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det være
feilen
onnet sted.

-å finner vi dess- 
saker og ting innen spor- 

’ enn er,------
personlige sympatier

*

Støttet. Det går også an å legge 
det fram i klubbavisa, når som helst.

Red.

I

a må

*4:

overseelser av foreningens lover, som 
har vært gjenstand for kritikk i tida 
etter frigjøringa.

mange ting,------ like fra å bli satt
opp på et landslag eller klubblag og 
til taugtrekking mellom enkelte spil
lere om enkelte ting vedrørende seg 
sjøl og kamerater på laget. Enten det 
nå gjelder fotball, bandy eller hvilket 
som helst lagspill er dette en fare for 
enheten som skal gi styrken.

Vekk med slikt!

et eller

>8SBBTOiftGffl

'otballspillerne, var det ordnet tur 
til Oslo, for at vare gutter skulle 

se to av landets framste lag i ak- 
i, nemlig semifinalen Skeid—Fred- 
stad, på UEevål. Vi ble skuffet 
r at et par førstelagsspillere glirn- 
ved sitt fravær.
:et er i et hvert fall sikkert at de 
i var der, og virkelig ville lære noe, 
le fikk valuta, — hvis de der for- 
i å bruke innsiden av hodet.
uren til. Arendal burde vi kanskje 
)igå i all stillhet. — Sende Pors’- 
til Sørlandet og sa tape 3—1 for 
ne, Arendal. Der nede hadde de 
iet med noe ganske annet, og vi 
i, —- så fytti------- . Det var det
me som gjentok seg fra Oslo- 
m. Flere meldte «forfall». Dette 
forøvrig en meget farlig vei å 
mie inn på. Den kan nemlig føre 
forfall for klubben vår også på 
et vis, og det er det vel ingen som 
rø.
fal vi virkelig komme høyere opp 
engre fram, som er vårt mål for 

da må de som vi velger inn i 
! styrer og komiteer forstå at 
°PP de skal være de første til å 
Sheve disiplinen innen klubben 
•jølsagt passe på at de mest ele- 
tære lover og regler blir over- 

Uten å gå nærmere inn på 
5 her i klubbavisa, er det vel ikke 

f°r annet enn at det i Pors 
°Pp er slike kanskje ubevisste

HO som vl stir toran 
seneralfonimliiaene 
er det full anledning for hver enkelt 
av oss å være med på å forsøke å 
rette på det som vi mener har vært 
skakt og vrangt i løpet av året. Kri
tikken av styre og stell i en gjeng «på 
torvet» er så forbasket lite positivt for 
foreningen. Den kommer nemlig sjel
den rette vedkommende for øre,------
og da blir det jo nærmest kjerring- 
sladder- Våre medlemmer bør se det 
som sin plikt å ta sakene, som er av 
interesse for Pors, opp på generalfor
samlingene. Det er jo en altfor kjent 
sak at på våre møter er det nesten 
bestandig de samme personer som 
går igjen hvert år av de som tør driste 
seg til å reise seg fra benken for å si 
sin mening,------ «på torvet» tør alle.

Altså: Sitt ikke på generalforsam
lingen som blyge, rødmende, stumme 
bondepiker, men syng ut. Det renser 
lufta. A-

WHB

Den rette typen.
Sem så mange har ytret, må vi og

så virkelig gå inn for å drive fram 
den rette typen på en sportsmann, det 
vil si en som viser klubbdisiplin, vilje 
og lagånd både på og utenfor idretts
banen.

Det er ikke vanskelig å peke ut de 
spillere på et bandy- eller fotballag, 
som gnistrer av energi og vilje til å 
gjøre sin innsats for klubben og laget. 
Ofte er det karer som ikke har «an
legg».

Det motsatte er mange ganger til
felle med gutter som kanskje har be
dre anlegg, men «gnisten» mangler, 
cg innsatsen blir deretter. Han hol
der så lenge lysten er der, utover det, 
absolutt intet. Vi har heldigvis flere 
av den rette typen i vår forening, men 
det er klart og tydelig at vi trengei 
enda flere for å arbeide Pors stadig 
cppover mot sportslige resultater og 
almen anseelse.

Et stort og godt skritt på veien ville 
det være om vi fikk fjernet det som 
smaker av
personlige hensyn og egeninteresse. 
Det er jo ting som er farlige nettopp 
fordi en ofte ikke merker det så godt 
Sj01_____ eller skal vi si at en sjø)
ikke trur at andre merker at egois
men stikker fram. (Les dette en gang 
til, sakte, kjære leser.)

Tenker vi oss om, så _ 
verre ofte 
ten som, så sørgelig det 
bærer preg av ; .
cg antipatier. Det kan gi seg utslag i

£
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Alle

Gullkorn i november:

trenger teori.

