttalt at 
det får greie seg at de spiller fotball for 
klubben om de ikke skal arbeide også. Det 
er trist å høre slike uttalelser. Dette var 
bare et eksempel, og forstå det ikke slik at 
det bare er fotballspillere som er misfornøyd. 
De kan også tilhøre de andre gruppene.

Men burde det ikke heller være slik at - 
det var en ære å bli satt opp på et lag, ikke 
en plikt. Husk på at det er en hobby du har 
valgt selv, du er ikke tvunget til det.

Nei, kjære porsere, i år er det et viktig år 
for oss, vær med og vis at foreningen er 
dyktig på alle områder, at den har en stor 
og villig arbeidsflokk blant medlemmene.

\ / 'II' vær vil li

8
R
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Skigruppa arrangerte 12.—13. mars et me
get vellykket landsrenn. Det så lenge litt 
mørkt ut. For å si det-rett ut — det virket 
på oss som om det ikke var så stor interesse 
for rennet som det burde være. Heldigvis 
viste det seg at vi tok feil i dette.

Forhåndsarbeidet tok nokså lang tid — 
særlig for langrennenes vedkommende. Det 
skulle legges to løyper, en 10-kilometer og en 
15-kilometer. Langrennsutvalget ofret mange 
søndager, og enda flere kvelder til å gå og 
merke opp disse. Resultatet ble derfor godt. 
Det var bare ros å høre fra dem som gikk den.

Bakken var godt preparert og alt var i or
den til den 13.

De tre langrennsdamene
Fra venstre: Gina Regland, Kjelfrid Gutubakken og Helga Stuksrud

r
• ••

Vellykket landsrenn
Onsdag før rennet gikk fristen for inn

meldelsene ut, og spenningen var stor på 
rennkontoret den kvelden. Ville det komme 
noen av de kjente. Det var kommet beskjed 
fra Norges Skiforbund at Slemmestad og BUL 
skulle knives i løypa og KIF og BFG, Ørn 
og Drafn i hoppbakken. Derfor regnet en 
med sikkerhet at Per Gjelten ville komme. 
BUL kom muligens til å sende Henry Her- 
mansen, Drafn Hans Bjørnstad og KIF alle 
sine.

Noen av dem en muligens kunne regne 
med gikk dessverre ut, men deltakelsen ble 
allikevel bra. Gjelten kom naturligvis, Kjetil 
Maardalen, Thorbjørn Marthinsen og fredag 

kom da den gledelige meldin
gen — Arnfinn Bergmann ville 
komme.

De to finnene man hadde hå
pet på å få. de rakk dessverre 
ikke frem. (Det var synd at 
enkelte hadde tatt ille opp at 
styret tilfeldigvis hadde nevnt 
det for noen aviser. Man skal 
visst helst ikke si for mye. Det 
har en i hvert fall lært til et 
annet år.)

NM på ski i 1952 hadde skapt 
god reklame for langrennspor- 
ten. Det kunne en tydelig se 
lørdag ved starten for lang
rennene i Vabakken. Svært 
mange hadde funnet veien dit, 
og det var virkelig god ski
sport som ble vist. Spesiell in
teresse hadde selvfølgelig lang
rennet for damene. Ingen rin
gere enn Norgesmesteren Kjel
frid Gutubakken hadde funnet 
veien til Porsgrunn sammen 
med klubbvenninnen Gina Reg
land og Helga Stuksrud fra 
BUL.

Vi skal si det var jenter som 
kunn gå på ski. Spesielt
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jocobsens trykk, Porsgrunn

format, og dessuten er det litt forsinket. Vi

har ventet litt på et par bidrag som vi var

uteblitt. Detblitt lovt, men de er dessverre

er mulig at vi kan få det med '■

i neste. Som svar på overskrif

ten Hvem eier skøytebanen?

har

Det ma utstå til neste nr.

stopper abonnementet for dem

ten.

Vi beklager at vi kom i ska

de for å skryte litt for mye av

Bandygruppa i forrige num-

utført alt arbeide på skøyte

banen alene. Bygartnerens folk

Alfred Hansen i spissenmed

har da gjort sitt de også med

bil-brøyting. Men sprøytingen

har Bandygruppa klart selv, og

det var den vi skrev om.

D.

Ei
Kjetil Mårdalcn

>____________ '■ |

Redaktør:
DUDDI KJ ELLE VOLD

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

k .J . ■

vi imponert over teknikken til Kjelfrid Gu- 
tubakken. Men de andre to var heller ikke 
borte. De startet alle i drivende tempo, og 
kom inn på innkomststedet i samme tempo, 
og hvem kan si at de så slitne ut. Absolutt 
ingen. At Gutubakken skulle gå av med sei
ren, var det ingen som tvilte på, og hun 
vant også overlegent. Mange av juniorene ble 
slått av både henne og de to andre jentene.

Juniorene gikk samme løypa som kvinnene. 
Her var det morsomt at Sølve Borge gikk av 
med seiren. Vi husker han igjen fra krets
mesterskapet for to år siden som Pors arran
gerte. Da gikk han også av med seiren for 
juniorer.

I seniorklassen stod kampen mellom Maar- 
dalen og Gjelten. Det var en spennende fight

Medarbeidere:
Aksel Fjcld, Bjørn Reinholt. Maria Skrapeklev i

'i

som ikke har betalt kontingen-

mer. Naturligvis har den ikke

det kommet ett innlegg.

Jur ette nummer er dessverre svært lite i

Fra og med dette nummer
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

Vestsidens Herrefrisør
• Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

90

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 

og
Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

°/
/O

14. n.
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malervørksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

«Ekko»

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinstcr.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

TRICOTASJE

O. BraarudL

iiW Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler

fllo-ttah uitzåfcuxLcL.

Aksjekapital kr. 120.000,00

mswm wimmit a.s

I

toppform
■mm ner - •

føler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i G RU DE K LÆ*R.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61f

I. L, Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

~U | H Z? Kg3 V. PORSGRUNN
Tdo yy Lia ^7 IS lP3 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN 

KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Ilcrrcekviperingr — Arbeidsklær.

I

horn» Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0J, 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

S)iåfc.
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mellom de to. Som mange ganger ellers viste 
det seg at Maardalen var den sterkeste i 
løypa, men så mye forsprang var det ikke 
han hadde. 0,8 poeng er ikke så mye, og det 
skulle vise seg senere at det var litt for lite 
imot Gjelten.

I langrennscupen viste, det seg at Slemme
stad hadde et sterkere lag enn BUL.

Hopprennet ble en seier for Gjelten. Hvem 
ville gjettet på tidligere at han skulle gå av 
med alt som kunne vinnes med konkurrenter 
som Kjetil Maardalen i kombinert og Arn
finn Bergmann i spesielt. Andre spesialhop- 
pere kunne også gått av med seiren.

Like før hopprennet begynte, hoppet to 
juniorhoppere som prøve. De hadde toppfart, 
og de la på det de maktet på lengden. Begge 
havnet på omkring 60-meteren. Vel, dommer

ne beordret da mindre fart i 
første omgang, noe som kan
skje ikke var det lureste. Hele 
første omgang ble av denne 
grunn svært tam. Lengdene 
nådde til midt i 50-tallet. Sti
len ble heller ikke slik som 
ønskelig kunne være, og vi tror 
at publikum var litt skuffet, 
stort sett. Et lyspunkt var hop
pet til Arnfinn Bergmann. Det 
var et av de lengste med en 
stil som var imponerende mot 
det vi tidligere hadde sett.

Etter første kombinert-om- 
gang ledet fremdeles Kjetil 
Maardalen. Han hadde muli
gens? (etter vår og fleres me
ning) fatt litt for god stil for 
sitt hopp i forhold til Gjelten. 
I annen omgang derimot tok 
Gjelten litt innpå. Dessverre 
falt Bergmann i denne omgang 
etter et hopp på 66 meter, noe 
som ville holdt til ny bakkere- 
kord og en overlegen første
plass. Samtlige dommere hadde 
nemlig 18 på ham for fallet. 
Til tross for dette oppnådde 
han 16. premie i rennet.

Det var i det hele tatt svært 
mange som gikk over ende i 

annen omgang. Det var beordret større fart, 
og løypene ble glattere og glattere. Her burde 
det heller vært gjort omvendt, men det er 
svært lett å være etterpåklok. Kjetil Maar
dalen gikk overende etter et hopp på 69 m, 
Thorbjørn Marthinsen gikk overende og om
trent alle BFG-hopperne falt. De hadde hatt 
uhell med bilen, og var av den grunn kommet 
for sent frem til bakken. De fikk starte etter 
siste omgang i kombinert, og da var nok 
bakken og løypa blitt svært glatt.

I hoppeupen gikk seiren til Drafn 
Ørn og KIF over BFG.

Premieutdelingen foregikk i Festiviteten i 
Skien, og her ver det fullt hus. Det kunne 
vanskelig vært flere inne. Løperne selv var 
det ikke så mange av, men de som skulle ha 
de første premiene var der, og det holdt.
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POKAL eller------?
Jeisen foreslo i julenummeret at det burde 

settes opp en ekstrapremie for den som klarer 
fordringene til gullmerket så og så mange 
ganger. Har Fotballgruppa tenkt noe nærme
re over dette ? Det burde gjøres.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Fabrikker

Slipeskbiec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Landsrennet brakte et bra overskudd til 
Skigruppa, så de kan drive uten for store øko
nomiske vanskeligheter iallfall de første par 
årene. Tallene har vi dessverre ikke rede på.

Vi gratulerer Skigruppa med suksessen.

Beha

Gjelten var mer enn fornøyd med sin høst, 
og hvem ville ikke vært det. Han dro hjem 
med 2 kaffcservise bl. a. og det hadde han 
fått beskjed om av kona, så der var alt 
i orden. De øvrige premier var også i porse
len, og meget flotte.

or
'V

i H.Q.

Skigruppa lakker lierued alle som hjalp 
lil ued auuiklingen au landsrennet 1955.
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REFLEX

Kr, Msgn & Co
V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Wsifas ManulaktiH

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

-SPORTSARTIKLER—

MABMIN

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping AJs

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland

Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Magne Johansen 
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. 5 2092

Dahl & Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vesir ega te 51
Telf. 5 2138

&K N E R

l—

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkkcn.

