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Birger Ruud kommer kanskje!
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Pors går inn for å løse 

problemet Tjenna.

andsrenn 16. 17. februar.

Bandy.
Taktikk og Kritikk.

anledning
dens ungdom for en gangs skyld.

Pors

til å yte litt til Vestsia og 
I 

Pors første 40 år har kommunen ikke 
ydet noe til idretten på Vestsia, men 
overlatt til Pors å holde ungdom og 
barn med idrett- og lekeplass. Av 
kj endte grunner er vi nå avskåret fra 
det.

Vestsia venter nå spendt på avgjø
relsen.

Jeg tror vi skal si vi var heldige da 
vi fikk et så godt lag som Skjold i 
første runde i Norgesmesterskapet 
idet det av de 2 kamper vi har hatt 
med dette lag, framgår at vi har me
get å lære før vi kan spille skikkelig 
bandy- Først og fremst skorter det 
på samspill og taktikk. Jeg skal for
søke å peke på feilene i grove trekk.

realet er sa stort at det uten vanske
lighet rommer alt det som her er skis
sert opp, og når arealet ikke berøres 
av regulering og er uskikket til be
byggelse, skulde alt tilsi at byens fed
re så velvillig på forslaget : «Vestsia 
Idrettspark».

Ideen ble forelagt forskjellige fag
folk på området og de var alle be
geistret for den og mente det var een 
heldig løsning- på problemet «Tjenna» 
og at stedet var vel egnet til det bruk. 
Omkostningene ved opparbeidelse og 
vedlikehold av idrettspark vil ikke bli 
vesentlig større enn ved et parkan
legg sier de samme fagfolk. I betrakt
ning av at kommunen må gjøre noe 
ved «Tjenna», og en går ut fra at ste 
det skal legges ut til park, kan en vel 
si at kommunen får et idrettsanlegg 
uten omkostninger.

Pors hovedstyre har nå sendt for
slag til formannskapet om å anlegge 
idrettspark på «Tjenna», og når samt
lige politiske partier før valget lovet 
idretten støtte, kan de ikke slippe 
billigere fra det enn ved å gå inn for 
forslaget. Nå er det en glimrende

Foran kommunevalgene kommer 
det gjerne mange tiltalende planer 
og forslag - så også ifjor høst. Vestsia 

jjtkulle nå tilgodesees som aldri før. 
okole, ny bro, opprensking av Klyve- 
bekken og opparbeidelse av «Tjenna» 
til park ble holdt fram som det mest 
aktuelle. Planene er gode og burde 
vært gjennomført forlengst, kanskje 
særlig Vestsias smertensbarn «Tjen
na». Det er i aller høyeste grad u- 
forsvarlig av byens myndigheter å til
late søppeltømming på «Tjenna». Noe 
så sjenerende og sundhetsfårlig bur
de være utenkelig innen byens gren
ser.

Når tanken om å skape noe vak
kert av «Tjenna» nå er kommet fram, 
var det naturlig for en gammel Por
ser og idrettsentusiast å kombinere 
dette vakre med idrett — idrettspark. 
Iler var det muligheter : Fotballba
ne (treningsbane), skøytebane, ten
nisbaner, bane for håndball, lekeplass 
og vassedam ja sogar ski og akebakke 
for de minste, plass for det kommen
de idrettens hus for Vestsia og så 
rammen om det hele parkmessig. A-
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Hans Jo LarsenVestsidens
Frukt Tlf. 127 k 327 k

Tlf. 727 k

Alt i bygnings artiklerATI Utid godt utuatg. .som

Porsgrunn, 27. desbr. 1945.

Kr. Halvorsen.

Tlf. 284.

Alt i kolonial.

Noen kritikk over de enkelte spil- 
leres prestasjoner vil jeg ikke innlate 
meg på.