IN MEMORIAM.

begy”'

Kroppen kan sammenlignes 
med en festning.

T. W. T.
Sekr.

Et intervju

ASBJØRN RUUD.
med

Hva

Husker du?
I 1933 hadde Pors 7 mann på krets- 

laget mot Vestfold i Tønsberg. Laget 
vant 4—1.

5 mann fra Pors var oppsatt, men 
da 2 andre meldte forfall ble også 
reservene tatt fra Pors.

Hvem var de 7?

ges
pen 

øvdser 
da *eL 
niØt2S 
man da Pa 
selvsagt 
over 
nedover 
hær og 
cpp fcil a 
Dette 
Ken, hvi 
heter -

mengdevis av sjanser, fordi spillere 
blir steppet for ulovlig spill i gode 
posisjoner. Hvorfor ikke komme sam
men og drøfte hva man bør gjøre med 
dette. Få eldre spillere eller andre 
til å undervise og forklare hvorledes 
det skal spilles, og diskutere situasjo
ner med spillerne. Jeg er overbevist 
om at spillerne ville ha utbytte av 
dette. t. p

og nvorledes synes du den bør leg- 

an?
bør

Pors' fotballspillere

Fotballsesongen er slutt, og vi tar 
fatt på vinteridretten. La oss imid
lertid ikke glemme fotballen. Det er 
meget som kan læres om fotball om 
man ikke akkurat er på fotballbanen 
eller har en ball å sparke på. Jeg 
tenker da særlig på det teoretiske, 
hvordan fotball skal spilles, de enkel
te spilleres oppgave, spilleregler m. m. 
Her er en stor oppgave og den bør 
absolutt tas opp til løsning. Av de 
mange feiladresserte baller framgår 
det jo tydelig at mange spillere slett 
ikke kjenner sin oppgave. Det rent 
elementære kjenner de kanskje, men 
ikke mer, med det rent elementære 
mener jeg å passe mannen sin; selv 
dette blir av og til glemt. Med hen
syn til spillereglene sløses der bort i

det er så, men ikke mer enn
- går inn for et studium 

Pa dm vandring fra sletta 
begynn med sletta og 
- deg sneforholdene

som til stadighet blir truet og an
grepet av mange fiender. Om fest
ningen skal bli inntatt, avhenger av 
hvor sterk den er, og hver stor finde- 
styrke som angriper.

Daglig utsettes kroppen for angrep 
av mange fiender som påfører den 
sykdommer og svekker den. Det gjel
der derfor å styrke forsvaret, d. v. s. 
kroppens motstandskraft, samtidig 
som vi ved alle midler prøver å stå 
imot og uskadeliggjøre disse fiendene. 
Begge deler er nødvendige, og det ene 
er like viktig som det andre.

Noen av oss fødes til verden med 
en såkalt sterk konstitusjon, andre 
med en svak. Vår motstandskraft 
met sykdom er således til en viss grad 
medfødt og arvet. Men det er for oss 
viktigere å vite at vi ved levesettet 
vårt kan øve innflytelse på vår kon
stitusjon. Vi kan selv både styrke og 
svekke den.

Lengre tids overdreven alkoholny
telse svekker således motstandskraf
ten mot sykdom. Det samme gjør 
dårlig ernæring, mangel på sol og 
frisk luft m. m. På den armen side 
vil et sunt, hygienisk levesett styrke 
motstandskraften og gi oss følelsen 
av velvære og opplagthet. Samtidig 
vil arbeidslysten bli større og likedan 
evnen både med omsyn til sjelelige 
og legemlige ytelser.

Den som først forstår i hvor høy 
grad vi selv kan være herre over helsa 
vår, må finne det lønnsomt å følge de 
viktigste reglene for sunt levesett.

har disse utrettet ?

Fotballsesongen 1946 må for Pors 
vedkommende sies å være en av de 
bedre, hvilket framgår av følgende 
oversikt.

A-laget har spilt 17 seriekamper, 
har 26 point, scoret 47 mål og tapt 21.

Av disse 17 kamper er 13 vunnet og 
4 tapt. I Norgesmesterskapet inkl, 
kval, runder, spilte vi i alt 6 kamper, 
hvorav 4 vunnet, 1 uavgjort og 1 tapt. 
Scoret 22 mål og tapte 7.

Vi tapte som bekjent i 3. runde i 
Moss — med 2 mot 3 mål.

Av privatkamper har vi spilt 7, 
vunnet 5 og tapt 2. Secret 18 og tapt 
9 mål.