DROGERI, FARVEHANDEL Og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

>- w>

B
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN
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For den som overvar vinterolympiadens åp- det loss. En jubel lika starkt, lika uppmunt-

idretten til d kapitulere.

Det var under innmarsjen. F or st grekerne,

sd i alfabetisk orden, Argentina, Australia,

Belgia osv.

Sd flagget med tre horisontale felter, svart

skoytekongen Hjallis eller backhoppningsor-

nen Arnfinn Bergmann, utan till hela det

de? Avvaktande? Prøvande? Sd pløtsligt brøt beundran.»

ning i Oslo 1952, er det særlig en ting som 

måtte få den mest innbitte motstander av

stille noen-øyeblikker. Den svenske journalist, 

Tore Nilsson, har skildret det slik:

>3,.----
VR Gfi' n

nor ska idrotts folket, en seger som inte ger 

ndgon gullmeddlj, men i stellet en hel vdrlds

I

«Nagra sekunder av stillhet. Olycksbådan-

rande, like vanligt som ndgot tidligare. Det 

nor ska folkets hdllsning til det ny a Tyskland. 

Detta norske folk, av vilket många døttrar 

och sonar bara for ndgra dr sedan fallit, så- 

rats og lidit i sin kamp mot inkrdktarna, 

våldsmdnnen frdn et annat Tyskland.. Den 

forstå olympiska segern 1952 hadde gått lill 

rødt, og nederst gult. Det er det nye Tysklands . Norge. Inte till slaldmartislen Stein Eriksen, 

fane i spissen for en vakker tropp. Da var det
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I toppform

Telefon 51401 — Porsgrunn

Eneforhandler

Dlo-ttaA iruzå&udd.

PORSGRUHD METALVERK O

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06

føler den seg som bruker G RU D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

SOLID SKOTØY 
hos

Ho J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

1.1. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Vestsidens Skoteytorretning A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 04 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 24

Alfrsd Wi

ji g PORSGRUNN
■ H^Pelf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Sengeutstyr — Herreekvipering- — Arbeidsklær.

©xdjL u-e&A&eA ag u-e&Mto&t.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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Idretten19551905

gjall å finne en form for virkeliggjørelsen av

tanken.

drøftet ungdommens fremtid.

I dag kan enhver gjøre seg opp sin mening,

om disse gutters initiativ, om beslutningen

som ble fattet, om den har hatt noen betyd

ning.

Foreningens 50-års beretning vil fortelle om

det.

i

K. Tranberg

c

I
I

I den travleste tid i året, også i den vakreste 

var det at noen karer kom sammen og drøftet

problemet, en idrettsforening på Vestsiden. 

Mulighetene for aktiv idrett var tilstede, det

Foreningens
Jørsle for

mann

Idretten er gammel. Den er så gammel at 
vi ikke kjenner tidspunktet for dens opp
rinnelse. Den er hyllet inn i historiens slør.

«Mens Sana In Corpore Sano». Dette er 
idrettens valgsprog. I dette finner vi det ide
elle ved vår idrett, det som i det gamle Gre- 
kenland dannet grunnlaget for de olympiske 
leker.

Olympiaeden, som sier:
Vi sverger at vi deltar i De Olympiske Leker 

i ærlig konkurranse og at vi vil respektere 
de regler som gjelder. Vi deltar i ridderlig 
ånd til ære for vårt land og for idretten.

Som De Olympiske Leker binder sammen 
oldtid og nutid, heiser fredens hvite fane, med 
de fem ringer, og som gir oss tro på høye ide
aler, og som faktisk har gitt oss tro på en 
virkelig fred.

Den første Olympia-turen til Aten i 1896 
for vår ungdom, var en pilgrimsreise til spor
tens hellige land, og som siden er blitt gjen
tatt hvert fjerde år, og som samler alle stater, 
alle raser og begge kjønn.

I dag er alle enige om at intet kan samle 
slik som idretten, som bare har en grense^ 
ridderlighet.

I

Det vil i et nummer som dette føre for 
langt å trekke frem foreningens idrettslige 
fasit, de aktives innsats, foreningens ledelse 
oppgjennom alle år, og minnes alle de som 
var med fra begynnelsen. Men en ting vil vi 
ikke undlate, det å takke alle de som i disse 
femti år i hengivenhet til sin forening og i 
kjærlighet til idretten har nedlagt et kjempe- 
arbeide.

Den mangeartede og alsidige virksomhet 
som en idrettsforening består av, har stillet 
store krav til hver enkelt, enten som aktiv 
idrettsutøver eller som administrator. Alle har 
ydet sitt aller beste for vår forening, og resul
tatet har vært en forening i utvikling og vekst.

Vi takker alle som har bidradd til vår fore
nings posisjon, for viljen, innsatsen, forståel
sen og fremfor alt, den kjærlighet alle har 
viet sitt virke, for idretten, for friluftslivet 
på Vestsiden.

Det var pionerene for idrettslivet, som



PORS-BLADET4

i

o

Mil■■

w.

3
■f

:.?•■$ >V

Fotball er lagsport. Den knytter den ene 
sammen med de ti andre og for i samlet inn
sats å nå et resultat.

Mens friidretten har sine sekunder og me
ter, skisporten sin kombinasjon av tider, me-

Og slik gjøres det!

ter og skjønsbedømmelse av stil, måles fot
ballsporten etter antall mål.

Svenskene har det gode uttrykk: Elvan.
Og her er sådanne av egen avl.
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i vestre Porsgrunn.

Halvor Teksten.

Vår ledelse i tredve-årene gjorde sitt til at 
vi fikk vårt stadion.

år

Moderne fotballsport og fotballspill av høy
ere nivå kan ikke forbindes med annet enn 
gode gressbaner.

Det er nu 50 år siden en del ungdommer 
begynte å snakke om å stifte en fotballklubb 

De handlet hurtig og 
ganske kort tid etter var klubben et faktum. 
Disse ungdommer hadde nok ikke den gang 
anelse om at det fro de sådde skulle bli til det

kraftige tre — Idrettsforeningen Pors nu er.
De fortjener i dag å bli hedret for hva de 

skapte den gang.
Foreningen vår har alltid hevdet seg godt 

i konkurranser, og ikke bare det, den har 
vært et bindeledd ikke bare for ungdommen, 
men for store deler av Vestsidens befolkning 
og byen forøvrig. Den har maktet å sveise 
gamle og unge sammen i et godt kameratskap 
som på så mange måter har gitt gode utslag.

Foreningen har alltid vært drevet sundt 
økonomisk. Vi har løst oppgavene i tur og 
orden, etter hvert SQm det har vært forsvarlig.

Bak oss har vi en stor ungdomsflokk som er 
stolt og gla i sin forening og disse vil nok 
makte å bære foreningen videre frem og gjøre 
den enda større og kraftigere.

Vi ser de neste 50 år lyst i møte.
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arbeid. Jeg fremhever særlig ungdommen her, 
fordi den gjennom sin reaksjon på dr. Albert 
Schweitzer, ga oss ungdomsleder et uforglem
melig minne!

Hva kunne grunnen være til en så spontan 
og hjertevarm oppslutning? Ikke var det vel 
hans vita? De færreste visste vel for eksempel 
EKSEMPLET ALBERT SCHWEITZER 
at han har tre doktorgrader, er en fremra
gende Bachforsker og spesialist i orgelbyg
ging. Ikke var det vel heller hans filosofiske 
verker som byr på vanskeligheter å tilegne 
seg. Eller hans foredrag, hvis innhold p.g.a. 
språkvanskeligheter, vel gikk mange forbi. 
Ikke heller Nobelprisen som sådan; ihvertfall 
ikke beløpets størrelse, det imponerer ikke 
noen ungdom i dag. Men ganske sikkert freds
prisens høye etiske eksempel. Og heller ikke 
kunne det være hans utseende i og for seg. 
For her var det ikke tale om en filmstjerne, 
en idrettshelt eller et jazzfenomen. Skjønt 
hans særegne trekk, det ureegjerlige håret 
og barten, og det lune blinket i øyet, ga dem

Dagens krav i organisasjoner og i livet ellers 
er effektivitet. Som mål legges til grunn re
sultater, tall og statistikk. I det hele hårde 
og upersonlige realiteter.

Mer følelsesbetonte innslag, eller filosofiske 
betraktninger, er det ikke god latin for en 
arbeidende organisasjonsmann å komme inn 
på. Men i dag våger jeg det likevel, fordi det 
hendte noe i Oslo i forrige uke, som ikke bør 
stå unevnt. Det var da dr. Albert Schweitzer 
kom for å hente sin fredspris.

Hva skjedde? Jo, en forunderlig ting i vår 
oppkavede og hårde tid. I titusenvis sluttet 
folket opp om ham, unge og gamle, fattig og 
rik, uansett livsoppfatning. Først og fremst 
vil jeg nevne ungdommen, som i svære masser 
var med både ved mottagelsen, fakkeltoget og 
avskjeden. Glemt var den vanlige dansemoro 
på fredag- og lørdagskvelden; vær og føre 
spilte ingen rolle; vanskelighetene med å få 
billetter til hans foredrag ble tatt med tål
modighet og smil; glemt var egoisme og kjekl 
i den daglige livskampen, i utdannelse og i

e n ii’ bu
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Jubileumsfesten
skal holdes 29. oktober. Det er vårt ønske

å se hele «Vessia» der.

Vel møtt!

vel alle en følelse av trygghet, harmoni og 
visdom.

Nei, det var nok mer hans personlige eksem
pel og hans rent menneskelige egenskaper 
som skaket opp ungdommen så kraftig og 
som traff dem midt i hjertet. Og her reiser 
spørsmålet seg om hvilke egenskaper dette var, 
hva det var som gjorde slikt inntrykk — og 
om vi i idretten har noe å lære av det. Hele 
det mektige inntrykk av dr. Schweitzers besøk 
er i dag for nært innpå til å kunne behandles 
inngående og i perspektiv. Derfor gjør jeg 
bare et svakt forsøk på å streife enkelte mo
menter:

Det er sagt at nåtidsmennesket kaps
ler seg inn og fryser til. Det vil gjerne 
to opp, men kan det ikke. Det søker etter 
en som kan hjelpe dem, men finner ham 
sjelden. Det vil ha en d se opp til, til 
idealisten. Her kommer sd dr. Schweit
zer, urskogens ensomme hjelper for de 
stakkars negrene i Midt-Vestafrika. De 
horer om hans langvarige og seige kamp 
for de lidende i Lambaréne — og at 
han ga opp den fineste karriere for a 
ofre seg for dem. Dette grep dem............