Pors damegruppe,
Styret-

eflg.Hj. Hermansens

Forsvarsspill.
Det mest effektive forsvar i bandy 

er sekkeforsvar. Med sekkeforsvar 
menes at halfrekke og backer danner 
en mur foran eget mål slik at mot
standeren ikke kan bryte igjennom. 
Sekkeforsvaret dannes pa den måte 
at forannevnte forsvarsspillere trek
ker seg tilbake på linje ned til ca. 16 
meteren. Det er en dødsynd for en 
enkelt spiller å gå til angrep før mot- 
standerens angrep er kommet helt 
ned til sekken.

Angrep.
Når en møter en god motstander, 

må en være forberedt på at denne be
nytter sekkeforsvar. Løperekken får 
da en meget vanskelig oppgave. Frem- 
foralt gjelder det å bruke hode. Et 
frontalt angrep har små sjangser til 
å lykkedes fordi forsvarsrekken her 
blir så tett at spilleren blir trengt 
fra 2 sider ved evt. forsøk på gjen
nombrudd.

Erfaringen fra de kamper vi hittil 
har hatt, viser at angrep på wings er 
de farligste, idet angrepsonen da blir 
såpas bred at det kan oppstå huller 
i «sekken». Dette skulde da tilsi at 
de beste løpere blir plasert på vinge
ne, idet de her får det frieste spille
rom.

En annen angrepsmetode kan være 
hvis spillet går i sentrum, at den spil
ler som har ballen legger denne t’l- 
bake til f. eks. tilbaketrukken senter- 
løper idet øyeblikk han får føling 
med motstanderens forsvar. Senter- 
løperen må da i det øyeblikk han får 
ballen, vippe denne fram og over mot
standerens sekkeforsvar. En slik 
fremgangsmåte betinger imidlertid et 
intimt samarbeid mellom senterløper 
og indrevinger. Indreløperne må i 
samme øyeblikk som senterløperen

°g Sigar

Angrepet.
Det står ikke til å nekte for at Pors 

hadde like mange oppløp som Skjold, 
men hvor ble målene av ? Uheld var 
nok en av årsakene, men like meget 
skyldes at løperne truet sine angrep 
fram i sentrum. Her ble både man
nen og ballen stoppet av sekkefor
svaret. Resultatet ble gjerne en løs 
ball enten til den ene eller den andre 
siden. Motspillerne oppnådde i alle 
fall sitt, idet angrepene hver gang ble 
avvist.

Fra min plass hadde jeg inntrykk 
av at når en av våre løpere fikk bal-

KritiKK over vart spill i år.
I var første kamp mot Skjold kom 

ikke vare feil så tydelig fram. Dette 
skyldes i første rekke at banen den- 
gang ikke var sa bred og for det annet 
at vi pa forhand hadde en oppsatt 
plan over spillet som delvis ble fulgt.

I omkampen gikk det dårligere.
Hovedfeilen i forsvaret var at man 

istedenfor å danne en forsvarslinje, 
enkeltvis gikk til angrep pa den spil
ler som hadde ballen.

En annen generalfeil som blir gjort 
er at våre forsvarsspillere ikke går 
langt nok inn på motspilleren ved for
søk på tackling- Følgen er at en blir 
regulert driblet og satt fullstendig 
utenfor spillet. Man må gå så langt 
inn pa en spiller at man har kontakt 
med denne før en begynner å angripe.

Pors damegruppe 
ble stiftet torsdag 31/1 1946. Styret 
ser slik ut : Mossa Borgersen, form- 
Randi Hahn, viseform., Hjørdis Peder
sen, kasserer, Dagmar Dahl og Tor- 
borg Eriksen styremedlemmer.

Damegruppen kommer foreløbig ik
ke til å drive idrett på grunn av lo- 
kalvanskelighetene, men håper at den 
kan være til støtte for Pors og arbei
det for anskaffelse av gymnastikksal 
og bad pa Vestsia. Det må skaffes 
straks stadion er ferdig.

