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en merk- 
i de sportslige resulta- 
det avholdt byens før- 
i Rugtvedtkollen og 

klubben bort og lager

Som nevnt i forrige nummer av 
Pors-bladet hadde Pors i 1932 7 spil
lere på kretslaget mot Vestfold, i 
Tønsberg. De 7 var;

Aksel Fjeld. — Erling Olsen. — 
Gunnar Halvorsen. — Finn Klingberg. 
— Th- Aasland. — Frank Olsen. — 
Olaf Kristoffersen.

Ved en feiltagelse stod det 1933 i 
forrige nummer. Vi minner og om at 
seieren i Tønsberg var 4—1 og ved 
returkampen i Skien var resultatet 
akkurat omvendt mot et såkalt fullt 
Grenlandslag. — Ja, den fotballen — 
den er rund.

gelse i Norges Fotballforbund, og tok 
navnet «Pers». Fra samme år deltok 
foreningen i kretsseriens B-klasse. I 
1915 slo Pors seg opp i A-klassen ved 
en 4—1 seier over Sandefjord.

I 1919 gikk Pors til innkjøp av Rug
tvedtkollen. Allerede året etter ble 
det første hopprenn avholdt, og ski
sporten fikk nå et sterkt oppsving, 
mange vellykkede skirenn er avviklet 
her og bakken har gjennom årene 
vært besøkt av de fleste av landets 
mest kjente løpere.

Det var og i merkeåret 1919, Pors 
ble oppdelt i egne grupper for de 
grener av sporten foreningen da drev 
med, nemlig ski, fotball og friidrett, 
og med et hovedstyre som øverste le
delse i foreningen-

Pors korte trekk.

Fri-idrett
ble for alvor opptatt på programmet 
i 1919. I årene framover gjorde flere 
av klubbens medlemmer seg bemer
ket på stevnene, men de dårlige bane
forhold gjorde at denne idrettsgren 
hadde vanskelig for å få ordentlig 
rotfeste i foreningen. I 1928 besluttet 
man derfor å oppløse gruppen, men 
fri-idretten vil nok atter komme til 
hevd i Pors når bare vårt nåværende 
stadion-anlegg oppe på Tollnes blir 
ferdig utbygget.

Vi har jo vår idrettsmerkenemnd.
Fra 1920 og utover spores en merk

bar framgang 
ter. I 1924 ble 
ste landsrenn 
samme år går

re av våre yngre medlemmer har 
rdret «Pors-bladet» til å kom- 
<ed litt av foreningens historie, 
følger gjerne denne oppfordring, 
klar over at fullstendig og ut- 
ende hører dette hjemme i ju- 
nsboken vi skal gi ut i 1955, — 
let er noen år til enda.
•ene omkring nittenhundre-tal- 
r det flere gutte- og juniorklub- 
l Vestsia.
e av guttene borte på Grønland 

det manglet plan i styre og 
iv disse foreningene og de så 
til noe større. De stiftet gutte- 
m «Lyn» i 1S05, og den er det
• blitt til det Pors er i dag.

de fleste foreninger som har 
seg fram, hadde også Pors en 
trengselens år å gjennomleve, 
'eningen ble stiftet hadde den 
nnet sted enn en liten slette 
ed Kværndammen å holde til- 
!n tids forløp fikk man en tre- 
lass i Askedalen, men det var 
er ikke tilfredsstillende og det 
sentlig Porsgrunnsklubber som 
spilt imot.

ede vinteren 1906—07 ble også 
ten tatt opp på programmet. 
ar det småbakkene oppe i Rug- 
errenget som ble brukt til 

men senere flyttet man 
Vabakken hvor foreningen

1 innti]
iret

på 
id.

* søkte klubben og fikk oppta-

kjempe-sensasjon ved å sette Oslo
klubben Lyn utenfor i mesterskapet.

Pors fikk sin fane og sitt merke i 
1923. Overmåler Borgersen tegnet ut- / 
kastene til disse. /? , ,

Vi gjør et hopp fram til 1929, ikke 
fordi det var en dårlig periode i mel
lom, men her skal bare skisseres de 
store trekk. Dette år kommer Pors 
helt opp i 4. runde i fotballmester- 
skapet-

I de år befestet Pors ytterligere sin 
gode posisjon blant kretsens øvrige 
klubber. Vi minner om kretsmester
skapet i A-klassen i 1932 og innsatsen 
i de to mesterskap med seiren over 
Moss og den drabelige 3 gangers kamp 
mot Ørn, og så i 1937 da Sarpsborg 
slet seg ut i 4 kamper for å knekke 
Pors. 

••

1919.i ofikk klubben sin fot-
Gisholdts løkke på
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Clipper.

„Mens Sana in Corpore Sano“

av

Bandy og boksing.
Flere av medlemmene hadde nemlig 

lenge dyrket disse grener av sporten 
og interessen var så stor at en fant 
det forsvarlig å gå til en slik utvidelse 
av foreningen.

gruppa 
et 
merke

For bandyens 
det ikke lenge ;. 
dert beste i kretsen

— «Hva betyr det som står under 
navnet på Pors-bladet hver gang?» 
spurte forleden en av våre juniorer 
borte på torget. — Samtidig som han 
fikk vite at det var latin, og betød: 
En sunn sjel i et sunt legeme, og at 
det var Pors’ motto som også står på 
vår forenings fane, ga det oss en fin 
anledning til å bruke dette som over-

ikke 
totalt av- 
vil gJØre 

i over- 
alle 

at
idelI 
hos

Litt
Karl 

skilb 
Help 
hopp- 
rabge

5
6.
7.
8.
9.

10.

med, er det i år kom- 
... ingen aktiv spiller 

en revisjon som

skrift på nedenstående tale som gene
ral Olaf Heiset har holdt i år- Vi kan 
og si at vårt motto dekker slagordet:

Frihet, sunnhet, kultur.
Det er det upolitiske idrettsarbeid 

som samler ungdommen i idrettsorga
nisasjonen. Men vi som sitter i ledel
sen for norsk idrettsorganisasjon er 
fullt klar over at vår oppgave inn-

aktive spillere : 
met en regel om at i 
får startlisens- Det er 
må hilses med glede.

red, T. r" 
getveit skal 
_ 'målere 
- re-

uppens styre ble pålagt av g -

pet har siden frigjøringen vært 
trist å se hvor mange fulle folk, ikledd 
uniform det har vært scm har skjem- 
met gatebildet.

Det er klart at alkoholmisbruk 
uforenlig med militær disiplin.

Vi må her være klar over at solda
tene ikke er en stat i staten. I den 
periode vi har hatt, er de fleste i uni
form ikke yrkesbefal eller utdannede 
soldater, men det er sivile borgere 
som i kortere eller lengre tid har vært 
innkalt fcr å tjenestgjøre i statsappa
ratet under frigjøringen og oppryd
dingen.

I vårt land, mer enn i de fleste an
dre land, er mannen i uniform en 
vanlig borger. Veien framover er at 
landets samlede presse, alle etater og 
organisasjoner går inn for a få inn
arbeidet i hele nasjonens bevissthet 
at det er en skam for den enkelte å 
vise seg full enten han er sivil eller i 
uniform — enten han er idrettsmann 
eHer ikke.

w
Redd-Jetør:

2

HVA BETYR:
1. Abderitt?
2. Alibi?
3. Bad loser?
4. Hat trick?

Idiot?
Kavere?
Morarente?
Sparring partner?
Supplikant?
Mosj on ?

Svar på en annen side i bladet.
TIPPINGEN.

Nå er man kommet så langt at 
stortinget har bevilget 60 tusen kro
ner til aksjer i et tippeselskap. Kon
gen har deretter med heimel i tippe- 
loven av 21. juni 1946 samtykket i at 
det i et tidsrom av 5 år blir skipa et 
Tippeselskap- Styret er oppnevnt med 
byråsjef Bjarne Døhlen, formann, 2) 
kontorsjef Rolf Hofmo (Statens 
idrettskontor) nestformann, 3) bank- 
inspektør Th. Fladvad (Norges 
Idrettsforbund), 4) Asbj. Halvorsen 
(Norges Fotballforbund) 5) sjefsekre
tær Knut Tvedt (Norsk Rikskringkas
ting). Disse er oppnevnt for 3 år.