Og sd hans enkle og inderlige forkyn
nelse: Her fikk de indirekte satt opp 
mot hverandre offervilje mot krav, nes
tekjærlighet mot egoisme, fattigdom mot 
krav om høy levestandard — og enkel
het, ja, beskjedenhet inntil selvutslet- 
telse, mot prestisje og makt. Ungdom
men falt i ettertanke og ble oppflammet 
av begeistring. Vi eldre ble ogsd be
geistret over dr. Albert Schweitzer. Det 
viste bl. a. den innsamling som ble satt 
i gang. Mer spontant enn Nasjonalhjel- 
pen, kom det inn flere hundre tusen 
kroner pd bare tre dager.

Vi idrettsledere kan ikke alle bli en dr. Al
bert Schweitzer på hvert vårt område. Men 
vi kan prøve å bli som en miniatyr av ham. 
Vi ser i et idrettslag at hvis laget har en god 
kulestøter, så blir det gjerne flere gode kule
støtere i den klubben. Slik også i lop og annen 
idrett. Det er eksempelet som smitter. I orga
nisasjonsarbeidet vårt er det også eksemplets 
makt som teller. Som mål på den gode idretts

leder kan vi ikke bruke stoppeklokke og måle
bånd, men vi får et «bevis» på hans dyktighet 
i lagets trivsel og vekst. Og den gode idretts
leder arbeider først og fremst med seg selv. 
Han skylder ikke først og fremst på ung
dommen, men søker heller å bli et godt ek
sempel for dem.

Å arbeide på et høyt og flott plan regnes 
gjerne for å være populært. Dr. Albert Schwei
tzer gjør ikke det. Han begynte helt nedenfra, 
på bunnen, og fortsetter sitt arbeid på det 
nivå. Intet er for smått for ham, intet for 
dårlig. Intet menneskelig lar han uforsøkt. 
Foi' ham spiller neger og hvit ingen rolle.

Vi idrettsledere søker og søker for å finne 
nye og bedre veier for vår bevegelse. Vi spør 
etter og forsøker oss på nye og bedre midler 
i vårt arbeid. Men først og sist er vi ute etter 
mennesker som er egnet som idrettsledere, til 
de minste såvel som til de høyeste tillitsverv. 
Kanskje eksemplet dr. Albert Schweitzer kan 
bli den tennsats som fenger lunten og som i 
en eksplosjonsartet utvikling kan gi oss man
ge store og små av hans type til vårt fort
satt arbeide for ungdommen.
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Rolf Gulliksen:

Slekt .V

skal følge
!

Og den skal tidlig krøkes--------

Barn- og ungdomsidretten er viet bred 
plass i våre grupper. I fotball, i ski og 
ikke minst i turnsalen finner vi en skare 
arvtagere, som sikkert vil føre arven 
videre, kanskje mer utbygd og bedre.

R

Da Pors i 1913 sendte inn sin søknad om å 

bli opptatt i kretsen, var det en søknad som 
ganske sikkert var vel overveiet, og at der i 
den søknaden lå andre hensikter enn akkurat 
det å bli medlem har senere års resultater 
vist. Klubben forsto ganske snart å gjøre 
seg gjeldende, den laget en innsats i cup som 
i serier som kan sidestilles med de aller beste.

iv ■"gp
g L V A

i
HM.*

og den skapte seg snart et navn i norsk fot
ball, respektert og beundret.

I Grenland Fotballkrets er Pors en av de 
ledende klubber, den er alltid å finne i slutt- 
striden om kretsmesterskapene. Der arbeides 
i fotballgruppa i Pors og der arbeides godt. 
Jeg vil i den forbindelse ikke unnlate å nevne 
dens arbeid med ferdighetsmerket, et arbeid 
som brakte Grenland Fotballkrets’ navn til 
topps i statistikken. Pors har gjennom årene 
avgitt en ikke så liten kontingent spillere til 
våre kretslag, likesom flere av dens spillere 
med heder har deltatt på våre landslag. Men 
det er ikke bare på det sportslige område 
klubben har hevdet seg, administrativt er den 
også av aller beste merke. Den har alltid som 
den har det i dag hatt dyktige administrato
rer som foruten å ha nedlagt et ypperlig ar
beide i sin klubb også har deltatt i kretsens 
arbeid, og på en slik fortjencstfull måte at 
kretsen har hedret dem med sin høyeste ut
merkelse: gullmerket. Jeg vet jeg har kretsens 
klubber med meg i en hjertelig lykkønskning 
til sine fotballvenner i Pors, med takk for 
godt samarbeid og for den betydning Pors 
har hatt for Grenlands-fotballen. Lykke til 
med jubileumsåret, lykke til med de kommen
de år.
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t

Skiidretten
har gått hånd i hånd med fotballen i vår 

forening, og den har fulgt utviklingen.
Skal vi dømme etter antall aktive utøvere 

og den vilje og innsats som medlemmene har 
vist denne sportsgren, vil vi i dag kunne gi 
karakteren meget tilfredsstillende. Den store

!

oppslutningen av publikum ved alle arrange
ment på Vestsiden viser at denne idrett er 
rotfestet. Det gjelder å verne om den, ved
likeholde og bygge videre på dette sikre grunn
lag.

;■ i 
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Tarndamcnc!

Vi skal ikke oppsummere noe av alt det som 
våre turndamer har rukket i den relativt korte 
tid turningen har vært drevet i vår forening.

Bena

■ AÆ c '; •

Fab rik ker

Vi skal bare konstatere at tilslutningen hele 
tiden har vært god, og som bildene viser, er 
det ynde og stil over damene våre.
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Mitt

Anders Haug.

The noble art
Gruppens sterke posisjon i norsk boksing

er uomtvistelig: En rett venstre skal pla-

seres slik

Det er det største skritt som er tatt til idret
tens fremme og for å få en sammensveiset 
enhet av idretten i vårt land. Siden dette 
skjedde har idretten hatt én veldig fremgang, 
og alle er vel i dag enige om at dette var 
det eneste riktige.

Mitt syn på konkurranseidretten, den såkalte 
stjerneidretten, er at den må være tilstede 
akkurat slik som den drives i dag. Alminne
lig dyrkelse av idretten kan kombineres med 
konkurranseidretten, så alle som er utøvere 
av en eller annen idrettsgren kan dyrke den
ne så meget on lyster, bare for interessen og 
idrettens skyld.

Kommunenes økonomiske støtte til idretten 
er blitt et omstridt spørsmål i vår tid. Det 
burde vel være slik at enhver kommune som 
hadde arealer og økonomisk anledning til det, 
burde ha sitt store kommunale idrettsanlegg 
med størrelse og mål for landskonkurranser.

Et av de store mål som Norsk Idrettsfor
bund i dag har til løsning, er vel å få reist 
en idrettens høyskole i vårt land. Da jeg har 
hatt anledning til å se den store og flotte 
Idrætshoiskolen i Porsgrunns vennskapsby, 
Sønderborg i Danmark, er jeg blitt en god 
tilhenger av at denne sak snarest løses i lan
det vårt.

Når man spør meg om mitt syn på idretten, 
så kan jeg kort og godt svare at det er sundt 
og godt for ungdommen, jenter og gutter, å 
dyrke idretten, de blir lette og spenstige, får 
god kroppskultur og er også av stor moraisk 
og oppdragende betydning.

Se på en turner f. eks., dette spenstige 
ganglaget de har, det er den gode virkning 
turningen har på kroppskulturen.

Det er av stor betydning for idrettens frem
me at man i de forskjellige idrettsforeninger 
har flinke, dyktige styrer, har gode idretts
ledere, som har rette forståelsen av å drive 
og rettlede ungdommen.

Har man dyrket idretten i ungdommen så 
tror jeg en er varm tilhenger av denne videre 
gjennom livet. Slik er det iallfall med meg. 
Jeg dyrket en 2—3 idrettsgrener i ungdom
men, og det er jeg glad for, for det har jeg 
hatt stor glede av siden gjennom årene. Hvor 
fornøyelig og spennende er det ikke å se en 
god fotballkamp, eller å se et større skirenn, 
eller se god turning, som for meg er den 
gjeveste av alle idrettsgrener.

En av de største ting som har hendt gjen
nom idrettens historie i vårt land er sammen
slåingen av idrettsforbundene til ett forbund.

syn på idretten!
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

Vestsidens Herrefrisør
Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

porsgrunn porselen

90 % norsk

*

Porssrø! « når Dere skal 'ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

i

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask
og 

Føhn
Massasje

elektrisk brent

Den norske Creditbank
Porsgrunn

n. 14. iversen 
Etb. 1916.

—- MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malervcrksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Sfcfc®»

O. M. Bærulfseø
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Aksel Fjeld:

r

VINTERENS
FOTBALL

hos
På

IZDet er skrevet så meget pent om Pors Ski- 

gruppe i alle år at det er vanskelig å finne 
noe som ikke er skrevet eller sagt tidligere. 
Når det er falt i min lodd nå i anledning ju
bileet, som formann i Grenland Skikrets, å 
gi et bidrag til Pors-bladet, vil jeg fremheve 
den ånd og tone som alltid har fulgt med ski
sporten, og som er særlig fremtredende i Pors 
Skigruppe. I femti år har de holdt oppe og 
båret skisportens gode tradisjoner videre, og 
ydet skikretsen verdifulle bidrag.

Med sine anlegg og interesserte medlemmer 
skulle årene som kommer gi gode resultater.

Om det ikke har 
så meget av somme
rens glade og begei
strede publikum, så 
er interessen 
bandyspi Uerne 
topp.

■ -I
■ ' !
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Slik foregår det

1

NORRØHA FABRIKÉR A/S
PORSGRUNN

L

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

'Hmna Slipes&iuec 
ev fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

dyktighet må selvfølgelig være best mulig, 
men den skal stilles til disposisjon for lag
spillet og i samarbeidets tjeneste.

I var forening som sa mange andre steder 
er fotballsporten den dominerende sportslig 
som økonomisk.