Vi oppfordrer alle damer på Vest
sia som på en eller annen måte er 
interessert i Pors om å melde seg inn 
i gruppa vår. Løs medlemskort hos 
Hjørdis Pedersen. Det koster kr. 2,- 
pr. år.

vipper ballen fram, storme gjennom 
«sekken» og forsøke å oppfange bal
len på den andre siden. Ved å spille 
sekkeforsvar, binder en automatisk 
halfrekken til forsvarsspill. Følgelig 
må en for a fa et bindeledd mellom 
forsvar- og angrepsrekke, trekke ned 
en spiller fra løperekken som kan 
mate våre løpere..

len, så gikk han med denne helt opp 
til Skjolds forsvar. Her ble han stengt, 
så fulgte en kort duell om ballen som 
så i en eller annen retning ble slått 
ut av feltet.

Vingspill ble lite benyttet og van
ligvis var kontakten mellom indre- 
og ytreløper dårlig idet avstanden 
mellom dem var altfor stor-

En ting må ikke glemmes : Bandy 
er lagsport. Bruk derfor dine med
spillere og ga ikke med ballen alene. 
Ved stadig samspill forvirrer en mot-^^ 
standerens forsvarsspillere.
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Porsefesten.
OgsåE3

15000 kroner

Våre

Reserve.

C, Hugo Weber & Co
Telefon 155

Elektrisk

Spesialforret. i Frukt og Tobakk

PORS BASAR
er åpnet i Webers forretningslokale 
i Storgaten. Sykler, malerier og man
ge andre flotte, gevinster bør vel hjel
pe bra til så vi får «penger i kassa».

vo

Moderne

radio-service.

skiløpere 
har i januar tatt en rekke premier- 
Den beste skiprestasjon av våre lø
pere hittil er Haukedals 14. premie 
på Kongsberg i konkurranse med lan
dets aller beste hoppere.

I gutteklassene har vi fått 8 pre
mier på 2 renn. Flere av guttene vi
ser gode anlegg.

Vår mening.
Det står ikke til å nekte for at an

legget av skøytebanen vår er blittjioe 
som minner om anlegget av ny bru 
i Porsgrunn, d.v.s. noe kjempesommel. 
Det bør stå som en lærepenge for at 
jnan ikke skal gå over bekken for å 
Tisnte vann til is.

Det er av sine egne man skal ha det 
— kan vel styret beklage seg over, og 
det med god grunn. De aktive ban- 
dyspillere bør tenke litt på at isen er 
til for dem, og at man da i det min
ste kan forlange av alle aktive at de. 
tar et tak på banen når det skal må
kes snø. Som det har vært hittil har 
det vært en skam og tjener de aktive 
spillere til liten ære. Ingen av dere 
er for gode til å ta i en snøskuffe-

utstyr og radio.

I forbindelse med de kommunale 
byggeplaner her i byen har det og 
vært nevnt et stort kommunalt 
idrettsanlegg med plass for stor sta
dion og treningsbaner for fotball og 
tennis.

Med de store oppgaver var by står 
foran med hensyn til stønad til bolig
bygg, opparbeidelse av Tjenna, bru- 
spørsmålet o. a., må vel et slikt kjem- 
peanlegg ganske sikkert skytes ut ad
skillige ar.

Stakkars 15000 kroner har byen 
hittil satt av til idretten pa dette bud- 
gettet som i år er på ca. 4.5 millioner 
kroner. Hvis det na skulle vise seg 
at opparbeidelsen av Tjenna blir et 
faktum og satt i forbindelse med en 
aldri så liten fotballbane og lekeplass 
for barna på Vestsia, ja, da går det 
mot lysere tider for «den gamle by
del».

Pors vil selvfølgelig bygge opp sin 
stadion under alle omstendigheter og 
den vil da kunne gi plass for store 
arrangementer. Arbeidet med Pors 
Stadion blir jo igangsatt tidlig til vå
ren for egne midler etter beste evne, 
og vil på alle måter kunne forseres 
hvis Tjenna blir opparbeidet.

En ting er i et hvert fall sikkert : 
Pors Stadion skal og må få igjen sin 
glans snarest mulig. Det er vår opp
gave i dag-

Årsfesten vår den .5. januar d. å. ble 
som i «de gode gamle dager» feiret i 
Rådhuset under enestående tilslut
ning. Ca. 300 stk. tilbords er vel litt 
av en rekord for vårt vedkommende.