— Og så er det bare å kjøre ivei!
DIPLOMER TIL KRETSMESTRENE 

I BANDY.
Pors’ B-lag ble som kjent krets- 

mestre siste sesong og spillerne fikk 
på årsmøtet tildelt sitt diplom. Føl
gende spillere fikk diplomer: Alf Ja
cobsen, Vidar Olsen, Olaf Borgersen, 
Birger Halvorsen, Borge Borgersen, 
Finn Karlsen, Karl Skifjeld, Per Dahl, 
Rolf Nygård og Ivar Halvorsen.

Samtidig oppfordrer vi de gruppe
formenn etc. som har gamle diplo
mer liggende, enten det nå er bandy, 
ski eller boksing, om å sørge for at 
diplomer virkelig blir delt ut til rette

Det ville ganske sikkert bli popu
lært om O. K. sjøl tok seg til å arran
gere teori fcr våre fotballspillere nå i 
vinter. Vi vet mange særlig av de 
yngre som bare venter oppmannen 
tar initiativet til dette. Klem ivei O. 
K. La det bli begynnelsen til alle ti
ders fotballsesong for Pors.

— Vi noterer at Bok-segruppa skal 
få sin avisprotokoll, og oppfordrer 
Pors’ere scm har gamle avisutklipp 
angående gruppa og dens boksere, om 
å levere dette til Vinje Henriksen.

— Kretsdommerdiplom i bandy er 
tildelt Arne Reinholdt og Bærulf 
Fjeldvik.

— For sin ivrige innsats for bandy- 
ble Johannes Hansen tildelt 

armbånd med inngravert Pors’-

s->rt:
Malmgren, O. Ellingsen, Olaf 

Thorstensen og Elling 
- delta i et kursus for 

som skikretsen skal ar-

Lille Rugtvedt-
Pors’ Skigruppe innså at Orebakken 

i virkeligheten aldri kunne bli en før
steklasses trenings- og guttebakke, 
til tross for der var bygget et kunstig 
tilløp og kostet på atskillig. I stedet 
fant vi altså et ypperlig emne til gut- 
te- og treningsbakke like ved siden av 
Rugtvedtkollen og det sikret vi oss i 
1939. De mål Pors’ Skigruppe nå ser 
fram til er permanent elektrisk belys
ning i begge bakkene og endelig en 
skihytte der oppe i sentra av terren
get på Vestsia.

. I dag
ser vi fram først og fremst til den 
fullstendige gjenoppbygging av vårt 
stadionanlegg som tyskerne ødela. 
Helst ser vi at vi får utvidet der oppe 
med plass til treningsbaner og sist 
men ikke minst Pors’ Sportshall. Det 
sistnevnte ble jo tatt opp allerede på 
generalforsamlingen i 1937 og kravet 
er enda større i dag. Dette får vi hel
ler ikke ut av tankene, og vi skal ikke 
gi oss før saken er løst.

Det Pors’ byggefond som ble inn
stiftet på årets generalforsamling, 
skal øke med en fart som våre med
lemmer sjøl bestemmer.

— Vår honnør til boksegruppa som 
tross kjempeunderskudd på stevnet, 
viste et regnskap som nærmest må 
kalles: svak balanse. Det var en god 
innspurt som reddet sakene.

— Oslo Idrettskrets’ bedriftslag har 
holdt sitt første årsmøte og blant an- 
net diskutert de springende punkt i 
denne forbindelse, nemlig de aktive 
spilleres deltagelse på bedriftslagene. 
— Mens det i fjor var tillatt å ha to

Leif Nilssen, 
med C. Hugo Weber, tlf. 155 

Torbjørn Solstad, tlf. 844.
Tørmogt. 26.

Abon-
Løssalg kr.

og 
postadresse :

UtKommer 1 gang hver mnd. 
nemen.t Kr- 5.- pr. år.
0,50 pr- stk-

Pors* Stadion.
Tanken om å få en tidsmessig og 

moderne idrettsplass på Vestsia, had
de lenge vært diskutert blant Porser- 
ne. På hovedforeningens generalfor
samling, høsten 1931, ble det enstem
mig besluttet å ta det første skrittet. 
Det ble nemlig bevilget — sier og skri
ver — kr. 50.00 — av årets overskudd, 
til et banefond.

Nettopp i den tiden var det flere av 
landets store klubber som utbygde 
sine baner. Disse hadde nok større 
midler å operere med og en kapasitet 
som Jørgen Juve, både advarte og kri
tiserte Pors i Oslo Dagblad for å tenke 
på et stadionanlegg til 30—40 tusen 
kroner når en ikke kunne avsette mer 
enn usle 50 kroner.

«Pors slår et kraftig slag» 
skrev en avis etter generalforsamlin
gen i 1934-

Banefondet var øket til kr. 4761 og 
styret foreslo for medlemmene at Pors 
kjøpte tomten på Tolnes. Banekomi- 
teens redegjørelse og formannen Hu
go Webers opplysning om at lite eller 
intet var å få lånt, ble drøftet inngå
ende, for en var klar over hvilket 
stort økonomisk løft dette var for 
foreningen. Resultatet ble imidlertid 
at styrets forslag om kjøp av .tomt, og 
straks å gå i gang med grasbanepro- 
jektet, ble enstemmig vedtatt av de 
50 tilstedeværende medlemmer.

Samtidig ble det også vedtatt å gå 
til opprettelse av grupper for

skrenker seg ikke til å lære idretts, 
ungdommen kroppskultur. Vi skal og' 
så søke å høyne ungdommen pa an~ 
nen måte.

Vi skal hjelpe ungdommen så den 
blir våken, interessert og rettskaffen 
og utvikler seg til bra mennesker Og 
borgere som samfunnet er tjent meci

Også vi i idretten er klar over at 
alkoholmisbruk er en av de skumle 
farer som ødelegger individet, skaper 
uhygge og misstemning og ødelegger . 
de organisasjoner hvor det vinner 
innpass.

Jeg er stolt over å kunne si _  m
fra inngående kjennskap til saken — 
at de siste 20 årene før krigen gikk 
alkoholmisbruket blant idrettsfolk og 
idrettspublikum sterkt tilbake, sær
lig innen den aktive idrettsungdom 
var det påtagelig at de nye generasjo
ner som tok idrettsbanene og skibak
kene i besittelse hadde en sunn inn
stilling i disse spørsmål. — I 1940 var 
vi i idrettens rekker kommet langt 
når det gjaldt edruelighet.

Vårt idrettspublikum bedret seg og
så når det gjaldt alkoholmisbruk, men 
her så det ut som krigen brakte et til
bakeslag. Vi hadde siste høst flere til
felle hvor det var en skam å se hvor 
mange fulle der var blant publikum 
ved våre største idrettsarrangement-

Vi fant botemidlet. Før Norges
mesterskapet i fotball i Sarpsborg 
fryktet vi at det skulle bli rent ille. 
Arrangørene gikk i samarbeid med 
den samlede presse inn for å unngå i 
disse skampletter på vårt mesterskap. 
Resultatet overtraff alle forventnin
ger.

Ved årets Holmenkollrenn så vi det 
samme. En samlet presse sammen 
med arrangører og politi gjorde at vi 
som nasjon kunne være stolt ved å la 
utlendingene se vårt store norske hol' 
menkollpublikum. Vi ville stå notøå 
hjelpeløse overfor alkoholmisbruk61 
hos publikum uten pressens hjelp*

Idrettsorganisasjonen stiller l 
krav til sine medlemmer om 
hold — vi hverken kan eller 
det — men vi vet at vi handler 
ensstemmelse med praktisk talt 
våre medlemmer når vi lover 
idrettsfolket vil være med i arbe 
for å øke ansvarsbevisstheten, 
vårt folk.