Det har vært både med- og motgang i åre
nes løp, men interessen er fortsatt like sterk 
som i de beste glansår for norsk fotball.

Den bredde vi har i foreningen skulle det 
være muligheter utenom det alminnelige, og 
dertil første klasses baner.

Med vilje og innsats burde fremtiden for
tone seg særdeles lys.

■■'é.

fe'A
■

' i

HÅNDBALL 
har også funnet til

hengere innen vår 

forening.

; Xj / BALL
Fotballsporten har i dag et større omfang 

enn dengang de første gutter pa Vessia for
søkte seg.

En kan trygt si at hvor der er en mulighet 
for å spille pa en ball, sa finnes der ogsa en 
liten klubb. Og mange er det som er med i 
spillet om lærkulen, enten som aktive ut
øvere, som ledere eller som det store publi
kum. Fotballspillet er derfor i ordets beste 
forstand blitt en folkesport.

Fotballspillerne er lagidrettens menn, hvor 
kameratskapet er det største. Den individuelle
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Kr. tata & Go
V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Afiili, Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

f

HAKASM
PORSGRUNNS MARGARINFABRIKK A.S - PORSGRUNN,

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 5 07 30

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for aTle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomster telegraf

Dahl & Sky ers eflf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestre gate 51
Telf. 5 2138

Magne Johansen 
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. 5 20 92

tetsitas BiartMur
Telf. 5 0913

V. Porsgrunn

—............ i
' - i

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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ggSredaksjonen
takker alle annonsører og pressen Konge gjunoi il itfor imøtekommenhet og velvilje,

bladets lesere for året som gikk.og

33

Norsk idretts høye beskytter

FABRIKfR a/s

i

1

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

i 
s

l/sed valget av Prins Carl av Danmark til 
vår konge i 1905, ga folket uttrykk for et en
da sterkere samhold enn det vår generasjon 
var vidne til i 191f0.

Et folk, et storting, en regjering, ga Prins 
Carl det svar han ønsket. Hele det norske folk 
stod samlet og ønsket ham til konge.

Alt for Norge, ble kong Haakons valgsprog. 
Et valgsprog som er oppfylt i rikeste mål.
I fred og ufred, med sin urokkelige tro på 

fremtiden, har kongen vunnet hele folkets 
tillit og hengivenhet.

En k o n g e g j e r nin g er øvet gjennom 
femti år, ved klokskap og pliktfølelse, med 
mot og fasthet.

I dyp beundring og i taknemlighet ønsker 
vi H. M. Kong Haakon helse og krefter til å 
fortsette sin kongegjerning, i en lys fremtid.Beha Fabrikker

Vlarcøna Stipeskiuu 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

HORRØNA F
PORSGRUNN
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Vårt tredje æresmedlem!Julen 1955 eller mange bekker,ysmå.

Thorleif Aasland.

«Og da de hadde

er

Einar B. Nielsen.

(

ge, Ingrid Asdal, Selma Skilbred, takke dem 
alle for penger, bistand og hygge, og ønske 
disse utrettelige og oppfinnsomme damer, lyk
ke til i året som kommer og —Godt nyttår —

Hovedstyrets beslutning om å utnevne «Tos» 
til foreningens tredje æresmedlem ble mottatt 
med spontan applaus og tilkjennega medlem
menes enstemmige tilslutning.

Å trekke frem Thorleifs mange pluss-sider 
ved og innen vår forening, er det ikke plass 
til her, og det er heller ikke nødvendig. Alle 
grener av vår idrett har i en menneskealder 
nydt godt av hans idé-rike og forståelsesfulle 
interesse, hans innsikt, arbeidskraft og bered- 
villighet. Som aktiv fotballspiller, og en god 
sådan, som administrator, og som idrettska- 
merat, i ordets beste forstand, har han ydet 
sitt aller beste, i kjærlighet til idretten, og 
bidradd mer enn noen annen til vår forenings 
vekst og trivsel.

Vi gratulerer Thorleif med utnevnelsen som 
vårt tredje æresmedlem.

Dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?
Vi ønsker ikke julestasen borte. Den kan 

saktens være til stor glede.
Man går i alminnelighet ikke ut til en kon- 

gemottagelse for å se hva slags hester som 
drar kongen eller hvilken bilmodell han kjø
rer i. Man går ut for å se kongen.

Hyrdene oppdaget det viktigste, nemlig Je
sus, og det priste de Gud for. «Da de hadde 
sett det,» nemlig barnet som lå i krybben, 
barnet som engelen hadde talt om og sagt: 
For dere er i dag født en frelser, barnet som 
englene hadde sunget om, da hyrdene hadde 
sett det, fyltes de av glede og fred. Det var 
ham de siden talte med hverandre om, ikke 
om hvorledes stallen og krybben var.

Det er Jesus vi skal se i julen. Det er ham 
vi skal hore om og det er ham vi skal synge 
om.

For Jesus er og blir når all stasen er borte. 
Det er nemlig Jesus, frelseren, vi trenger. 
Måtte vi oppleve jul sammen med ham i våre 
hjem og på våre fester.

Kvinner selv.

tø*

Som ganske liten gutt var jeg en gang ute 
og så på kongeinntog. Det var før 1905, så 
det var den svensk-norske konge som kom til 
Kristiania. Jeg ruslet ned for å se på stasen. 
Og sannelig var det mye å se på. Og det som 
jeg syntes var det fineste å se på, var det 
flotte firspann av hester som trakk konge- 
vognen. Flotte var også de karene som satt 
på kuskesete, og så forridderen da.

Da jeg kom hjem, spurte mor om jeg had
de sett kongen og hvordan han var. Kongen? 
Nei, han hadde jeg rent glemt å se på. Men 
jeg kunne fortelle om all stasen og så hes
tene da.

Hvis kongen hadde kommet spaserende ale
ne eller hadde kjørt i en alminnelig vogn- 
mannstrille, så hadde jeg sikkert lagt merke 
til ham.

Jeg kom til å tenke på denne opplevelse 
når jeg skulle skrive litt om jul.

De første som så Jesus, hyrdene, hadde lett 
for å oppdage ham, for en stall og en krybbe 
var dagligdagse ting for dem. Det festet de 
seg ikke ved. Det avledet ikke oppmerksom
heten fra Jesus.

Damcgruppens aktivitet strekker seg over 
mange felter. Fra gamlefest og barnefest, fra 
kaffeslarv og sammenkomster, til nytte og 
hygge for våre gruppers møter og menn, til 
også å være foreningens «Sarepta-krukke».

Deres arbeidsfelt må vel sies å være på 
den indre front, men vi har da et sterkt inn
trykk av at de er velsette gjester i andre 
dameklubber rundt om.

Og deres egen tur til Farris i sommer, går 
det ennu frasagn om.

Fra gruppens start og til i dag, er det ikke 
småtterier de har skrapet sammen av klin
gende mynt, på sinc egne møter og sammen
komster. Enkelte ganger også ved basarer.

Vi skal ikke i dette nummer fortelle hvor 
meget det er kommet inn til hovedforeningen 
gjennem damegruppens «finansoperasjoner», 
det kunne komme landets finansminister for 
øre, mon gaven ved jubileumsfesten på 1000,— 
blanke kroner bør vi nevne.

En vakrere blomsterbukett er til dato ikke 
levert av noen blomsterhandler her i byen 
(synes vi).

I denne gruppe følger man øyensynlig den 
gamle og prøvede måte å få penger på, nem
lig å legge øre på øre.

Deres ønske er at flere damer slutter seg 
til gruppen som medlemmer. Det er hevet over 
tvil, at der er det hyggeligt.

Jubileumsåret har vært et meget godt år 
for gruppen, fremmøte har vært meget godt, 
og at samarbeide er utmerket behøves vel 
ikke nevnes.

Gamlcfesten er blitt tradisjon, et hyggelig 
og forståelsefullt arbeide, som gruppen har 
all ære av. og som de eldre ser frem til med 
forventning hvert år.

Det vil føre for langt å nevne opp alle med
lemmer av denne gruppe, det hadde de for
tjent, disse energiske, «staute kjemper», som 
alltid sørger for den behagelige overraskelsen, 
men vi får bare nevne styret i året som gikk: 
Form. Molla Hegna, Randi Olsen, Henny Waa-
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‘Jortiemstmedaljen

Hovedstyret i Jubileumsåret.
(i

Det var sikkert mange som kunne kommeKristen Barth, Einar Halvorsen, Aksel Fjeld

på tale til denne æresbevisning, men de oven-John Kjørholt, Andreas Skilbred, Olaf Skil-

bred, Asbjørn Kjellevold, Bjarne Olsen, Karl

Skifjell, Halvor Teksten og Erling Olsen er

kjente navn i vår forening, og da Hovedsty

ret besluttet å utdele disse fortjenstmedaljen, Vi gratulerer.

har de sikkert truffet et riktig valg.

FotbaU-lagets arrangement mot Strømmen, 
viste at laget kan. og gjorde faktisk opphol-

Boksegruppens utendørsstevne ble en sports
lig sukses, og kanskje det gledeligste var, at 
det bar seg økonomisk. The noble art-------
fikk sikkert nye tilhengere ved den anledning.

Jo, boksegruppen står sterkt.

Bandy-jubileiimsmatchen mot et av Norges 
beste bandylag, Mjøndalen, var fin propagan
da og gav sikkert våre bandyspillere nye im
pulser.

Ellers vant jo våre lag det som kunne vin
nes i 1955.

Turdamene er omtalt så vakkert og så man
ge ganger at superlativene er oppbrukt. Vi 
vil bare ta med at det var et morsomt inn
slag det ved jubileumsfesten.over foreningens navn.

De: har ikke vært noen stor sesong, hver
ken sportslig eller økonomisk. Men en sesong 
preget av arbeid i gruppene for å holde seg 
over vanne. Det er nok av lyspunkter, og nett
opp derfor skal vi være fornøyd.

Årsmøtenes beretninger forteller om akti
vitet, om seire og nederlag, om tillit og tro.

Administratorer og aktive har i flokk for- 
søkt å loftc, ydet sitt beste. Har vi i grunnen 
rett til å kreve noe mer?

Finanskomiteen var den første som satte 
i gang. Om ikke resultatet ble slik vi alle 
håpet på, ble det dog noe.

for nevnte er alle navn som gjennom mange 

år har ydet meget, og som har kastet glans

ler ikke noe å si på. Vi gleder oss til neste 
gang.