Dessuten har vi spilt i 2 cuper. Åp- 
ningscupen og cupen i anledning inn
vielsen av Odds stadion. I cupene har 
vi vunnet 2 kamper og tapt 2. Scoret 
3 mål og tapt 0. Våre 2 tap her er 
pointstap.

Sum av kamper: 35, hvorav 24 
vunnet, 10 tap, og 1 uavgjort. Scoret 
90 og tapt 40 mål. B-laget har spilt 
6 seriekamper og vunnet samtlige. 
Allerede etter disse 6 kamper var B- 
laget vinner av 1. res. lagsserie. De 2

Unnskyld at vi stiller dette spørs
mål til løypekomiteen ved d’herrer 
Rolf Nygård, Rolf Nilssen, Aug. Dy- 
rendahl, Mathias Thorstensen og 
Karl Richter.

Nå er det straks generalforsamling 
i Skigruppa. Det skal bli mteressant 
å høre beretningen.

p°Rs-bladet

Anders Christoffersen døde etter 
lengre tids sykeleie- I de siste år var 
han bosatt i Drammen, men også da 
fulgte han med i Pors. Hver gang vi 
var der borte, var vi sikre på å treffe 
Anders som var like interessert i vår 
ferening som dengang han sjøl deltok 
som aktiv fotballspiller.

Anders Christoffersen var en rolig 
og grei kar som bare etterlater seg 
venner i Pors.

Vi lyser fred over hans minne.

helst begynne med inne- 
. en gymnastikksal og helst 

j endel apparatturning. Senere 
man ute i terrenget. Her driver 

å med å løpe endel utfor og 
da i et fremmed terreng. De 

raskelser man møter på farten 
(store stener, nedfallende 

lign.) gjør at man øver seg 
å handle hurtig og instinktivt, 

har man tifold igjen i skibak- 
is det skulle være vanskelig- 

r med føre eller andre ting.
* Det har vært- snakket så meget om 
langrennstrening for hoppløpere.

1 Det er sikkert bra, svarer han. men 
jeg har iallfall aldri fått tid til det; 
men et par turei pa småskiene har 
jeg alltid gjort for å venne meg til 
skiene igjen. Men kunne man kjøre 
litt slalom og utfor i Tryvannskleiva, 
så ville vel det kanskje være vel så 
utmerket.

Hvor mange hepp bor man vanlig
vis gjøre i en liten, bakke før man går 
over i en storbakke?

Det er jo litt individuelt. Selv har 
jeg aldri mindre enn ca. 75 hopp i 
Perseløkka, før jeg går opp i Hanni- 
ball, selv om Hanniball ligger ferdig 
like tidlig. Det er jc sjelden den gjør 
det, men det har jc forekommet.

På den diskusjonsaften vi hadde i 
Skeid-lokalet sammen med skiløper
ne var du inne på hvorledes man bør 
forholde seg når man kommer til en 
bakke og skal delta. -Da synes jeg 
ditt innlegg var så godt, at jeg gjerne 
ville ha det utførlig cg på trykk, så 
guttene kan huske det.

Vi har etter hvert fått en ganske 
fyldig og instruktiv hoppteori, men 
akkurat dette spørsmålet er som of- 
te£t temmelig skjødesløst behandlet, 
eller ganske enkelt utelatt. Mange 
hoppere vil vel også være litt i vill
ede når de blir stillet spørsmålet, 
fordi de aldri har reflektert over sin 
^gjøien og laden» ved ankomsten til 
akken. Mine personlige erfaringer er 

higende:
^esPekter arrangørens anmodning 

tidlig frammøte. Det er bare til 
eSen fordel, for derved får du 

til å leve deg inn i konkurranse- 
Du skal forsøke å koble mest

Hvorfor?
At det er vanskelig a sitte i 

sportsutvalg er vel hevet over tvil 
at vårt nåværende sportsutvalg A 
gjort sitt beste, kan vi vel også trv 
si; men allikevel er det enkelte tin 
som bør påpekes, og vi tenker rtn ?

, a Påoppsettingen av lagene.
Er det ikke sportsutvalget, 

eventuelle ferslag fra. lagskapteinen 
som tar ut laget? Når spillerne har 
valgt sin kaptein er det også menim 
gen at det skal være ham, og når 
Pors er så heldig å ha en mann som 
Lindstad, med sitt kjennskap til fot
ball, så burde jo saken være klar. 
Litt for langt gikk det vel i gardero
ben i den siste kampen mot Odd, hvor 
en fra sportsutvalget gikk rett forbi 
kapteinen og bort til visekapteinen, 
for å høre om den spiller skal spille 
der eller der. Nei, ærede sportsutvalg, 
la ikke spillerne velge sin kaptein, og 
sportsutvalget en annen. Klare lin
jer må til, skal det bli samhold.