På Bandygruppas generalforsam
ling tok Olaf Kristoffersen opp spørs
målet cm å arrangere medlemskvel
der med teori o. lign. Det ville sikkert 
fange medlemmenes interesse og sty
ret lovet å være oppmerksom på for
holdet.

HJEMME OG UTE.
Engelskmannen Normann W. Bas- 

set har satt fram forslag for det en
gelske fotballforbund om forandring 
av spillereglene. — Hans forslag går 
ut på innspark istedet for innkast. 
Forslaget har allerede blitt prøvd i 
praksis.

. vedkommende varte 
før Pors var den desi- 

___ _ _ . .. Vi har jo flere 
kretsmesterskap i alle klasser i bandy. 

Pors’ Boksegruppe kunne jo allerede 
ved starten stille opp med rutinerte 
karer som forstod å hevde seg i kon
kurranse også utenfor vår egen krets. 
Særlig sesongen 45/46 viser at gruppa 
har emner utover det alminnelige til 
virkelige storboksere.

persere
Dette uttalte altså noisk i r 

høyeste tillitsmann. . n
La oss derfor i kommende ar 

for banlysing av brennevin;, i 
deise med det som heter i Y 
Pors.

neralforsamlingen å ta seg av spørs
målet om turløype og slalåmløype i 
terrenget på Vestsia- — Det- er sanne
lig på tide. Gruppa er nemlig ikke 
bare til for skihoppere.

Vi håper det snart kan bli en ord
ning med transformatorene ved Rug- 
tvedt og Pors’ Stadion. Det er nem
lig for lite spenning til at vi kan få 
skikkelige lysanlegg begge steder. 
Dette koster oss sikkert tusener av 
kroner mindre i kassa hvert år at vi 
må unnvære dette. For ikke å snakke 
om det sportslige tap vi lider.

Bandygruppa vår skal altså anmel
de lag i en eventuell ungdomsklasse 
i kretsen.
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Toastmaster.

Får

:•

x<

Karl Malmgren.

Holm-

aktivum er medlem-

menes interesse.

3J

—.«.r-*-

Medlemmene kjenner sikkert til at 
det lenge har vært snakk om dette.

Nå er det altså alvor. Send manu
skriptene til Pors-bladet snarest mu
lig og innen 1. februar. Vi har til og 
med fått lov på en som vil sette ori- 
ginalmelodi på de beste sanger.

Pers skal ikke lenger være foruten 
klubbsang. Mange av våre medlem
mer har vist at de kan «dikte».

Navnene på de som sender inn for
slag til sanger vil ikke bli offentlig
gjort. Bare 1.- og 2.-premievinnerne-

1B

greier!
hadde 'fotballgruppa sin 

Iforsamling. Sesongen ble be- 
som den beste i foreningens 

, både sportslig og økonomisk, 
kampene mot Sarpsborg. Seiren 
Viking.)

nedenstående referat og sam- 
med sesongen for 1946. — Er

vi en ekte
Porsesang?

Dette er vel til å dra litt på snrile- 
bandet av? Husk dette var i 1934.

ilSii

mann: Karl Malmgren. Styrerneø. 
lemmer: Erling Olsen, Halvor Teks. 
ten og Ivar Kristiansen. AvisprotokoL 
len: Per Dahl. Representanter til 
kretstinget: Kåre Beckstrøm, TrygVe 
Thorstensen og viseformannen.

F j eld påtalte også visse 
ære tilbøyeligheter hos spil- 

som han ba styret ta seg av og 
rettet på.

er gikk man til en hyggelig 
n hvor det var musikk og ta- Festen for de aktive i fotball 

ble holdt i Folkerestauranten 16/11 
d. å. Ca. 40 spillere med damer satt 
til bords og feststemningen kom alle
rede før maten ble servert.

Ved bordet var det korte talei av 
Beckstrøm, T. Thorstensen, A. Skil- 
bred, Karl Skifjeld, Leif Lindstad, 
Wallenstrøm og Olav Skilbred som til 
slutt takket sine kolleger for samvæ-

!n i 1946. Leif Nils- 
om enn i en litt an-

Fotballgruppa:
Formann: Kåre Beckstrøm. Styre

medlemmer: John Kjørholdt, Trygve 
Thorstensen, Andr. Skilbred og Rolf 
Asdal. Varamenn: Thorbjørn Solstad 
og Magne Johansen. Hjelpekasserer: 
Henry Hegna og Abr. Kristensen. 
Sportsutvalg: Oppmann: Olaf Kri
stoffersen, Tideman Christensen og 
Gustav Gustavsen. Utvalg for B- og 
C-lagene: Frank Olsen, Erling Halvor
sen, Olaf Holtan. (Samtidig varamenn 
til spcrtsutvalget). Juniorstyret: For-

Regnskapet
viste et overskudd på årets drift på 
1732 kroner- Andelen i de 3 omkam
per- Sarpsborg kr. 108, Larvik kr. 3.50 
cg 67.50 i Oslo, ialt kr. 179.00 — ikke 
meget etter slitet.

Sportsutvalg et s årsberetning 
gav også uttrykk for den gode sesong, 
særlig da for A- og C-laget. B-laget 
har lidt under at det stadig har stillet 
reserver.

Aksel F j e 1 d tok atter opp sin tid
ligere kritikk av styrets arbeide for 
privatarrangements. Dette arbeide 
var lik 0- Pers må ikke vente på til
bud, men selv ta saken i sin hånd. En 
privatserie er løsenet, slå litt reklame 
for grasbanefondet. Vi har publikum 
med oss, det så vi under rundekam
pene, de var med oss folk på over de 
80! I det hele tatt — noe måtte gjø
res.

Kjør holt: 
f°r å få kamper, 
resultat, 
til dette.

„Vårt største

ret på fotballbane 
sen fikk også sitt, < 
nen form.

Urmaker Bjåland takket for maten 
cg sa ble salen ryddet til dansen som 
fortsatte sammen med fotballprat til 
ut i de små timer.Dame gruppa:

Valg. Formann: Mosse Borgersen 
(gjv.), varaformann: fru Karen Han
sen. Sekretær: Dagmar Dahl. Kasse
rer: Hjørdis Pedersen. Styremedlem: 
Torborg Eriksen.

Pors administrasjon 
i 1947.

I løpet av de siste 12 dager i novem
ber har vi altså avviklet seks general
forsamlinger innen Pors. Det er der
for kanskje ikke å undres over at 
frammøtene ikke var så store som øn
skelig. Hovedforeningens generalfor
samling viste 72 stemmeberettigede. 
Vi skal annetsteds og ved passende 
høve komme tilbake til «gullkorn» fra 
årsberetningene og her bare gi en 
samlet oversikt over administrasjonen 
innen vår forening.

Bandy gruppa:
Til ny formann ble valgt Bærulf 

Fjeldvik. Wilh. Berg Henriksen som 
har vært i styret i en årrekke frabad 
seg på det bestemteste gjenvalg.

Styremedlemmer: Henry Hahn,

Boksegruppa:
Olav Skilbred fraba seg på det be

stemteste gjenvalg og til ny formann 
ble enst, valgt Olaf Karlsen. Styre
medlemmer ble: Rolf Næss (gjv.) 
Thorbjørn Stokke, Bjarne Olsen og 
Finn Karlsen- Varamenn: Olav Skil
bred og Erling Halvorsen.

Materialforvalter: Erling 
berg.

Utsendinger til kretstinget: Olaf 
Karlsen (selvskreven), Rolf Næss 
Bjarne Olsen og Olav Skilbred.

Til Pors-bladet!
Jeg tillater meg å foreslå at der i 

«Pors»-bladet innbys til en konkur
ranse om en klubbsang. Vi savner 
den i høy grad.