Skigruppens jubileumsarrangement var 
kanskje det beste av alle våre arrangementer 
i forbinnelse med femti-års feiringen.

Skigruppens jubileumslandsrenn ble meget 
vellykket gjennomført, forøvrig i siste liten. 
Løperne var vel nesten ikke kommet hjem, 
da sneen var borte.

At det kan bli publikumsport av langrenn 
er opplagt. Har det vært flere mennesker ved 
noe langrenn her i Grenland før? (Bortsett 
fra N.M.). Kjellfrid Gutubakken og hennes 
venninner viste hvorledes det tok seg ut for 
damer i konkurranser. Og farten var det hel-
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post festum.

J ubifeums-festen

Redaksjonen
Urædd 75 år — Pors 50 år TAKKER FOR DE TILSENDTE KLUBB-

GAVE-UTVEKSLING. AVISER, OG ØNSKER ALLE

GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR !

ifi" —

i Porsgrund Mek. Verksteds festlokaler ble i 
alle måter vellykket. Våre gjester og med
lemmer laget en fest som vil bli husket. Ros 
ble det selvsagt meget av, og skal vi tro alt 
som ble sagt må vi visst ha utrettet noe i vår 
50-årige beståen.

Talene var mange og gode, og festens ma-

glimtene fra utforkjøringen i Vabakken, som 
vi savnet i vår egen film, har Otto Spacek 
fått meget bra frem.

Slutten av filmen er opptak fra et ameri
kansk skirenn, hvor man begynner å lage sne
en i sommerlige omgivelser, sprøyter den ut
over osv.

En morsom og original gave, som i årene 
fremover alltid vil minne oss om N.M. 1952, 
Otto Spacek som klubbmedlem og Vestside- 
gutt, og at båndene til gamlelandet fortsatt 
holder.

terielle føde hadde festkomiteen all ære av.
Jubileumsfeiringen ga de beste forhåpnin

ger, og var en 50 års jubilant verdig.
Festkomiteen skal også, først i dag, ha 

blomster for alt strevet, regien var don aller 
beste.

Ved Urædds 75 års jubileum overrakte Hal
vor Teksten Idrettsforeningen Pors gave, en 
gong-gong med innskripsjon og merke.

Urædds Odvar Odberg gjorde gjenvisitt, og 
hadde med seg et flott Ølkrus til vår jubile
umsfest.

Qnmmcl kjærligføe? —
Blant de mange gaver som strømmet inn 

til foreningen ved jubileumsfeiringen, var det 
også en helt fra Amerika.

Ved N.M.-arrangementet 1952 hadde vi be
søk av Otto Spacek, vår egen fotballspiller 
og skiløper fra omkring 1920.

Som amerikaner hadde han selvsagt film- 
opptaker alltid for hånden, og det ble meget 
fra N.M. på rullen. Denne filmrullen har han 
forært vår forening på vår 50 års dag. Dens 
innhold er viet skisporten, og da særlig N.M. 
Og i farver naturligvis. Opptakene minner 
meget om vår egen N.M.-film, men vi synes 
langrennsbildene er bedre i gave-filmen, og

MitiS Hilsen, (I ii

Det var ikke småtterier foreningen ble til
delt av gaver ved jubileumsfesten. Porselens- 
vase fra Telemark Idrettskrets, Ølkrus fra 
Urædd, Gong-gong fra Skigruppen, Stander 
fra Norges Skiforbund, Stander fra Grenland 
Fotballkrets, Krystallvase fra Idrettsforbun
det, Krystallvase fra Fotballforbundet, Sigar- 
kasse fra Bokseforbundet, Sølvpokal fra Turn- 
kretsen, foruten blomster og penger. Men så 
er det ikke hver dag man fyller femti år.

Tallene som fulgte var preget av en tro på 
idretten, opptimisme og ikke minst av hjerte- 
lighet og varme ønsker for vår forening, og 
samtidig slo fast at hvor idrettsfolk ferdes 
og samles er der ingen ting som skilier. For
ståelse og fordragelighet, verdighet og humor 
var festens fasit. Ånden og tonen som her
sket fra først til sist understreket yderligere 
at vår forening står sterkt, aktivt som ad
ministrativt. og at kameratskapet, som har 
vært så fremtredende i alle år, fortsatt er i 
høysetet

Våre gjester og våre medlemmer skal tak
kes for hvad de gav ved denne anledning, 
ikke minst for den hengivenhet og kjærlighet 
til idretten hver og en ga uttrykk for. Det 
var kanskje den største gave. La oss forvalte 
den godt.

det på Stadion til litt av en opplevelse. Om 
ikke spillet var av aller høyeste klasse, så var 
det i hvert fall det beste som er levert der 
oppe i sommer.

Håndball-folket har gjort god figur, særlig 
i høstkampene, og resultatene bør det kunne 
bygges videre på. Det er blitt et kretsmester
skap innendørs kl. B og en flott pokal i året 
som gikk.

Skal vi i denne oversikt sette fingeren på 
ting vi ønsket annerledes eller bedre, så måtte 
det være at våre kulturkvelder, som vi hadde 
så megen glede av, ikke har vært oftere ar
rangert. Vi får spare på ros og ris, Hoved
foreningens årsmøte holdes i januar.

til?
"-r; I

JlArWa-.... ..

Helt fra starten av har du, og er fremde
les en av de ivrigste medlemmer skigruppen 
har. Mange er de dugnadstimer og arbeidstak 
du har nedlagt i RugtvedtkoHen og for ski
gruppen gjennom disse år.

Skigruppen ønsker gjennom Pors-bladet å 
få takke deg, og gratulere med 60 års dagen, 
og vil gjerne få uttale håpet om å se deg i 
riktig mange år til.

Pors-bladet slutter seg til denne gratulasjon, 
med de beste ønsker for fremtiden.

, ■A -«r?
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Skigruppen.Blir det Olympisk
gull i Cortinu 1956?

Aksel Fjeld.

fl

Blir det gull 
pa gode 
Martin?

sultater. Andrea M. Lawrense, U.S.A., Stein 
Eriksen, Guttorm Berge, Norge, var jo navn 
som vil huskes fra 1952.

Det er i de senere år blitt en virkelig bred
de i alpine grener, og vi står meget sterkt 
kvalitativt som kvantitativt, takket være de 
bedre treningsmuligheter våre alpinister har 
fått.

Forholdsvis nytt er langrenn for kvinner 
her hjemme. Sverige og Finnland har vært 
de ledende på dette felt, inntil russerne fant 
det oppoturnt til å starte i internasjonale 
renn, og vi må nok finne oss i å komme litt 
i skyggen av disse, inntil vi får bredde også 
her.

Alle trenings- og innstruksjonsopplegg er 
grundig gjennomgått og planlagt av våre ut
valg, og vi skulle kunne stille meget sterke 
lag i nær sagt alle grener. Om det holder, 
vis a vis våre konkurrenter, vil tiden vise.

Vi får håpe at treningsmulighetene blir gun
stige. Våre langrennsløpere er, i skrivende 
øyeblikk, kommet godt i gang, og i julen gkal 
hopperne samles i Lillehammer.

Under forutsetning av like og gode kon-

Man må vel si at en bedre åpning av jubi
leumsåret kunne man ikke ha fått.

I et strålende vintervær, så strålende, at 
det ble bare så vidt at sneen holdt, arranger- 
tes jubileumslandsrennet.

Et morsomt og interressant innslag var 
langrenn for kvinner, hvor selveste Norges- 
mesteren stillet til start. Riktignok var det 
dennegang bare tre, men med en stil og ryt
me som imponerte. Forøvrig var deltagelsen 
meget god, og publikum og arrangører opp
levet igjen et Rugtvedtrenn av godt gammelt 
merke.

Ellers har gruppen avholdt merkerenn, sko- 
lerenn (også for den høgre skole), en hopp- 
konkurranse med Ørn (gutter). Våre løpere 
i hopp har ikke forsynt seg så godt av pre- 
miebordet som ønskelig, mens våre langrenns
løpere har da vært frampå både her og der. 
(Laget ble best i B-klassen ved stafettmester- 
skapet).

I skigruppen som ellers, har frammøte va
riert meget, fra det helt gode, (skippertak) 
til det minimale. Og turene innover Bjømt- 
vedtåsene synes å bli mindre populære. Ski
gruppen ønsker en forandring heri, og vil 
lage propaganda for tursporten.

I forbinnelse med Barnas Skifond vil dér 
bli arrangert en barnas dag i Rugtvedttrak- 
tene en søndag i januar. Skolene i Porsgrunn, 
har erklært seg villig til samarbeide. Her vil 
det bli noe for en hver smak. Denne mønst- 
ringens dag bør bli alle tiders. Mer om dette 
arrangement senere.

Junioravdelingen har kanskje ikke hatt den 
tilslutning som tidligere, men sneforholdene 
spiller her en vesentlig rolle, og kan forandre 
bilde fra år til år.

Skigruppen ønsker alle sine skiløpere, med
lemmer og ski-interesserte en riktig god vin
terlig jul.

kurranseforhpld, vinnes ikke Olympiske gull
medaljer i Cortina, uten at alle forberedelser 
er gjort så grundig som overhodet mulig, at 
toppformen innfinner seg akkurat der, at se- 
kunderingen er den aller beste, at «finsk» sisu 
vises, og tilslutt at det lille «hellet» er med, 
som ofte følger den dyktigste.

Vinterlekene 1956 vil sikkert gi de mest 
spennende konkurranser som verden noensin
ne har opplevd, nervene på løpere og ledere 
vil der nede bli satt på en alvorlig prøve.

Kampen om sekunder og metere vil bli så 
hard, at det ikke blir plass til uheld av noe 
slag.

Vi kan vel allerede nu regne med at nasjons- 
dcltagelsen blir den største vi har hatt i vin- 
terleker, og at toppnivået heller vil stige.