Tees.

mulig av, i- 
al du bevisst 
av bakken 
til toppen. ja, [ 
overgangen. Merk 
perne°k tydelig når Prøvehop- 
Perne kommer - om det lugger for 
eksempel.

Ga videre til nedslagsfeltet; merk 
deg det er løst eller fast, ujevnt eller 
glatt. -Med andre ord: om du skal 
være avventende eller føige pa mot 
slutten av svevet. Det er ikke å sette 
saken på spissen å si at det kan bety 
et fall for deg, hvis du neglisjerer 
denne detalj.

Når du forlater hoppet på vei opp
over, skal du allerede vite hvilket 
spor eller side du skal benytte. Vær 
oppmerksom på at et hopp ikke er 
likt over det hele, mulighetene for et 
vellykket svev kan være større eller 
mindre på den ene eller annen side 
av hoppet. Her må du selvsagt med 
en gang vite hvilken svevkurve som 
passer deg best.

Til slutt: Legg nøyaktig merke til 
et par av de hopperne som kjører 
foran deg. Det hender ofte at det er 
en stygg sleng i overløypa. Denne må 
ikke motarbeides, og har du ikke vært 
våken, kan det bevirke et mislykket 
svev.

ors fotballsesong /9A/6.
gjenstående kamper fikk Pors poin- 
tene og oppnådde således 1 pon • 
Kampen
privatkamp 2 omganger å 35 min. g 
resultatet ble 1-1, mens K. S. K. gav 
oss pointene, og målaveragen blir så
ledes 0—0 for denne kampen.

Resultat: 8 seriekamper,
points vunnet, scoret 20 mål og tapt 4.

Av privatkamper har vi spilt 7, vun
net 6 og tapt 1. scoret 15 og tapt 8 
mål.

Sum: 15 kamper, hvorav 14 vunnet 
og 1 tapt, scoret 35 og tapt 12 mål.

Et kombinert- B- og C-lag vant- dess
uten over Start 25 B med 7—0.

C-laget har spilt 8 kamper og vun
net 7, mens 1 er tapt. Laget er vin
ner av 2. res. lags-serie, hver vi vant 
1—0 over Gimsøy B i finalen. Laget 
har scoret 19 mål og tapt 8.

Old Boys har spilt 6 kamper, hvorav 
4 vunnet, 1 uavgjort og 1 tapt-

Scoret 11 mål og tapt 7.
Disse 4 lag har tilsammen scoret 

162 mål mot 67 tapte.

En medarbeider i Skeids medlems
blad, har hatt en samtale med As
bjørn Ruud. Bet er jo flere av vaie 
egne skiløpere som har begynt å ten
ke på skia igjen, så derfor: Vær sa 
god — skiløpere:

Hva bør en hoppløper foreta se° 
om sommeren, som ikke dyrker annen 
idrett?

Når en slik kar er på badestrand611 
bør han forsøke å befatte seg 
med stuping, svarer han. Litt akl° 
batikk er meget bra, særlig nvl$ 
han har adgang til trampoline, 
øvrig bør han løpe litt i terreng6^ 
lage noen improviserte 5-kamps-Øv 
ser med f. eks. kast, høyde, leng^ 
csv. Idetheletatt legge det sliK an 
man bruker hele kroppen. Tennis 
meget bra.

Når bør forhåndstreningen
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med å lage 
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de gjerne vil
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rud- 3. pr. Amandus Klovholdt. 
trapr. for længste og fineste hop med Pors eller 

så,
i trykken 5.

til-

øunerius 
eiiing 
Hans 
tive

Vi utfordrer

«Spell for

tra og frøs. 7 
et par pors’ere 
mitt:

Olav Skilbred 
Per 

inn i 
ha en ut

«Jeisen

Jeg sitter og blader i en gammel og 
gulnet protokoll. Den bærer årstallet 
1911 på forsiden. Det kan kanskje 
være av interesse å se hvorledes livet 
artet seg blant idrettsungdommen på 
vestsiden for ca. 34—35 år siden.

Vi skal først se på vintersesongen: 
og her er direkte utdrag av protokol
len:

vi tok junior mes
terskapet i bandy.

Det- jeg her forteller hendte i krets
mesterskapet i bandy for junior i 
1939 (trur jeg).

Pors hadde en kamp igjen mot Odd 
cg den måtte vi vinne med 2 måls 
overvekt. Vi møttes som vanlig nede 
pa torvet og hver mann sa at i dag 
skal vi vinne og bli kretsmestre. Alle 
mann gikk ut på banen med de tan
kene også, at koste hva det koste vil, 
så skal vi vinne.------ Men tross det,
var stillingen ved pause 0—0- Vi rusla 
ut av banen og inn i huset og disku
terte cg prata om åssen vi skulle greie 
dette. Da sa Arne Kåss, for han var 
kaptein: — Nå spiller dere i rekka, 
bandy, for dere kan og skal, så legger 
vi her nede i forsvaret bandy til siden 
og spiller mann mot mann, og mater 
dere med baller.