Jeg vil foreslå at der straks blir al
vor av dette, og at det oppsettes f. eks 
2 premier. 1. pr. 50 kr., 2. premie 
kr. 25—..

Hovedstyret bevilger sikkert dette.
—M—t.

person, og klubbdiplomen må rammes 
inn. Vi er dessverre kommet over til
felle hvor diplomer har vært hvor de 
ikke skal være.

OVERADMINISTRERT-
Se stykket med fortegnelsen over 

Pors’ administrasjon annetsteds i det
te blad. Tell etter hvor mange som 
sitter i administrasjonen. Sammen
lign med medlemstallet i hele Pors, 
som er ca. 300 mannlige medlemmer. 
Det blir vel noe slikt som en admini
strator på hvert 7.—8. medlem. Den 
nye lovnormen vil gripe inn og rette 
på dette.

Vi oppfordrer derfor alle våre lese
re til å følge med i det som blir skre
vet cg sagt om forandringene i admi
nistrasjonen av idretten og vår fore
ning i særdeleshet. Forandringene er 
ikke så farlige som mange later til å 
tro ved første gangs blikk på sakene. 
Den byr på mange fordeler og forenk
linger som vil komme hele idretten 
til gode-

VI GRATULERER: 
Sverre Halvorsen, Vinje Henriksen og 
Egil Weber som ektemenn.

NYE AKTIVE MEDLEMMER.
Blant den jevne tilgang på nye 

medlemmer i Pors merker vi oss An
ker og Ingolf Bråthen som akter å gå 
inn for bandyen i Pors. Velkommen!

Hovedforeningen:
Barth fraba seg valg, og Karl Malm

gren ble den nye formann. Styremed
lemmer Kristian Halvorsen og Leif 
Halvorsen. Forøvrig er de forskjell!' 
ge gruppeformenn medlemmer av ho
vedstyret. Av Stadion-styret utgikk 
John Kjørholt. Ny: Einar Grotnes, og 
videre: Leif Nielsen og Alfred Mag
nussen, den siste som formann.

Revisorer ble H. Eltvedt og Wilhanl 
Braarud- Valgkomité: Kr. Bartlt 
Thorleif Aasland og Halvor Tekste^ 
Redaktør av Pors-bladet: Haial 
Thorstensen. Repr. til IdrettstingeL 
formannen og Halfdan Aaltvedt. 
ble videre valgt en komité til å arbel 
de med idrettsmerket: Henry Hann' 
Erling Klingberg og Leif Knatterød-

Odd Kristiansen, Leif Halvorsen, Age 
Larsen- Varamenn: Henry Hegna og 
Rolf Tangen.

Sportsutvalg: Oppmann Tiedeman 
Christensen, Alf Mikkelsen og Ragnar 
Olsen.

Arrangementskomité: (Oppdrag:
Hjelpe styret ved arrangement av 
bandykamper) Vidar Olsen, Bjåland 
Johannesen sen., Johannes Hansen, 
Trygve Hansen, Arne Gundersen, Ai- 
ne Jørgen Johannesen, Sverre Knud
sen, Rolf Olsen, Reidar Klovholdt med 
Thorbjørn Svendsen som formann.

...... S»l

f-’:’

■■ w w®

: ff

Skigruppa:
Som ny formann valgtes Aksel 

Fjeld enst, da Thorstensen nektet 
gjenvalg. Som styremedlemmer f le 
valgt H. Haukedal, Thorbjørn Hansen, 
H. Thorstensen, A. Magnussen. Sup
pleanter: H- Dyrås og O. Ellingsen.

Som juniorstyre valgtes Rolf Knud
sen, A. Magnussen og Elling Helge- 
tveit. Suppleanter: Ivar Kristiansen 
og Arne Rød.

Løypekomité: Hans Hansen, Rolf 
Nilsen, Leif Halvorsen, Harald Thor
stensen, Mathias Thorstensen, Aug. 
Dyrendal, Andreas Nilsen.

AvisprotokolL Math. Thorstensen.

Hekken i 1946.
Bade godt og vondt skal i «Pors- 

bladet». Derfor tar vi med dette fra 
1. kvalifiserende runde mot Sem. Det 
stod i Tønsberg Blad dagen etter kam
pen:

Lørdag kveld bød på et par livlige 
timer på Tønsberg Stadion. Det var 
så lett å merke at rundekampene var 
begynt. Fullsatt tribune med svære 
heiagjenger. Sems tilhengere var i 
majoritet, og de opptrådte også fol
kelig. Men hva skal man si til den 
halvfulle klikken som Pors hadde 
vært så uheldig å ha på slep? Noen 
av karene stilte seg endog opp foran 
tribunen og stjal publikums oppmerk
somhet fra kampen ute på banen. De 
opptrådte med blødmer og svaiet syn
gende til det uendelige: «Seiren er 
vår». Arrangører av fotballkamper 
bør i slike tilfelle ikke vise medliden
het. Vis bråkmakerne ut!

Ja, vi er kjent med sakene og hus
ker alle hvor sørgelig det var at de 
par mann som det i virkeligheten var 
som var overstadig beruset — skjemte 
ut Pors der borte. Våre fotballspillere, 
styret og mange av våre tilskuere der 
borte, var rett og slett flaue.

Slikt må ikke gjenta seg, og vi må 
sjøl vise at vi reagerer ved å ta nav
net på vedkommende og straffe i 
form av diskvalifikasjoner. Husk at 
det er noe som heter klubbdisiplin, og 
jo sterkere disiplinen er innen vår 
forening — desto sterkere er og blir 
Pors på alle områder.
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Styret har gjort alt 
men intet positivt 

Mange penger er kastet bort 
«Falk» var på hånden, men 

denne klubb falt også fra, og mens 
underhandlingene med «Falk» pågikk 

tilbudet fra Snøgg som da ble 
avblåst.

Aksel 
udisipnn 
terne, 
få

Beretti 
sPteeafte 
ter.

Prenimøtemedaljen ble tildelt Er- 
S Olsen som ikke har forsømt en 

eneste treningsaften.

^atf1*’ fØrste ganS’ har °©sa klubben 
Lib internasjonal kamp, nemlig mot 

Demie kamp ble arrangert 
°vedf°reningen til inntekt for ba- 

ef°ndet.

Sportsutvalg:
Kåre Sverdsten samt 2 andre som 

opnevnes senere.
Suppleanter til styret: Gerd Ski- 

fjell og Anne-Helene Skårdal. Det ble 
også valgt en underholdningskomité.

Merkelige
16/11-3’4 

genera- 
tegnet 
Historie 
(Om- 
over '

Les 
iTienlign 
det ikke noe i at historien gjentar 

seg?

■
«ir

i-

j e 1 d kritiserte styret for 
vatkn J arrangert noe» Pn- 

Sløvferer- Det hadde Vært bedre a oX/rPreSentaSj°nen 1 Trondheim og agt disse penger i privatkamp Og 
heller tapt på den.

(Hva med 1947).
Formannen syntes Fjelds kri

tikk var for streng, det var ikke lett 
for styret å få klubber hit til den dår
lige bane, og ellers hadde man gjort 
alt for å skaffe lag.

Årsberetningen ble så vedtatt.

•i ’ : ’
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Juniorenesammen-
un-

det

en hyggelig og minnerikdele

Einar Halvorsen.

spørsmålene:Svar

betyr ?Hva
::

Pors årsfest 4-1 - 1947-

t

Medlemskort
::::

K
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Det er en mærkedag i hele vor fot- 
ballhistorie, Lyn slaar Urædd. Det be
viste at vi kan naar vi vil. Alle vaare 
gutter spilte utmærket, og fortjener 
megen ros-

Kamp No- 6.
Urædd slaar Lyn 4—0.
Kamp No. 7.
Urædd slaar Lyn med 7—0.
Kamp No. 8.
LYN SLAAR URÆDD MED 6—0.