Vår deltagerliste blir klar først umiddel
bart før konkurransene tar til i Cortina, men 
vi kan være forvisset om, at vintersportslan- 
det Norge vil bli representert av en tropp, 
så god i en hver henseende, at de sikkert vil 
være med på å høste juletreet eller for å ta 
med et navn å si det slik at den skal gå fort 
som vil være foran Martin Stokken ved pre- 
miebordet.

som ledende skinasjon er 
Vi kan si vi holder enda 

skansen i hopp fordi vi ennu ikke har tapt 
noe Olympisk hopprenn, og vår såkalte vara- 
degren, kombinert renn, er de to disipliner 
hvor vi har topp og bredde, og som ingen an- 
nen nasjon har hamlet opp med.

Annerledes er stillingen i spesielt langrenn 
og de alpine grener.

Svensker og finner har fra 20-årene gitt 
oss jevnbyrdige konkurranse i langrennsporet, 
og senere har de pasert oss, enkelte år gans
ke betraktelig. Og nu, de siste års resultater 
og fra verdensmesterskapet i Falun, russerne. 
Enkelte andre land har også sine løpere som 
kan gjøre det, men de må man vel få lov å 
kalle outsidere.

I alpine grener som inntil vinterlekene i 
Oslo ble dominert av mellom-europeerne, har 
enkelte andre land kommet godt efter, og 
som har blandet seg i striden med gode re-

I hele den skiinteresserte verden forbere
der man i dag vinterlekene i Cortina 1956. 
Samlinger og treningskurser har vært holdt 
siden forrige sesong i de land som skal delta 
i de VII olympiske leker.

I etterkrigstidens sterke fornyelse av ski
idretten, på mange felter, vil ski konkurranse
ne kunne by på forskyvninger i styrkeforhol
det mellom de ledende nasjoner, og i Cortina 
vil også russerne blande seg i striden om me
daljene og poengene.

Norge var ubestridt beste nasjon i vinter
lekene i 1952, enten det gjaldt gullmedaljer, 
eller man regner med den mer uoffisielle na
sjons tabell.

Resultatene fra den gang kan kanskje gi 
opptimistiske fremtidsbetrakninger for Corti
na, men vi bør være fornuftige nok til ikke 
å innlate oss på å ta noe for gitt, eller ta 
noe på forhånd.

Vårt hegemoni 
forlengst brudt.
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Du klubb som bærer 
halve byen i ditt navn 
og en idretts-skjorte 
preget av det blå og sorte — 
det er deg i dag vi ærer — 
for din framtid beste ønsker nærer — 
fyller heder i din favn.
Minnes alt hva der er gjemt i 
dine år, de femti — 
gir det gamle en fornyet glans. 
Fylt av glede — med litt slemt i — 
fylt av alvor, dog med skjemt i 
som en flettet markblomst-krans.
En krans hvor intet fargespill er korte, - 
men dog er preget av det blå og sorte. 
Markblomster ja, i myriader 
under de sparkende føtter, 
hver sentring fulgtes av kaskader 
av blomsterkroner, iblant både plante og røtter 
Ved cornerflagget vokste hasselnøtter, 
og nett-taket bak østre goallen var 
en gammel gran, med sitt tette bar.
Og målstolpe var dens stamme, 
den andre var markert med en stein, 
men det gjorde det samme.
Og tverrliggeren var den nederste grein. 
Ytreløperne hadde nok svare mas 
mellem ville bringebær og buskas.
Der byttet de på, hele gjengen, 
mens bekkene — gikk i engen. 
Så idyllisk, så fyllt av botanikk

>< All
var den første fotball, av den første klikk 
der de fløy og svetta 
oppe på Askedalsletta.
Og der mellem stein og stubb 
der fødtes Pors, vår klubb.
De var få, de som startet og stiftet — 
de som valgte det blå og det sorte, 
og tidene har skiftet — 
mange av dem er borte, 
men hvor aldrende seg trekker 
sønner står i nye rekker 
ferdig til å spille — sporte 
med det blå og sorte 
i sin idretts-skjorte.
Mødrene skjente — 
stoppet, lappet, snudde og vendte 
med ulltråd, med sytråd, med sort og med grått 
De lapper fremdeles, med sort og med blått. 
De vokste, fikk bredde — 
de møstret med knottede støvler i solen 
fra voksne menn til barna i skolen.
De mønstret med ski når det snedde — 
med gensere, vindtøy, vinterkledde — 
så tråkket da vi som var redde.
De mønstret, de kvinner som lappet og stoppet. 
De hadde ei fotball, og fryktet for hoppet. 
De hadde ei muskler til makt og brynde — 
så mønstret de med sin kvinnelige ynde, 
og med grasiøse trinn 
danset de på gressteppet inn 
og stod som svaie sokler

litt
■fø

hver vesjegutt vil frydes ved; 
det bånd man aldri svikter 
som krever — og forplikter 
hver den som trekker det på 
helt ut å forstå 
å holde det rent, det blå. 
Noen år var de saktens borte 
alle våre blå og sorte 
da falske myndigheter truet 
om på død og liv å være sunne, 
men de fleste bare gruet, 
og ville heller gå til grunne. 
De grov og lette 
etter kasser, kartoteke’, 
men ble omsider trette 
og noget mere bleke, 
for hele den mektige horden 
som alle andre her i norden 
var som sunket under jorden 

borte -
var de blå og sorte. 

Men innerst i et kott 
med møllkuler og naftalin 
lå noe i sort og blått 
og ventet på eieren sin. 
Og da atter 
frihetens latter 
gurglet i struper så magre 
var båndene like blå og fagre. 
Ja, det synes meg i vrimmelen 
de var blå som selve himmelen. 
Mangt er løftet 
mangt er bygget 
etter først å være drøftet.

I

f •
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hvor før det knaket i ben og knokler. 
Om fargen ei du finner 
på de turnende kvinner, 
så la det ikke smerte.
De bærer det blå og sorte i sitt hjerte. 
De mønstret mot svensker og dansker 
i sorte bukser og boksehansker, 
buksen sort, men hvor var det blå? 
Dc ga og de fikk 
inntil gong-gongen gikk.
Ingen gråt om det hendte som så 
at øyet fikk gratis det savnede blå. 
Vi smiled i dag av de gamle portretter 
fra våre første lag; 
studerer dem nøye og gjetter — 
hva mon det er for en fjegg 
som står der bak barter og skjegg.
Der står din onkel, kanhende selv din far 
med på billedet var, 
men det er ikke lett å forstå 
at de ser faktisk yngre ut nå. 
Kjente eller fremmede, la gå, 
men båndet på brystet er det samme blå. 
Det bånd dc nyttet 
og som siden knyttet 
en stadig fastere kontakt 
inntil der stod samlet makt 
med krav til by og land, 
et krav som tok tak 
og ble hele ungdommens sak 
for den kommende idrettsmann.
Det bånd som til dyst 
fikk prege deres bryst 
er nu forlengst det trofé
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6. oktober 1955.

Harald Thorstensen.

Har det hendt noe
morsomt eller

1

Thorleif utnevnelse til

Hilsen Magne.

Jubileumslandsrennets

nærer den store stammen.
Det er de som strever og baler 
det er de som betaler — 
der la grunnen til vunne pokaler. 
Ja, det står så mangt 
så det blir rent for langt, 
men la meg, dog som en apell 
si til dere, jubilanter her i kveld. 
Leg deg på minne 
at vi kjemper for å vinne, 
men blir vi allikevel velta — 
så husk i nødens stund 
vi kjemper da i grunn 
fordi det er aller viktigst å delta.

Magne Johansen.
En porser med fremragende orienteringsegenskaper.

?<• ■

O.-sporten stiller de største krav til kom
binasjon, fysikk, hodebruk og konsentrasjon. 
Og det er vel få idrettsgrener hvor utøveren 
i så høy grad utelukkende har seg selv å stole 
på. Alt som ligger foran ham i løypa er ukjent. 
Hva løypeleggeren har funnet på av lurerier, 
ja det vet han ikke foi’ etterpå. Det gjelder 
konsentrasjon og atter konsentrasjon, for skul
le han slappe av et øyeblikk, miste kontakten 
med kartet, ja da skal han komme ut å kjøre. 
Og har han vært uheldig kan det koste ham 
minutter og kanskje timer å ta seg inn igjen.

La oss ta en titt på et o.-løp og se hvordan 
det foregår. Et vanlig o.-løp her i Telemark 
samler som regel 200—250 deltagere fra den 
yngste gutteløper på 15 år og til old boysen

i

gledeligt i jubileumsår
■7,1

Siden er det trygget. J ’ 
Det svever for et indre blikk 
men er dog den rene historikk 
og derom taler protokollene 
sitt knappe sprog; 
om de som spilte hovedrollene, 
og de som slet og drog.
Det står om ham som scoret 
den dagen — det året.
Det står om ham som varmt i renn — 
som hoppet det han evnet — 
så buksen tilmed revnet, 
men ikke hvem som sydde den igjen. 
Send henne en blomst i kveld, 
ja, send en blomst til alle dem 
som står bak i styre og stell — 
i hus og hjem.
De er røttene som sammen

J
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på 50—60. Det er i alt 11. forskjellige klasser 
og som regel legger løypesjefen 3—4 løyper 
med forskjellige poster. De korte løypene lette 
og de lange mer krevende. En vanlig løype 
for en gutteløper er ca 3 km, og for de eldre 
opp til 10—12 km, med fra 3—4 til 8—10 
poster. Postene er plasert på detaljer som kan 
stedfestes og som står på kartene løperne får 
utdelt før start. Vanlige poster er myr er, kol
ler, hytter, nedlagt seter, stikryss, bekkekryss 
o. 1. Hver post er bemannet og merket med 
2 rød-hvite flagg 60 X 60 cm.

Løperne starter, følger merket løype til han 
er ute av syne fra startstedet. På en trestam
me e. 1. er der oppslått et kart av samme 
slag han har med seg. På det kartet er det 
merket med en rød, rund ring, hvor 1. post 
er. F. eksp. en myr. Han merker av på sitt 
eget kart der hvor myra ligger, bestemmer 
seg for et veivalg, og legger i vei, ut i det 
ukjente. Det samme gjentar seg når han 
kommer til 1. post. Han får kvittering på et 
startkort av postmannskapet, merker av 2. 
post og så videre. Slik går det helt til han 
paserer målsnoren. Har han fullført løpet og 
ikke «bommet» for meget skulde det være 
sjanser for premie.