I rekka spilte Jon Dørge, Øivind 
Kristiansen, Magnus Mikkelsen, Ivar 
Kristiansen (Juve) og Trygve Kristi
ansen. I forsvaret var folk som Karl 
Richter, Cato Blumentritt, Leif Røl- 
land, Kåsa, Øivind Gulliksen og Per 
Nærum i mål.

Ja, så gikk vi ut på banen, da, og 
tenkte på det Kåsa hadde sagt, — — 
og det holdt. — Vi fikk to «raske» så 
å si med en gang, og så begynte mo
roa fcr å holde det reint. Leif holdt 
på å bli vist ut for sitt harde spill. 4 
baller slo han vekk. Juve slo så fli
sene føyk av kølla. Per i mål var 
reine Fantomet. Han kasta seg inn i 
Odderanes køller og bein, så at han 
stod kampen over er et under- Det

Grønlandsporser.
(Signaturen sier sitt. Red.)

tet av
Kriste: 

Skilbred, 
•'horst 
Dahl, 
fcedai, 
sen og

Vi ber 
beste 
eUer 
har - 
^listori 
ko»imen.

øsl-deliritini.

Det ville være veldig fint om det 
kunne gå an å lage et ordentlig jule
nummer av «Pors-bladet» i år. Hvis 
bare de av våre medlemmer som er 
utfordret her, vil gjøre sitt, så skal 
det ikke stå på oss- I tilfelle, skal vi 
gjerne spandere 12 eller 16 sider på 
desembernummeret. Vi utfordrer føl
gende medansvarlige, for julenumme- 

«Pors-bladet»:
n Barth, Erling Olsen, Olav
> Trygve Thorstensen, Harald 

ensen, Andreas Skilbred, Per 
Sigurd Hjertås, Halvdan Hau- 
Per Johannesen, Einar Halvor- 
Aksel Fjeld.
- disse herrer skrive om sitt 

eller morsomste idrettsminne, 
den hardeste konkurranse de 

vært med på. En god gammel 
°rie fra glansdagene er også kjær-

Kort sagt alt, bare det har

Jeg stod på torget en kveld og hut- 
■ ■ Plutselig dukket det fram 

som viska inn i øret

til sommersesongen-

så. I 1930 til og med 1940, hadde vi 
alle våre nåværende A-klubber + B- 
og C-klubber, vi hadde A. I. F.-lagene.

Det er kommet et par lag til, kan
skje, bl- a. et i Gjerpen, men at det 
plutselig skulle blitt for mange akku
rat nå, kan jeg ikke innse. Hva er så 
grunnen?

Feilen ligger hos hvert enkelt lag. 
Først og fremst lagånden. Den bør 
være prima. Dette er ikke tilfelle.

Det er ikke nok å være gcde kame
rater, og synes det hele er bra som 
det er.

Bet må være gnist og vilje og ener
gi hos hver enkelt til å gjøre en inn
sats for laget. En «never give up» må 
være lagånden. Nettopp disse egen
skaper savner lagene i stor utstrek
ning her i Grenland som andre steder.

Når jeg har nevnt lagånden, tar jeg 
cgså med konsentrasjonen. Disse to 
ting er så nær knyttet til hverandre, 
at uten det ene eller det annet, går 
det ikke-

Dette er særlig tilfelle i Grenlands- 
fotballens angrepsrekken

Man sløser bort de mest opplagte 
sjansene, det ser nesten ut som spil
lerne regner som sa, at «vi rekker vel 
å score i løpet av ll/2 time», og da skal 
publikum være fornøyd.

Et bestemt godt angrep med god av
slutning, er svært sjelden å se. Og 
til trcss for at vi har spillere med an
legg «utenom det alminnelige», så 
savner vi posisjonsspillet.

Sjelden eller aldri ser vi utpreget 
trekant spill, eller spill med system 
(diagonal), og her er jeg inne på den 
feil som alle Grenlandslag har, nem
lig oppbyggingen, trekkene, som skal 
åpne spillet, som skal lage -spillet.

Det er alt for lite oppfinnsomhet, 
fantasi, bevegelighet. Her skorter det 
på hjernen («.innsiden av hovudet.-»)

Og sist og ikke minst: kondisjonen.
Ikke et eneste lag i Grenland har 

hatt kondisjon til l‘/2 times kamp.
Enkelte spillere kan ha hatt det. 

men ikke hele laget, og da hjelper det 
ikke.