Mitt morsomste
idrettsminne.

kaptein Kristian Ander- 
Johan H. Eriksen.»

løpere driver fortsatt trening 
, Flere har vært oppe og 

forberedende tak. i bakkene, 
ligger der.

i Rådhuset kl. 19.30
Billetter kjøpes i Ekko i tiden 17 - 28 12 I

Dørene stenges kl. 20.30
må forevises for kjøp av billett.

SKI:
Våre 

innendørs, 
tatt de 
før snøen

opa

::
■

::
::

Dengahg vi het Lyn.
II.

Jeg fortsetter med et par utdrag av 
referatsprotokollen fra 1912.

«Kamp No. 5.
Revansekampen mot «Brodd» fandt 

sted i Skien paa Odds bane søndag 
den 13. juli. Rampen var nesten vild 
deroppe, hylte og pep saa en kunde 
næsten ikke høre mands maal. Sek
retæren var dommer i første halvlek, 
men han var fo.r Brodd altfor ærlig 
og fik «katten». I anden halvlek skul
de en skabelon som man sa hette 
Haakonsen, være dommer. — Joda, — 
det var en «grei» kar til dommer, — 
— blaaste av ved alle Lyns opløp og 
sa at det var off side, og da alt kom 
til alt visste han ikke engang hvad 
off side var for noget — idiot!

Som følge herav var det naturligvis 
umulig for os at faa maal, saa vi op- 
naadde kun at staa ligt 5—5.

Eriksen.

er en fornøyelse å se hvor 
av våre boksere og skiløpere 

a finne på innendørstreningen

klubbs framtid.

•••I:::::::::::::
.........

TURN:
Tilslutningen til treningen er stor 

og det ser ut til at den enda jkke bar 
kulminert. Også her er behovet 
lokale på Vestsia stort. Det må kom
me. Vare turndamer vil sikkert være 
med på å øke Pors’ Byggefond.
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Oslodommeren stemte f° 
vår mann, 

kretsen hadde 
poengsum, 
Vi skylder 
ikke burde 
førte k 
tilsted 
ter r 
somt do

VET DERE AT: 
furnlckalet, damegruppa har, er

- - Medlemstallet er passei t

BOKSING:
Vår boksegruppe er nå den største 

i kretsen i alle fall hva angår kvanti
tet og kvalitet pa aktive. Rolf Olsens 
innsats på Odds jubileumsstevne, 
hvor han fikk 1. premie i sin klasse, 
skal vi ikke komme nærmere inn på 
her, — bare minne om at gutten så
vidt er fylt 18 år.

Derimot finner vi å måtte berøre 
noe omkring vår Bjarne Olsens kamp 
i lett tungvekt senior, mot landslags- 
bokseren Åge Mørk, hvor Bjarne som 
kjent bie dømt 2—1-nederlag i fina- 
kn. Forkampen over Løberg viste 
endelig hvem som virkelig er den be- 
ste- Oslodommeren stemte for seier 
for vår £[Ommere herfra

på sine skjemaer lik 
men plusset for Mørk. — 
og å bemerke at det vel 
være tvil om at Porseren 

ampen, — noe som også andre 
eværende dommere og eksper- 

ga nttrykk for. — Altså et tvil- 
^ommernederlag i høyeste grad-

å Stadion, men første kamp i
15. desember i Drammen, er 

sverre for tidlig i sesongen for ess.
-i blir imidlertid sprøytet straks 
kommer.

:::::::::::: HIL

«sprengt».
10 —

er vår

Når jeg skal fortelle om mitt mor
somste idrettsminne, så må det være 
en tur, jeg var med på til Mandal i 
1932. Jeg var sekretær i fotballgrup- 
pen dengang, og da kunne det fore
komme at en fikk anledning til å bli 
med en tur.

Pors var invitert sammen med Vi
king, Stavanger, for å innvie Man- 
dalskameratenes nye bane.

En lørdag i begynnelsen av juli, 
startet vi med Simon Ødegårdens buss 
fra brohjørnet. Guttene sang så det 
ljomet hele veien, de vanlige tursan- 
ger i den tid: «Jeg vil bygge meg en 
litan våning», og; «Jeg har funnet 
meg en pike så skjønn», o. a., så det 
ble ingen tid til å kjede seg.

Sent på kvelden var vi fremme i 
Mandal og tok inn på det anviste ho
tel. Speiderlandsleiren var henlagt til 
Mandal det året, og den lille by var 
helt overbefolket. Der var stor stas, 
med opptog og greier-

Søndag middag marsjerte vi med 
musikk i spissen til banen. Vi spilte, 
første kamp mot Mandalskameratene 
og vant med 7—1. Neste dag spilte vi 
mot Viking og vant også denne kamp 
og en fin pokal.

Vi tilbrakte mesteparten av tiden 
på landets fineste badestrand, Sjø- 
sanden, hvor vi riktig koset oss de 
varme julidager.

*
• •

Det har vært en rivende utvikling 
innen foreningen siden dengang, og 
en kan vel med sikkerhet si at toppen 
ennå ikke er nådd, men med en seig 
vilje cg om en tar de hensyn som er 
nødvendig for en selv og for klubben, 

• så vil også større resultater komme.
Einar Halvorsen-

«Vårt største aktivum 
er medlemmenes interesse».

Disse ord kunne formannen * vår 
forening i 1934, Hugo Weber, med god 
samvittighet si da han dengang kon
fererte med Idrettsforbundet og Fot
ballforbundet om anlegg av Pors’ Sta
dion. Kan vår formann i dag si det 
samme? Interessen er nok så stor 
som før, men det er ikke nok med 
prat og diskusjon på torget som det 
stod i en av årsberetningene for 1946.

Våre medlemmer skal nemlig vise 
interessen i handling, og ikke i prat. 
Et medlemskap i Pors forplikter til 
mer enn å løse et 2 kroners medlems
kort i året.

i det riktige spor på oppdragelsens vei, 
så er selvsagt den aller første betin
gelse at juniorlederen er et lysende 

må stadig innprente 
_ en idrettsmann fø- 

er en stor forplik- 
.. og omtalt som

opp- 
også utenfor

rettet mot 
er blitt litt

Hæng i! Hæng i! vi ser lysere- paa 
fremtiden.

Partiet hadde følgende 
sætning:

.......................................................................................................................................................■■■■■■■■■■•■■•■••■■■•■■••■a.

det

i s°*n er

En klubbs trivsel og framtid står og 
faller med det arbeid som legges ned 
for at klubbens juniorer skal få den 
aller beste undervisning i spillet, god 
oppdragelse i cg utenfor idrettsbanen 
og adgang til å komme i besittelse av 
brukbart utstyr.

Når det gjelder undervisningen, så 
er bare det beste godt nok. Ingen 
trenger så grundig lærdom, som lære
gutten, enten han er i håndverks- 
lære, eller han er juniorspiller i en 
fotballklubb-. Håndverkslærlingen får 
sin viden av mester og svenn, cg ju
nioren skal like naturlig hente sin 
lærdom av de utlærte i fotball — de 
eldre spillere med erfaring og rutine. 
Men vi tror det syndes noe ganske 
forferdelig med juniorenes utdannel
se, det er få eller ingen eldre spillere 
som stiller sin kunnskap til disposi
sjon. Og vi tror også å kunne påstå 
at klubblederne ofrer den overmåte 
viktige sak liten interesse. Riktignok 
fins det hederlige unntakelser, men 
det er ganske betegnende at disse 
unntakelser dukker opp først når 
klubben er kommet på «knærne». 
(Sammenlign med Odd. De kommer. 
Der har nettopp flere av klubbens 
beste spillere, med William Eriksen i 
spissen, tatt seg av juniorene. Red. 
anm.) — Da, og først da blir det tatt 
et krafttak, og dette varer et par-tre 
år. Så er klubben kanskje kemmet 
seg ovenpå igjen og så visner junior- 
arbeidet bort — det hele dreier seg 
på ny bare om A-laget.