Etter løpet er det så premieutdeling, og en 
diskusjon blant løperne som en sjelden hører, 
for «hvorfor tok jeg den stien», eller en an- 
nen «hadde jeg ikke «bommet» på 3. post, så 
hadde jeg tatt 1. premie i dag».

Ingen idrettsutøvere er vel i så direkte kon
takt med naturen som en o.-løper, og få kjen
ner som dem gleden ved å løpe på et fjærende 
moseteppe, eller over en myr i høstskrudd.

Vi har verdens beste, største og herligste 
idrettsplass.

Helge Madsen: Jubileumsfesten.
Leif Lindstad: Den heldige avvikling av ski

rennet i vinter.
Hans Hansen: Det må være Jubileumsfesten 

hvor jeg dessverre ikke var.
Asbjørn Kjéllevold: Tilsagnet om pengegave 

ved Jubileumsfesten.
Odd Legernes: Sucsessen med de yngre spil- 

leres innsats på A-laget.
H. Teksten: Jubileumsfesten med gaver og 

tilsagn.
Aksel F 3 eld: Kvinnelangrennet under jubi- 

leumslandsrc-nnet.
Kr. Barth: Det vellykkede jubileumslands- 

renn.
Solveig Hansen: At turninteressen blant un

gene er så stor.
Røsten fra hjørnet: Det pene været i som

mer.
Thrond (representant for 1. klassene): Dei

lige isen på treningsbanen.

Slik stillet vi spørsmål i en telefon-enquet 
blant våre medlemmer.

Th. Aasland (nybakt æresmedlem): At vi 
endelig er kommet i gang med utvidelsen av 
Stadion.

Magne Johansen (orienterer): At sneen 
holdt seg på plass til over vårt Jubileums- 
landsrenn.

Thorleif Nærum: 
æresmedlem.

Th. Solstad: A-lagets innsats i høstkampene.
Henry Hahn: A-lagets innspurt i høstkam

pene.
Erling Olsen: Utvidelsen av Stadion.
Rolf Tangen: Alle gull-ballene i juniorav

delingen.
Birger Aasland: Treningsbanen endelig fer

dig.
Alfred Magnnssen: 

heldige avvikling.
John Kjørholt: Jubileumsfesten.
Randi Hahn: Tullemors og Evas idrettsre- 

krutter.
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Fotball gruppen.

Sportslig sett må man si at sesongen for 

1.-lagets vedkommende har vært en del vari
abel. Vårsesongen var bra, men starten i høs
tens serie var heller svak, for så senhøstes å 
ta seg en del opp igjen.

I årets cupmesterskap falt vi av lasset i 
3. runde. Sesongen for B- og C-lagene har 
har vært meget god, kanskje den beste i vår 
historie, og for junioravdelingen har den igjen 
som vanlig vært god. Skal man derfor se det 
hele over ett, kan man ikke unngå å si at se
songen sportslig sett har vært god.

Etter meget strev fikk vi avtalt, med Strøm
men I.F. om en jubileumskamp den 11/6, som 
vi forøvrig vant 3—2.

Seriestarten fant sted den 7. mai, og med 
Snøgg som motstander oppe på Notodden. 
Som kjent lå vårt lag som nr. 5 i landsdel- 
serien avd. Østland Søndre, med 8 pts. De 3 
lagene som lå under oss på tabellen hadde 
alle 7 pts. Stillingen i serien var derfor alt 
annen enn god, og det var om å gjøre å få 
karret til seg flest mulig pts. i de gjenstå
ende kamper.

Kampen mot Snøgg ble vunnet 3—0, etter 
god innsats av alle som en. I de resterende 
4 kamper ble 3 spilt uavgjort, og som av
slutning på det hele vant vi den siste. Som 
lønn for strevet fornyet vi igjen vår kontrakt 
i landsdelserien, idet vi ble nr. 4.

I cupmesterskapet greide vi ikke å kopiere 
bedriften fra de 3 foregående år, idet vi ble 
utslått i 3. runde.

I 1. runde ble vår motstander Sørfjell, som 
våre gutter ikke hadde noen store vanskelig
heter med å slå I 2. runde derimot fikk vi 
Mjøndalen, oppe på Stadion. En motstander 
som kunne bite fra seg. Vi vant kampen 1—0, 
et resultat som vi i høyeste grad kan være 
fornøyd med. Sandefjord Ballklubb ble vår 
motstander i neste runde, og som ventet ble 
de for sterke for oss. Kampen tapte vi 4—2, 
etter at Sandefjord hadde fått 2 av sine mål

Gode Timer er ikke længere menneskets 
Ret. Nyd dem som et stjaalet Æble, lidt af- 
sides, for ikke at forarge nogen.

Jacob Paludan.

INDISK ORDSPRÅK:
Misunn aldri noen det skinn av lykke han 

eier, for du kjenner ikke hans hemmelige 
sorger.

HELL I KJÆRLIGHET
består ikke så meget i å bli gift med nettopp 
den ene som kan gjøre meg lykkelig. Det 
ligger vel snarere i å unngå de mange som 
som kan gjøre meg ulykkelig.

Og disse har tatt bronseballen: Ragnar 
Knudsen, Morten Pedersen, Hans M. Realfsen, 
Roy Elseth, Rolf Nilsen, Kai Wickmann, Er
land Ellingsen og Leif Kornmo.

Rolf Askedalen fikk sammen med to andre 
gullgutter fra 1954 forbundets innbydelse til 
å overvære fotball-landskampen mot Ungarn 
i våres. Han var forbundets gjest fra lørdag 
middag til søndag kveld, og hadde to minne
rike dager i Oslo.

Til årets høstlandskamp mot Danmark had
de Forbundet satt opp endel landskampbillet- 
ter til loddtrekning blant merketagere og vår 
småguttespiller Ragnvald Johnsen var så hel
dig å erobre en av disse.

Junioravdelingen oppsatte likeledes en bil
lett til loddtrekning blant våre merketagere 
og her var Finn Erik Dolva den heldige.

Begge disse gutter fikk også gratis tur til 
kampen av junioravdelingen.

Det er i år solgt 113 medlemskort mot 85 
i 1954.

Junior- og guttelag har vært forsikret og 
det er utbetalt for 1 skade.

Junioravdelingens medisinskrin, pengeskrin, 
hammer, tang, lest, pumpe og snører er i for
mannens forvaring. (Her er det orden, sete
rens anm.)

Fotballgruppens formann Øivind Tolnes og 
juniorutvalgets formann Helge Madsen, tak
ker for innsatsen og ønsker alle en riktig god 
jul.

For B- og C-laget har sesongen atter en 
gang vært meget god. B- og C-laget ble begge 
seriemestere 1954/55, og dessuten vant B- 
lagct også kretsens pokalserie.

I den nye serien ligger B-laget atter på 1. 
plass, og C-laget ligger som nr. 2 i sin serie. 
På disse to lag er der i sesongen benyttet 63 
spillere, og der er spilt 28 kamper.

Representasjon. Vi har også i år avstått 
spillere til krets og bylag.

Atter en gang har junioravdelingen bevist 
at den er den beste i kretsen. Juniorlaget ble 
igjen kretsmester med seier over Skidar i fi
nalen. I gutteserien har vi i år stilt 2 lag, 
ett i hver avdeling. Det ene laget spilte seg 
fram til finalen, og det andre ble nr. 4 i sin 
avdeling. Småguttelaget har i år kanskje ikke 
vært av vanlig gammel klasse, men det hev
det seg likevel bra og ble nr. 3 i sin avdeling.

Junioravdelingen har i år benyttet hele 56 
spillere.

Alt i alt er der i år benyttet over 100 spil
lere på våre lag, som sikkert er en rekord 
som blir vanskelig å slå.

Jeisen Gundersen har også i år stått for 
treningen.

Arnhold Johannessen har også i år deltatt 
i N.F.F. treningsleir på Slemmestad for juni
orspillere. Dessuten har han deltatt på junior- 
landslaget mot Danmark, og prøvelandslaget 
mot Bergen juniorbylag i Bergen.

N.F.F.s ferdighetsrnerke.
Også i år har vi drevet mye med ferdig- 

hetsmerketrening og våre gutter har erobret 
18 merker i tillegg til fjorårets 29. De av gut
tene som i fjor klarte fordringene til sølv- 
merket har trenet meget iherdig for gull i år 
og vi har nå hele seks gullballinnehavere. I 
tilleg til fjorårets Rolf Askedalen har Ivar 
Olsen, Vidar Kristiansen, Svein Solstad, Odd 
Bach og Nils Jørgen Olsen erobret det etter
traktede merke.

Ivar Olsen og Vidar Kristiansen fikk til
sendt hver sin flotte fotball fra Oslo Dagblad 
da de var blant landets 10 første gullballgut- 
ter i år.

Disse har i år tatt sølvmerket: Bjørn Ha
gen, Tor Andersen, Leif Christensen, Svein 
Nilsen og Ragnvald J. Johnsen.

på straffespark med bare noen minnutters 
mellomrom.

Før den nye serien tok til den 7. august, 
ble det i den korte sommerferien spilt en 3—4 
treningskamper. Vår første motstander i seri
en var Moss hjemme. Før vi nesten visste or
det av det ledet gjestene hele 5—0. Dette var 
en kald-dusj som sa seks, og publikum bela
get seg sikkert på en riktig nedsabling. Verre 
ble det imidlertid ikke, guttene greide å ta 
igjen 2 mål på forspranget, og det hele endte 
med 7—4 seier til Moss. Neste kamp mot 
Fram vant vi 6—1. men i de to påfølgende 
kamper ble det igjen tap. Dette så stygt ut, 
bare 2 fattige pts. på hele 4 kamper. Forhol
det bedret seg heldigvis en del, idet laget i 
de gjenstående 4 kamper spilte uavgjort 13 og 
vant den siste 1—0 mot Moss i Moss etter 
innsats over hele linjen. Seieren over Moss er 
forøvrig den første over dette laget etter kri
gen. Enden på det hele ble at vi havnet på 
6. plass med 7 pts. Lederlagene Snøgg og 
Sparta har 11 pts., Ørn 10, Greåker 9 og Moss 
8. Etter oss ligger Fram og Herkules begge 
med 4 pts. Som man ser er det uhyre jevnt i 
denne puljen, og hvem som helst av de 6 som 
ligger på toppen, har muligheter til å vinne 
avdelingen.