Noen kan nek dilte eller småsprin
ge jevnt i l’/2 time, men å skifte tak
ten i en duell med en motspiller, og 
for ikke å snakke om de mange små 
drepende spurter, som en kamp virke
lig er, det greier ikke våre spillere-

eneste Kåsa skreik var: 
livet, guttær».

Det gjorde vi sannelig ogsa. Vi vant 
mesterskapet med de 2 måls overvekt 
som vi måtte ha. Det var n W 
fordi vi gikk inn med alt og h 1 
å vinne. Jeg ønsker Pors gikk inn 01 
alltid å sette opp slike karer som gjør 
det, enten det er i fotball eller bandy. 
Vekk med dem som ikke viser at de 
kan ofre seg for å gjøre en innsats 
for Pors. Ja, for vi skal tenke pa at 
vi må bygge på det som var det fram- 
ste før, og det var Porsegnlst og atter
Porsegnist.

v-ek- 
og da skjønte jeg at jeg 

enn de

Leif Nilssen, tlf. 499, 
med C. Hugo Web er, tlf. 155 
og Torbjørn Solstad, tlf. 844. 
Postadresse : Tørmogt. 26. 

Utkommer 1 gang hver mnd. Abon
nement kr. 5.— pr. år. Løssalg kr. 
0.50 pr. stk.

S"BLADET

. porser å giørp auspiss blyanten T 1 AIt"
n- Juleuummeret går 

desember.

er gått inn i Urædd?
og Halvdan skal ha
Kongsberg, fordi

enlandstripp?
er fløtta til Dy rås?»

Boye Kai Isen skal begynne i dreie- 
riet på Porselen?

Bryna har fått jobb 
drops til Henry Hahn 
i Pors?

Sten Moe er ansatt som redaktør 
av Pors-bladet og instruktør for Pors’ 
Fotballgruppe? Han tar med seg Spy- 
devold som vi har skaffa jobb som 
avisbud i Pors-bladet?

Gunnar Thoresen er ansatt 
såpegutt hos barber Henriksen?

Klingelingeling.... det var 
keklokka,
hadde drømt litte grand verre 
ryktene som. går om dagen.

Johan H. Eriksen 
sekretær.

«SKIREND.
Den 25. februar 1912 avholdt 

«Lyn» sit første skirend, medlems- 
rend. På grund av at der ogsaa var 
skirend i Aamodtbakken kunde der 
vært større tilslutning end tilfælde 
var, ca. 15 st.

Rendet var i korthet vellykket med 
mange vakre, lange og stilfulde hop, 
saaledes leverte Andreas Nilsen to 
hop paa henholdsvis 13,80 og 13,70, 
men falt desværre siste gang.

Premieutdelingen foregik 29des af
ten og falt saaledes ut: 1. pr. i 1. kl. 
tilfaldt Olaf Olsen. 2. pr- i samme kl. 
Karl Andersen. 1. pr. i 2. kl. tilfaldt 
Nicolai Johnsen. 2. pr. William Braa-

jla i' cLen.
, Olsen var aktiv i vår for

fra den ble stiftet og het «Lyn», 
sønner, Frank og Erling, er ak- 

den dag i dag. Sønnene, Karl og 
Finn, var også aktive 1 mange år. 
samWge har representert Pors på A- 
Iaget i fotball. Videre har Frank, Er
ling og yngstemann, Vidar, represen
tert Pors i bandy.

Hvor mange års aktivitet for Pors 
dette blir tilsammen, er vi ikke kar 
om å regne ut. Vi ber Erling eller 
Frank forsøke. Mon tru ikke det er 
norgesrekord ?

I samme forbindelse kan nevnes at 
Gunerius Olsen i sin tid var en av 
kretsens, cm ikke landets, beste kee
pere som blant annet ble hentet sem 
forsterkning til Odd, dengang disse 
var kroniske Norgesmestre og spilte 
mot utenlandske lag.

Det er heller kanskje ikke å undres 
over at et vittig hede foreslo å om
døpe «Pors» til «Olsen» dengang 4—5 
bla Olsen og søskenbarna Jacken og 
Gunnar spilte på Pors A-lag.