Når det gjelder å lede junioren inn

Thorsten, K. Tranberg, Edv. Lar
sen, H. Tranberg, Olaf Weber, Melby, 
Joh. Weber, Braarud, Olaf Jensen, Pe
der Olsen og 
sen.

Mandag aften arrangeite våre ver
ter en kjeletur for oss til en av hol
mene i skjærgarden. (Ja, det var alt
så kaffe-kjeletur). Men guttene 
derholdt seg også livlig med Mandals 
pene piker, og dansen gikk lett over 
tilje til ut i de små timer, som det 
heter.

Motorbåtturen tilbake over 
nattstille hav, var en opplevelse

Ikke alle hadde lyst til å legge seg 
i den lyse sommernatt, og et par av 
guttene underholdt med sang på tor
get i den sovende by.

Tirsdag skulle vi spille i Kristian
sand.

Mens vi sitter og spiser frokost i 
hotellet, triner byens 2 politikonstab- 
ler inn. __ sangen cm natten hadde 
ikke vakt udelt begeistring og det 
endte med at sangfuglene matte mel
de seg til tjeneste på politikammeret. 
Der så det ut til at de bedre kunne 
vurdere kunsten, for de ville absolutt 
beholde herrene.

Vår gode formann som jo er sønn 
av pol’ti Barth, og således hadde for
bindelse innen etaten, fikk imidlertid 
utvirket at våre venner ble med til
bake, cg da ristet vi hurtigst byens 
støv av våre føtter.

Samme aften spilte vi mot Vigør, 
og vant her med 2—1.

Onsdag aften var vi hjemme igjen. 
I alle 
tur.

eksempel. Han : 
de unge hvordan 
rer seg og at det 
telse å bli benevnt 
idrettsmann. Han må gjøres 
merksom på at han 
idrettsbanen får blikket 
seg, spesielt etter at han 
utenom det vanlige i idrett.

Utstyret spiller en stor rolle for 
gutten. Han liker å ha pen drakt på 
banen og setter uhyre stor pris på å 
få spille i ordentlige fotballstøvler- 
Enkelte klubber overlater juniorene 
gamle og utslitte effekter, og det er en 
stor feil. Ballen det trenes og spilles 
med må være god, en gammel utslitt 
cg svær ballong er ikke brukbar ball 
for juniors.

Selvsagt koster det en del å holde 
en hel skokk med gutter med gode ef
fekter, men den kostnaden er vel an
brakt kapital som gjennom tidene vil 
bære gode renter.

Men som tidligere nevnt tror vi det 
syndes meget på juniorarbeidets om
råde. Hvorfor har de eldre spillere så 
lite til overs for å lære fra seg? Og 
hvorfor skal en klubb absolutt være 
på «knærne» før det blir fart i junior- 
arbeidet? skriver «Fotball» i sitt siste 
nummer.

Hva er det ikke skrevet om det sam
me her i Pors-bladet, og det gjelder 
også i høy grad i såvel fotball og boks
ing som bandy og ski.

^.nerne har hittil på grunn av
S1forholdehe, fått liten eller ingen 

V£ør-„o- nå is- Kølletrening har vært 
trening * ... o .
jrevet P& 
serien 
des 
Stadion 
Kulde -

«'«2 

sojn ikke tar * Da^ig taper, en 

^llspnler la n bedritt at en fot- 
^re i en kar» etter hveran-
lever avsondret 5r0y'beboer’ en som 
rantere. 7 Rp ’ Innestå for, ga- 
hvls en ikke bent5S0ni en må betale 
tid- 8. En h > Sm 1 rette ' 
treningsk° Ser® motstander i en 
oni noe. in ’ SOm Ydmykt b?r 
Omsatt i en'f BSVegelse- et {ors,ag 

^01-’samiing- ::::::::

••••••«•••••••••
••••••••••••«•e«ta »••••••••••••••••« 
•••••••••••••••tea
••••••••••••••••«a !••••••••••••••••« 
■•••••••••••••••.•

‘•••••••••••••«•ei



PORS-BLADETPORS-BLADET
98

moderne styreform ?for deninn
o

kbrgjøreoEt forsøk pa

Pors

»

'A

Andreas Skilbred

er

forhånd har sikret seg villige kandi
dater. Særutvalg for junior, gutte-, 
jente-, B - og Clag osv. oppnevnes av 
fellesstyret sammen med uttagnings

. til
: hele

oa

medlem av Pors bør kon- 
. felleskasse og 

medlem bør dermed ha rett til å 
medlem med rettig-

liold som

å treffende

||«

ROi

w
iÉ

ts tan den,
— den 

å spore

— eller kanskje rette- 
sterke motvilje som har 
rundt om i landet mot 

Idrettsforbunds faktisk ved- 
om økonomisk samkjøring 

ttsarbeidet i en og samnie 
kommer sjølsagt hovedsakelig 

ene og alene interesse- 
for og arbeider med det som 

kalles: publikums- 
Særlig har vi hørt fotballfolk 

sterk motvilje mot disse para- 
i loven som i virkeligheten går 

å at det er foreningens hovedstyre 
disponerer pengene i klubben en-

Bør Pors gå
forandringene.

komiteen. Laglederen velges av 
respektive lag- Erfaringen har nem- 
lig vist at det i løpet av sesongen, kan 
inntreffe forhold som kan være årsak 
til at en utskiftning i de underordne
de utvalg samt av lagledere er ønske
lig og nødvendig, hvorfor en bør over
late dette til fellesstyret uten, å gå til 
noe så tungvint som ekstra årsmøte.

Det ansettes en kvalifisert forret
ningsfører som ansvarlig leder av for
eningens forretningsmessige drift 
med fast kontor og kontortid. Bok
holderi og kasse blir felles, men med 
særlig kontoføring for de forskjellige 
grupper. En vil på dette vis bevare 
oversikten over gruppenes økonomi
ske grunnlag, liksom en vil sikre seg 
en ensartet og tilfredsstillende admi
nistrasjon. Ikke minst gjelder dette 
arbeidet med driften av Pors’ Stadion.

Den nye loven setter og krav til en 
velordnet regnskapsførsel i forenin
gen og etter å ha sett mønstret for et 
foreningsregnskap er det klart at 
klubbens kasserer eller forretningsfø
rer må være fullt ut regnskapskyndig.

Det er selvfølgelig bygget på dob
belt bokholderi, og det må bli hoved
foreningens kasserer som fører regn
skapet for alle grupper i foreningen 
og overfører det til hovedforeningens 
regnskap. På denne måte vil en til 
enhver tid ha full oversikt over hele 
idrettsforeningens økonomi.

Kravene til revisjonen er i samme 
ånd- Blant de innvendinger som 
framkommet mot alt dette, er og den 
at det hele blir for «forretningsmes
sig» og for mye lik driften i storklub
bene.

Dengang ble jeg num
men og veik i knærne.

noenlunde samme 
gere, men etter mer 
per, og det bør nøye 
utviklingen krever en mer 
form for foreningens

lag 35 damer og

hadde opprinnelig bare ett 
styre som varetok alle foreningens in
teresser i de respektive idrettsgrener. 
I 1919 ble det gjort en avgjørende 
endring i denne styreform idet fore
ningen ble delt således at en fikk selv
stendige avdelingsstyrer samlet un
der et hovedstyre. Det var vel den 
gang fotballspillerne som forlangte og 
gjennomførte den radikale nyordning, 
for nesten 20 år siden. Årsaken skyld
tes sikkert de økonomiske forhold, 
idet fotballspillerne mente at de øv
rige grupper trakk for store veksler 
på dens inntekter.

I Pors har de enkelte grupper i 
foreningen arbeidet økonomisk helt 
selvstendig. Bcksegruppa har hatt 
sitt eget styre og sin egen kasse, og 
Fotballgruppa, Skigruppa o.s.v- har 
hatt sitt, — alle for såvidt uavhengig 
av hverandre.