I kretsens jubileumsturnering spilte vårt 
lag seg helt fram til finalen, men den tapte 
vi dessverre ufortjent til Odd 3—2, etter å 
ha ledet 2—0 ved pause.

I september ble der arrangert en tur for 
1.-laget med reserver og ledere til Oslo, hvor 
deltakerne overvar landskampen Norge—Dan
mark på Ullevål Stadion.

I sesongen som er gått har A-laget spilt i 
alt 31 kamper. Der er benyttet 22 spillere på 
laget, og toppscorer ei' Karl Skifjeld.

Aktivitetsmedaljen for 15 år er tildelt Karl 
Skifjeld. For 10 år Trygve Kristiansen og 
Bjørn Reinholt.

Frammøtemedaljen er i år tildelt følgende: 
Jan Dolva, Herman Holtan, Dagfinn Jensen, 
Asbjørn Korsåsen, Bjørn Reinholt og Arne 
Stenquist.

Den opsatte sprintpokal ble vunnet av Odd
bjørn Oddaker, og Ferdighetspokalen av Dag
finn Jensen.



PORS-BLADET18 PORS-BLADET 19

Kirken — TURNGRUPPA
søndagen

og idretten

P. Chr. A. i Aftenposten.

i Larvik. Stevnet ble arrangert den 5. juni 
med kretsting den 4. juni hvor formannen, 
Anna Evensen, representerte vår gruppe. Stev
net ble avviklet i strålende vær og skjønne

Bispedømmerådenes møte diskuterte også 
«Søndagen i kirkens og folkets liv» efter et 
utmerket innledningsforedrag av overingeniør 
Gunnar Spilling. Foredragsholderen sammen
lignet forholdene i vårt samfunn for et par 
menneskealdre siden og i dag, og mente å 
fastslå at «Kirkehuset har noe visst antikvert 
over seg, og dette preg fremheves ytterligere 
ved den perifere beliggenhet det etterhvert er 
kommet til å innta mange steder. I sentrum 
er trådt kino og idrettsplass, hvorav sistnevn
te for mange mennesker er sterkere forbun
det med søndagen enn kirke og gudstjeneste. 
Tidens mennesker søker ikke en søndag med 
stillhet og evangelium, men en dag med støy, 
spenning og underholdning». Og foredragshol
deren fortsatte: «Den mektigste konkurrent 
til søndagens helligdagsprogram finner vi i 
de store sportsstevner. Det hjelper lite at 
sportsstevnene begynner kl. 13. Hele sønda
gens interesse vil for mange likevel være kon
sentrert om dem». Foredragsholderen trodde 
problemet bare kunne løses ved å flytte idretts
arrangementene til lørdagene, men sluttet han, 
meget riktig, lørdagene for idretten blir først 
aktuelle ved gjennomføringen av 5 dagers- 
uken.

Det vil være riktig å gi noen suplerende be
merkninger til foredraget. Hverken Spilling 
eller møtets deltagere vil formentlig tilbake 
til tiden før idretten, da ungdommen i stor 
grad samlet seg om søndagen til kortspill og 
drikk. Vi kan sikkert være enige om at idret
ten også fra et kristent og moralsk synspunkt 
er et bedre alternativ for ungdommen. Kan 
det for kirkens menn være noen tvil om at 
idretten som moralsk faktor har tilført ung
dommen stor livsstyrke, og at idretten fak
tisk ved siden av kirken og skolen her er i en 
særstilling.

Vi skal videre være oppmerksom på at der 
finnes neppe noe annet land i verden, bortsett 
fra England, hvor idretten respekterer kirkens 
førstefødselsrett til søndagen som nettopp 
Norge. Hvis vi bare går til våre naboland, 
for ikke å snakke om Mellom-Europa og over
sjøiske land, er konkurranseidrett for publi
kum søndag morgen og formiddag ofte en re
gel. Hos oss kan den neppe tenkes. Derfor 
virket det faktisk uklokt da Nidaros Bispe
dømme for et par år siden brukte lovens bok
stav mot et fast idrettsarrangement i Kristi
ansund, hvor man bare ved en dispensasjon 
på 15 eller 30 minutter fra søndagsvedtekten 
kunne spare en arbeidsdag for besøkende 
idrettsmenn. I den saken varetok idretten de 
sterkeste moralske livskrav. Det er på slike 
felter kirke og idrett bør komme hverandre 
imøte.

Lørdagen kan aldri bli en idrettsdag i Nor
ge som i Storbritania på grunn av mørkets 
tidlige frembrudd i vinterhalvåret. En idretts- 
fri søndag er uløselig knyttet til en frilørdag 
på våre breddegrader. Men skal .en slik ar
beidsfri lørdag ikke direkte invitere til en dob- 
belthelg for konkurranseidretten, må kirken 
ta initiativ som har idrettens tillid og tilslut
ning. Her er et åpent samarbeide på sin plass, 
ikke religiøs henvisning til gamle lovbestem
melser. Et positivt arbeide fra kirkens side 
for å komme dette lands veldige frilufts- og 
idrettspublikum imøte har store chanser hvis 
det legges klokt opp og riktig an. Overingeni
ør Spilling viste som legmann i møtet at han 
forstod nokså meget av problemet.

Turngruppa har hatt et godt arbeidsår i 
sesongen 1954/55, selv om ikke opgavenc har 
vært så store som det foregående år.
Damene har i år deltatt på kretsturnstevne

■
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Slik skal det gjøres !



PORS-BLADET PORS-BLADET20

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

AU i utstyr.

siNfltill!
Vestsidens Herrefrisør

90 7„

når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WIEJE

Dagens sitat:
Hovmot hogger sin vrede i stein, kjærlig

heten dekker sin med blomster.
Rabindranath Tagore.

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

14. 14. IVI I M V 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Efcfco»

barnepartiene og husmorpartiet Anna Even
sen. Samtidig vil vi oppfordre alle våre med
lemmer om å gå inn for turnsaken, enten som 
aktive eller passive medlemmer.

En riktig god jul ønskes instruktrisene og 
alle våre medlemmer.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 517 29

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Poreerøt

Ansvaret for ungdommen hviler på alle som 
steller med innstitusjoner, organisasjoner, stat 
og kommuner. Alle, også enkelt personer har 
forpliktelser overfor ungdommen, og hver på 
sin måte betydning for ungdommens utvik
ling. Vil man gå inn for at utviklingen skal 
gå fremover. Kravet om økt kunnskap på 
alle områder, til de mange problemer som ung
dommen står overfor, gjør at man ikke kan 
sitte stille, man må ut, søke viden om den 
verden en lever i, om de mennesker en om
gåes, om samfundet. Man må utvide sin hori
sont for å være på bølgelengde med den en
orme utvikling en er vidne til i vår tid.

Idrettsledelsen er oppmerksom på sine plik
ter overfor ungdommen, og forutsetningene 
til å hjelpe blir stadig bedre. Men gjennom
føringen er avhengig av et intimt samarbeid. 
Personlige motsetninger og andre hensyn må 
ikke trekkes inn i diskusjon, hvis samarbeide 
skal bli fruktbringende. Derimot kan ulike 
oppfatninger, meningsbrytninger, andres syn 
og erfaringer, gi nye impulser. Den enkeltes 
viten og erfaring er ikke tilstrekkelig, men 
svært nødvendig. Det gjelder å finne formen 
for samarbeide, koordinere alle gode tiltak, 
som vi trenger, for å ivareta alle interesser 
og oppfatninger.

Idrettsforeningene er villige til å yde sitt 
bidrag til en gunstig utvikling.

omgivelser. I damenes fellesoppvisning hadde 
vi 19 deltagere, noe som må sies å være et 
bra resultat. Av husmødrene deltog 4 stk. 
Dette tall kunne vi ønsket hadde vært større 
men det kommer kanskje til neste år. Turn- 
festen ble avviklet på Farris Bad, og var en 
hyggelig avslutning på denne sesong.

Pikene våre har også i år vært på stevne, 
denne gang på Rjukan. Dette stevne ble ar
rangert i pinsen, og over 100 stk. deltok, det 
er et imponerende tall. De var også i år den 
største troppen på stevnet, noe vi har all 
grunn til å være stolte av. Instruktrisen fikk 
honnør for sin gode ledelse av troppen, da de 
gjorde seg bemerket under stevnet, og ellers 
for sin gode oppførsel. Flere av medlemmene 
stilte seg villige til å være med som reisele
dere, noe vi er meget takknemlige for.

I anledning av foreningens 50 års jubileum, 
ble det arrangert en jubileumsoppvisning på 
Stadion den 10. juni. Her var alle representert, 
fra nøstepartiet til damepartiet, og det var 
god propaganda for turnsaken. En humoris
tisk fotballkamp mellom damene avsluttet det 
hele. Tumgruppa har i år gått til innkjøp av 
køller, som damene benyttet i sin oppvisning 
på Stadion, og som de tournerte med stor dyk
tighet. Damepartiet har også anskaffet seg 
nye drakter, som slo godt an.

Vivi-Ann Gundersen har i år deltatt på kurs 
i Horten, noe hun hadde stor glede av, og som 
vi får nyte godt av i turnsalen, og vi vil gjer
ne også her benytte anledningen til å takke 
henne, Duddi Kjellevold og Turid Kløv, som 
i høst har overtatt nøstepartiet, for godt ar
beide i året som er gått, og ønske lykke til 
i arbeidet fremover.

Vårt håp er at vi innen alt for lang tid har 
turnsal på Vestsiden, så det også kan bli an
ledning for gutter i alle aldre å turne. Det 
lokalet vi har nu er alt for lite, og medlem
mene får for kort tid til å utfolde seg.

På årsmøtet den 19. november d. å. ble føl
gende styre valgt: Formann Grethe Hartvig- 
sen, viseform. Solveig Hansen, sekretær Turid 
Kløv, kasserer Gerd Hohner, styremel. Anne- 
Lise Nydahl, 1. varamann Fine Hansen, 2. 
varamann Elen Realfsen, tillitsmann for da
mepartiet Vivi-Ann Gundersen, tillitsmann for
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Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomst er telegraf

Dahl & Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestrcgate 51 
Telf. 5 2138

Wsifes Manufaktur
Telf. 5 0913
V. Porsgrunn
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ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A..s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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Magne Johansen
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. .5 20 92
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Kr. hudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI
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