17. juni. Kamp nr. 2- Pa Skotfos.
Allerede tirsdag samme uke fikk vi 

utfordring fra Skotfos. Etter meget 
bryderi fik vi endelig skrapet til et 
hold, et næsten rent juniorhold, og 
besluttet at reise. Vi reiste opover 
med 12 toget og kom til Skien 10 min. 
før Telemarksbaatens avgang, så vi 
maatte «sporte» hele veien til bryg
gen hvor Dampsk. «Sand» laa færdig 
til avgang. Vi holdt- et voldsomt le
ven ombord, skipperen brugte kjæft, 
men vi sang saa det ljomet i fjældene 
deroppe. Ankommet til Skotfoss fik 
vi os en «bedre middag» med en kop 
kaffe etterpaa til at styrke os før vi 
gikk til den voldsomme kamp. Regnet 
silte i strømme da dommer Eriksens 
pipe gik, og spillet begyndte paa den 
gjennembløte bane- Det viste seg 
imidlertid straks at vi var knusende 
overlegne og slog det ene maal efter 
det andet, til og med det femte, da 
synes vore kjække gutter det var nok, 
og for at det ikke skulde bli slag5' 
maal lot Thorsten dem faa 2.

Jubelen stod høit i taket da vi 
delig efter megen strid kom omboid 
igjen og viste at vi var paa vei^1 
hjem med seier. Ærb.

Joh. Henr. Eriks^

Hvor ligger feilen?
Det er skrevet spalte opp og spalte 

ned cm hvor svak Grenland-sfotball 
er, og også om vår landslagsfotball-

Etter hver landskamp heter det at 
det er krigen og dens mange ulemper 
som er årsaken. Det kan hende at 
det er riktig; men jeg er enig bare til 
en viss grad.

Jeg mener grunnene til vår dårlige 
klubbfotball her i Grenland, også er 
de samme for vårt landslags vedk., 
stort sett.

I den senere tid er det skrevet me
get om at det er de mange klubber 
som er årsaken, og selv om jeg er enig 
i at det nok kan være for mange, så 
ligger nok ikke feilen der.

Vi hadde da mange klubber før og-

Vi blar videre,
Aarets første kamp: Skotfos idr^ 

Det lykkedes os endelig til den 19 
juni at faa arrangert en. kamp meL 
lem Skotfos idrætsf. og Lyn.

Kampen var meget interessant. Lyn 
hadde følgende parti: Thorstensen, 
Melby, Tranberg, Olaf Weber, Oskar 
Andersen, Amandus Klovholt, løpere: 
j. Weber, Braarud, Jensen, Eltvedt 
og Kristian Andersen. Vore gutter 
spilte særlig godt, særlig da Melby. 
Resultatet blev en seier for os med 4 
—0. Dommer var Jonas Hobber.

Johan H. Eriksen.
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Henvend Dem til meg

I
kanskje ikke 

Det å delta som 
i nier enn en

STO

„Solid”

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

Og for å ta et eksempel:
Av Københavns Boldklubs (K. B.) 

besøk her mot vårt kretslag i sommer, 
husker vi best de to innervings. Der 
så vi hva kondisjon var.

Tenk en Leif med en 
sjon!
Og for å ta en ting til:

Jeg ser også det som 
er så uvesentlig.
konkurransemann 
idrettsgren.

jeg regner det for meget uheldig at 
en fotballspiller også er bandyspiller. 
spiller.

En hvilepause må idrettsmannen 
ha, cg det får han ikke ved å delta 
aktivt i bandy. Man går trett en dag. 
Det er naturligvis unntagelser, f. eks-: 
En skiløper (hopp) og fotballspiller, 
kan gå; men drives det med lang
renn, blir det som for bandyens vedk.

Jeg har nevnt, tror jeg, de viktigste 
årsaker til vårt lave fotball-nivå, det 
er kanskje flere, men helt overbevist 
er jeg. at om vårt kretslag i dag gikk 
over til et rent klubblag, og der ikke 
ble trenet rasjonelt cg målbevisst, at 
resultatet ikke ble bedre enn det er i 
dag. Nei, det er ikke klubbenes antall 
som er årsaken.

I denne konkurransenes tidsalder 
nytter det ikke med «sån noenlunde». 
Der må trenes og trenes riktig.

At Odd var finalist i 1937 og vårt 
kretslag finalist i 1940 skulle ikke 
tyde på at antall lag har skylden.

At det blir flere klubber er tegn på 
utvikling og tilgang på nye utøvere 
av sporten.

Det kan i denne forbindelse være 
morsomt å nevne, at ingen skriker 
opp om, at det er for mange fri- 
idrettsklubber i Telemark og Gren
land, og disse har da faktisk ikke hev
det seg i konkurransen med det øvri
ge land, om de en og annen gang 
slumper til plasering i et stevne uten
for Telemark.