Det kan illustreres ved et eksempel 
fra fjorårets sesong:

Pors’ Fotballgruppe hadde en fin 
sesong både sportslig og økonomisk 
sett. All gjeld var betalt og gruppas 
regnskap viste også et pent over
skudd som ble satt av til fotballgrup- 
pas egen drift i 1946.

Bandygruppas beretning viste en 
god sesong sportslig sett. Økonomien 
var med et mildt ord slett. Gruppen 
hadde hatt store utgifter til vedlike
hold av banen (snømåking). Tross 
merkbar stigning i publikumsbesøket 
til kampene og tross spillerne sjøl del
vis betalte reiser og materiell, viste 
regnskapet underskudd, og Bandy- 
gruppa hadde også gjeld.

Når vi så videre forteller at flere av 
fotballgruppas førstelagsspillere som 
altså hadde vært med på å «sparke» 
pengene i kassa om sommeren, også 
deltok aktivt i bandygruppa, men her 
måtte ta penger av sin egen pung for 
å være med, ja, da må det vel være 
en feil ett eller annet sted.

At mange av fotballgruppas passive cg har garanti for at valgkomiteen på 
medlemmer også står i bandygruppa 
skulle være unødvendig å fortelle-

Det har lenge vært diskutert å lede 
den nåværende styreform tilbake til

B . ■ i felt
...

—tilsluttet den spesi- 
elle fotball-, boksing-, håndball- eller 
ski- og skøyteavdeling. En skal være 
medlem av Pors.

Når en er
tingenten gå inn i en 
et — .
betrakte seg som
heter innen samtlige idrettsgrupper.

Kontingenten bør forhøyes, til 10 
kroner pr. år. 2 kroner for junior. 
Passive 5 kroner. Fordelene innen 
Pors er i dag så store at en økning av 
kontingenten er høyst forsvarlig.

Et felles styre bør ha sin formann 
og varaformann; sammen med de res
pektive utvalgs- eller gruppeformenn 
leder disse foreningens administra
sjon mens utvalgene står for den dag
lige ledelse innen sin særidrett. Ut
valgene bør bestå av: formann, opp
mann og materialforvalter.

Tar en de forskjellige grupper for 
seg, vil særutvalgene bli følgende: 
fotball, boksing, ski, bandy og hånd
ball- Med 3 medlemmer i hver av 
disse vil det bli tilsammen 15 gruppe
ledere. Gjør en det som er tiltalende 
av praktiske årsaker, vil en få et fel- 
lesstyre på tilsammen 9 medlemmer.

På det ene årsmøtet blir den vanlige 
dagsorden forelagt med beretninger 
fra de respektive gruppers virke sam
men med fellesstyrets beretninger og 
forslag. Valgkomitéen forelegger sin 
innstilling om ny- eller gjenvalg. En 
slipper da de uoverveide benkeforslag

om at Pors med sine om lag 400 med
lemmer bør ordne sin organisasjon 
etter solide, enkle og praktiske prin
sipper som for øvrig i større idretts
klubber i Norge, og funnet å tilfreds
stille alle ønsker.

Jeg skylder å opplyse at ovenståen
de er skrevet etter at jeg sjøl har 
forsøkt å sette meg inn i utkastet til 
mønsterlov for Norges Idrettsforbund. 
Likeledes at det i «S.1 .F -Bladet» er 
gitt uttrykk for det samme-

A sitere mønsterloven i sin helhet 
her i bladet tør jeg anse for vidtløftig.

LEIF NILSSEN.

forhold som tidli- 
moderne prinsip- 
overveies om ikke 

praktisk 
ledelse. I dag ei

det om lag do uamci og herrer som 
leder Pors’ administrasjon. Det er bl. 
a. 6 kasserere og hele apparatet er 
tungvint og upraktisk. Det bør for
enkles. Det viktigste er å sikre sam
arbeidet og enheten. Et medlem bør 
ikke føle seg som „ I

episode etterpå vakte stormende ju
bel; men som for meg i en halv eks
traomgang fortonet seg som et mare
ritt. Jeg trodde jeg hadde mistet hu- 
kommeLsen aldeles!

Det var i 1936. Vi spilte i 3- runde 
mot «Kvikk» i Halden, ingen av la
gene greidde å score, så det måtte 
ekstraomganger til/ Vi gikk da selv
følgelig inn for minst uavgjort kamp, 
lor vi hadde jo nettopp åpnet stadion, 
og det ville bety stor kamp og mye 
penger hjemme. Jeg var trukket ned 
som fjerde half, og vi kjempet som 
for livet, for Kvikk satte selvsagt alt 
inn på seier. Midt uti annen ekstra
omgang roper plutselig Frank:

«Du må gå med opp og hjelpe til å 
utligne, Andreas»! Jeg var akkurat 
da i en slags sikker forvissning om at 
vi skulle greie oss, og så datt jeg plut
selig fra dyna og ned i halmen, som 
det heter. Ikke hadde jeg tid til å 
spørre, men mens jeg løp og løp, prøv
de jeg å ransake hjernekista for å 
huske når Kvikk hadde fått mål. Men 
det har håpløst. Jeg måtte ha mistet 
hukommelsen! Heldigvis var det ikke 
så mange minuttene igjen, så da fløy
ta gikk, ble jeg straks klar over at det 
ikke var min hukommelse som hadde 
sviktet, men derimot Franks tunge 
som løp løpsk.

Den hadde gjerne tendens til det, 
når Frank konsentrerte seg. Ja, du 
skremte meg kraftig dengangen, 
Frank!

Samme år, i 4- runde hjemme, had
de jeg en opplevelse som viser at 
spenningen ved fotballen holder seg, 
selvom en er blitt noe blasert i så 
henseende.

Vi spilte mot «Selbak» pa vår sta
dion, og det ble som så ofte før to ti
mers kamp. Kampen var i og for seg 
spennende nok, men allting tydet på 
at den ville bli uavgjort. Jeg spilte 
ytre venstre da, og fikk liksom ikke 
gjort noen ting. Plutselig kommer en 
kanonkule av en ball seilende ut fra 
en klynge midt på banen, og i retning 
av en noe forfjamset meg. Det var en 
av de lekkerbiskener som Leif kan 
servere, og som det, nær sagt, bare er 
å ta imot og omgjøre i mål.

jeg befinner meg sån helt usann
synlig alene, og stormer innover mens 
jeg i mellomtiden bestemmer meg for

Det er med en viss følelse av vemod 
at en fotballspiller må innrømme at 
ens dager som aktiv utøver er talte. 
Resultatet er riktignok ikke blitt noen 
samling av gull eller sølv, men det 
spørs nå om ikke den tilfredsstillelse 
man får, ved å erverve seg gode ka
merater i mange tilfelle oppveier me
daljer og premier. Og så har en jo 
alle de hyggelige minnene, da.

Ut av det veid av minner og opp
levelser, for oss fotballspillere både 
morsomme og alvorlige, både spen
nende og trivielle, burde det jo ikke 
være så vanskelig å trekke fram en
kelte hendelser som kanskje kunne 
lyse litt sterkere enn andre. Men lar 
du først minnene begynne å passere 
revy for deg, vil du oppdage at det 
kan bli vanskelig, for ikke å si umu
lig, å peke ut en spesiell opplevelse 
som den morsomste eller den mest 
spennende. Jeg trakk derfor på må 
få ay bunken og fikk tak i det som 
jeg nå vil fortelle om.

— Det er fra en kamp, hvor en liten

Mo 
re sagt 
vært 
Norges 
tatt6 l°v 
av >dre 
klubb, - 
fra 
rer 
nokså 
idrett, 
uttale 
grafer 
ut pa - 
som 1 
ten de nå er spilt inn av fotballgrup
pa eller skigruppa. Alle inn- og utbe
talinger vil komme til å foregå gjen
nom hovedforeningens kasserer som 
ved ethvert arrangement automatisk 
tiltrer og assisterer gruppestyret.

Hvilke innvendinger som enn reises 
mot dette og mot at f. eks. fotball
gruppas styre ikke lenger far full dis
posisjon over de penger som fotball
spillerne «sparker» inn, må vel alle 
sammen falle for argumentet: «Fot
ball for idrettens skyld, ikke for pen
genes skyld.» De goder en idrettsfor
ening byr sine fotballspillere bør den 
også kunne by sine skihoppere, ban- 
dyspillere og boksere.

Vår fotballgruppes formann, Kåre 
Beckstrøm, uttalte på et hovedstyre
møte i høst:

«Idretten blir liksom forretning og 
det kommer til å gå ut over sporten.»

Vi tror ikke det blir tilfelle. Sporten 
stå>r ikke lavere i Brann, Skeid, Lyn 
eller Fredrikstad, fordi klubbene ad
ministreres rent forretningsmessig- 
Heller tror vi det er et pluss for disse.

Videre framgår det av denne møn- 
sterloven at hvert medlem løser sitt 
Medlemskort i hovedforeningen. Det 
er likevel adgang for de enkelte grup- 
^er til å utskrive en ekstra gruppe- 
°htingent på sine medlemmer. Det 
Portslige og tekniske arrangement i 
Ver gruppe ledes fortsatt av grup- 
bs eget valgte styre på minst 3 

^eminer.
f0?Or a silcre enheten innen Pors og 

ebingens ansikt eller representa- 
sla^ synes jeg iallfall at for-
sOj5et er verd veies. Rydder en per- , 
siø lge intere^ser eller selvegoisme til 

e’ vil en sitte tilbake med ønsket
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Jeg ser av forrige nr- av Pors-bladet 
at «Tees» har et innlegg, hvor han 
kommer med en kritikk til sports- 
utvalget for sin framgangsmåte ved 
oppsetting av lag. Her vil jeg si at 
kritikk er riktig når den er berettiget, 
men ikke som i dette tilfelle i siste 
kamp mot Odd, hvor «Tees» strakte 
ørene for å høre etter da en av sports- 
utvalget spurte meg om nbe angående 
laget,som var satt opp, men ørene 
dine var ikke lange nok til å høre alt 
sammen. Klare linjer må til, skal det 
bli samhold. Det er sant, og de herrer

•W t

Porsgrunn Samvirkelag
To mann på sykelisten.
Idet bladet går i trykken hører vi at. 

to kjente porsere er bundet ti! sengen 
for tiden. Det er Hugo Weber som 
ligger på St. Josephs Hospital og Karl 
Skifjeld. Sistnevnte har fått Fotball- 
gruppas avisprctokoll å bla i ti! tid
trøyte, men vi er sikre på at begge 
setter pris på besøk av idrettskame- 
rater.

— God bedring og snart opp 
senga, ønsker vi begge to.

å bruke bredsiden av foten, for å pla- 
sere skuddet. Nærmere fem meteren 
mer føler enn ser jeg et par mann 
komme stormende på, og jeg må fyre 
av. Akkurat idet ballen skal passere 
mållinjen, ser* jeg keeperens ben 
sprette fram og møte den.

Jeg ble stiv, for ballen skvatt opp 
og stod liksom og dirret litt i luften, 
som om den betenkte seg på, om den 
skulle ta veien i nettet, eller om den 
skulle trekke seg tilbake. Jeg ble helt 
nummen og veik i knærne, og så i en 
brøkdel av et sekund 5- runde forsvin
ne i en tåke.

Men heldigvis, lærkula hadde fattet 
den riktige beslutning og la seg pent 
tilrette inne i nettet, og så var det 
over.

Det var nok mange på banen den- 
gangen som hadde fulgt spenningen, 
men jeg tror ikke mange var opp
merksom på hvor nær det var ved å 
mislykkes. Det var ihvertfall en som 
pustet lettere enn de fleste andre, og 
det var meg. Einar Ekeli

Telef. 70.

Kr* Knudsen & Co.
DROGERI
FARVEHANDEL
Rarfymeri

571.

akk.
Fra neste nummer av Pors-bladet 

overtar Harald Thorstensen redaktøi- 
jobben, som ikke er misunnelsesverdig 
så framt ikke flere porsere gjør &lv01 
av å sende bidrag til vår klubbavis.

Jeg takker imidlertid for den Hjelp 
jeg har fått av medarbeidere. En spe 
siell takk til Andreas cg Olav for spe 
stell utvist interesse for pors-bladet-

Red.

Att i sport_

T Teief.jfod jul og godt nytt 
ønsles alle SPorserd

hadde fått lov til å gå ned å se, mest 
for det «storebror» var med på laget.

Blant de store guttene hørte vi ba
re: _ hvor mange mål blir det, hvor 
meget taper «Pors», — når kan vi be
gynne å telle på fingrene, og slik bort
etter. — Så begynte kampen, og in
gen mål kom før langt ut i annen 

omgang. Da fikk endelig «Pors» et 
mål, og de vant 1—0. Vi to la på 
sprang ut av banen for å komme hjem 
og fortelle at- «Pors» hadde vunnet.

Det er et godt stykke vei fra Pors
grunn til Nenseth, men det gikk i ett, 
— og blåsvarte av anstrengelse kom 
vi hjem og ble møtt med: «A er det 
i veien, er det varme løs?» Det gikk 
lang tid før vi orket å si noe, men en
delig: «Pors vant». Dette minne fra 
guttedagene, at Pors slo selveste 
«Lyn», står for meg som. det største.

Hermed vil jeg og benytte anlednin
gen til å få lov til å ønske alle «Pors
ere»: En god jul og et godt nytt år!

Olaf Skilbred.

••••••• 
........................... ........... . ................................. .

De trodde det 
var brann.

Jeg er blitt utfordret til å skrive om 
mitt beste idrettsminne. Det er nok 
ikke godt, for det er jo så meget en 
minnes som en er blitt helt over- 
begeistret for, både i fotball og boks
ing. Vi har jo 1934-sesongen i erind
ring, med seier over «Viking» i Stav
anger og alle kampene mot Sarpsborg 
i 1937. Dessuten finalekampen mot 
«Odd» om. kretsmesterskapet, hvor 
éSkomakeren»s gode instruksjon og 
guttenes innsats gav oss seier, og nå 
nylig Bjarne Olsens innsats, på bokse- 
stevnet i Skien, der han gjorde alle 
ord tilskamme ved å vise den rette 
Porser-ånd og gikk jevne kampeir med 
landets toppboksere. Men en ting vil 
jeg alltid minnes som det største, 
skjønt det ligger mange år tilbake, 
helt fra den tiden jeg gikk i kne
bukser.

I 1924 skulle «Pors» spille runde
kamp mot «Lyn»; Oslo, på «Urædd»s 
stadion. , Min bror, Harald, og jeg

v-Porsgrunn.

er alltid

& Konditori

Abreham Aas A.s 
Porsgrunn.
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Henvend Dem til meg

«Solid”.

- møbelforretning — 
Snekker- tapetser- og' malerverksted.

— ALT I BYGNINGS ARTIKLER —

i sportsutvalget; Th. Aasland, Andr 
Skilbred og Aksel Fjeld, er j0 karer 
som har vært med og spilt «Pers» 
fram i den posisjon den er i dag. Og 
nettopp da disse karene spilte på 1£U 
get stod samholdet i høysetet, Og 
disse sluttet som aktive og overtok le- 
deisen, så har de nek fulgt linjer hvor 
alt ble gjort for å høyne samholdet. 
Angående oppsetting av lagene i de 
kamper som har vært i 1946, vil nok 
sportsutvalget gi klare opplysninger 
hvis «Tees» ønskei det. Både kaptei
nen og visekapteinen har vært tilste
de ved de aller fleste konferanser i år 
og ingen er blitt tilsidesatt. Til slutt 
vil jeg si at hvis «Tees» er identisk 
med den jeg tror, så følg klare linjer 
cg gjør noe for å skape samhold, hvis 
det mangler, og ikke kom med sur og 
misfornøyd kritikk.