Nei, årsaken til vårt svake nivå, når 
det gjelder fotball, og vi kan godt ta 
med friidretten, må vi nok søke å fin
ne andre steder. Ikke at det er for 
mange lag-

Fcr å holde meg til fotball, så vil 
jeg si at Grenlandsklubbene rår over 
bedre materiell i dag enn noengang 
tidligere. Vi har flere fotballvir-

I

MB

Apropos idrettsmerket.
I nr. 8 av Pors-bladet slo «Leif» 

ganske svakt til lyd for en mulig gjen
reisning av den engang innsovnede 
Pors Fri-idrettsgruppe. At det i Pors’ 
historie fantes en. fri-idrettsgruppe 
kjenner vi alle til, men at den for
svant helt, det er noe som vi helst 
ikke vil vite. Men nok cm det — la 
oss forfølge tanken til «Leif» og se 
litt mere på saken.

Ved en aldri så liten sondering 
blant medlemmene i Pors, er det for 
lengst slått fast at mange av dem øn
sker mer enn gjerne gruppa gjenopp
rettet, men også mange vil kanskje 
grine på nesen av et slikt tiltak. Hvis 
så er tilfelle bør disse medlemmene se 
saken i øynene og spørre seg selv om 
den i grunnen ikke berører dem like 
så meget som andre- Kanskje de og
så — når alt kommer til alt — kunne 
få lyst og føle trang til å «lee litte 
grand på kadaveret sitt».

Og nå kommer poenget 1 saken. —- 
nemlig idrettsmerket. Hvor mange 
Pors’ere var det ikke kan hende som 
ville forsøke seg på det, dersom tre
ningsforholdene lå til rette her på 
West-End? Fcrsåvidt er det selvsagt 
ikke noen absolutt nødvendighet å 
drive treningen spesielt på en idretts
bane, men Stadion ligger der bare og 
venter med plenty plass for alle slags 
fri-idrettsøvelser. Den side av saken 
er heldigvis klar, så vi trenger ingen 
unødige bekymringer for det. Dessto 
verre er mangelen på de av Norges 
Idrettsforbund godkjente kontrollø-

Einar Ekeii

er gjort i de senere 
ikke i tvil om at fotballen 

ellers, vil blomstre

rer, som alltid må være til stede 
prøveavleggelser til idrettsmen. 
Såvidt meg bekjent finnes det f. t * ’ 
gen sådanne i Pors. Dermed er ma^ 
nå henvist til å avlegge prøvene 
fremmede idrettsbaner, med andre 
klubbers velvillige hjelp. Som. Porser 
smaker ikke dette riktig bra, både av 
hensyn til foreningen og dernost- seg 
selv- Jeg er selvsagt fullt oppmerk
som på at sistnevnte forhold ikke bur
de gjøre seg gjeldende blant rett-ten- 
kende idrettsmenn, men de er nå bare 
mennesker de også, og av den grunn 
kan en dessverre ikke se helt bort fra 
denne faktor. Enhver bør jo i størst 
mulig utstrekning være selvhjulpen 
såvel med materiell som folk.

Nå ja, det er vel best jeg bremser 
cpp her, til tross for at saken kunne 
uteskes atskillig mer. men det skulle 
være unødvendig. I alle tilfelle kun
ne en fristes til a foreslå fri-idretts- 
gruppa gjenreist, men så drastiske 
skritt behøver en ikke a ta for å rette 
på forholdet. Men som «Leif» sier i 
sin artikkel i nr. 8: «bare noen vil 
sette seg i spissen for dette». Det er 
disse «ncen» som må etterlyses og set
tes igang med arbeidet for løsningen 
av fri-idrettssaken. Da er man kom
met et langt steg fram i arbeidet for , 
å bedre på sunnhet og trivsel blant 
enda fl er av foreningens medlemmer. 
Her bør og må det gjøres noe positivt, 
etter min mening. Et slikt foretak 
har uendelig meget fcr seg, mange 
muligheter og ennå flere oppgaver å 
løse, til gavn og ikke minst glede, for 
såvel Pors’ Idrettsforening som dens 
mange interesserte aktive og passive 
medlemmer.

— Vi foreslår det velges en idretts- 
merkenemnd på Hovedforeningens 
generalforsamling. R e d-

Brød gir styrke. — Kaker gjør fest.

. EM
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MANUFAKTUR — GARN 
TRICOTASJE — KJOLER — KÅPER 

Sengeutstyr — Herreekvipering.
ARBEIDSKLÆR.

tuoser bedre teknikere, og lagene 
presterer atskillig bedre fotballl (tek
nisk sett) i dag enn før. Det ei no 
enkelte som ikke holder mål, men ak
ke fant vi før, og det vil vi ogsa finne 
på lagene heretter.

Når Grenlandslagene finner igjen 
de egenskaper som særpreget lagene 
før, cg i tillegg benytter seg av de 
framskritt som 1 de £
år, er jeg 
her hos oss, og 
som aldri før.

Men det kreves en 
enkelt.

sko
er alltid g o’

i Vestsidens
Frukt og Sigar

EVENSEN.

Porsgrunn Samvirkelag
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