Under middagen ble lest opp en 
prolog, og det var taler >v Kr. Barth, 
A. Skilbred, Alf Mikkelsen, Th- As- 
land m. fl. Sjelden har vel bordsan- 
gene gått så lett og skapt slik stem
ning som denne gang. Porsbladet så 
her dagens lys for første gang og fikk 
rivende avsetning. Dessverre måtte 
utdelingen av aktivitetsmedaljene ut
stå på grunn av mangen på edle me
taller.

Arrangementet var prima fra laps
kausen kom og ti] musikken gikk. 
Lenger kunne jeg ikke følge med.

Grønland.

LANNSRENNET VÅRT.
Det siste snøfallet var en god hjelp 

for oss i anledning landsrennet den 
16. og 17. denne måned. Vi får håpe 

Olet kommer nok så langrennet også 
kan bli avviklet smertefritt. Det har 
jo ofte vært det vanskeligste for oss. 
Så må vi alle ta et riktig godt tak så 
vi kan få vist båd-a løpere og publi
kum hvad Rugtvedtkollen er blitt til.

Redaktør: Leif Nilssen, tlf. 499, 
med C. Hugo Weber, 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.

ia E3
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Trygve Kristiansen.

I

En Andr. A asland
Jernvareforretmng

Sportsartikler

Medlemstegn for bandygruppen få
es av Per Dahl, Smedgt.

Sten Knudsen har medlemskortene, 
for både ski- og boksegruppa.

Per Johannesen fikk 2. pr. i kl. A 
i Tjernli. Nu finner han formen igjen.

Junior.
Pors—Skiens Ballklubb 12—0.
Pors—Urædd 2—2.

Rolf Olsen og Gunnar Brynjulfsen, 
begge Pors, fikk hver sin 1- premie i 
Tønsberg under boksestevnet der.

Valgene der inne 
nær sagt gjenvalg

Kl. B.
Pors—S.I.F. 6—2, Odd—Pors 4—0.

Skotøymag. Solid A.s 
Telefon 609

Brndy-røulMer 
januar.

P O RSERE1
Hjertelig takk for alle gode ønsker 

sympati og støtte under den tiden jeg 
matte holde meg i ro pa grunn av 
benbruddet.

og vilde bli 
snart de var ferdige, 
ble fremlagt var det største i forbun
dets historie ca. kr. 370,000-

Etter Pors-Bladets første nr. er tre- 
ningsmulighetene for vår klubb blitt 
bedret, da Folkeskolens gymnastikk- 
lokale fra januar måned har stått til 
vår disposisjon hver tirsdag fra kl. 
19-22 og hver fredag fra kl- 20.30-22. 
Vi skylder ikke minst byens idretts- 
utvalg en stor takk.

Ui
Arne Malmgren, Jacob Holtan, Bær-f/ 

ul f Fjeldvik og Rolf Knudsen, som 
alle forlengst har gått inn i den hel
lige ektestand. Gid de lenge, lenge 
lenge leve må ; gid de mange, mange

Kl- A.
Pors—B.O.I.F. 3—3, Pors—Odd 4—1 

Pors—Borg 3—0, Pors—B.O.I.F. 1—0, 
Odd—Pors 3—1.
For å bli kretsmester må vi slå Borg-

H- Haukedal er uttatt til å delta i 
Norgesmesterskapet i hopp. Per Jo
hannesen er reserve.

Boksegruppen har nu 60 betalende 
medlemmer, det meste i gruppens be
stående, men ennu er det plass til 
flere. Treningen som foregår i gym- 
nastikklokalet er omfattet med stor 
interesse. Foruten våre egne bokse
re deltar også boksere fra Urædd og 
Herøya. Men ennu er det plass til 
flere og vi ønsker alle nye vel møtt.

Den tidligere bokser, nu kasserer i 
Norges Bokseforbund herr Albert 
Hamborg, kommer til Porsgrunn 19. 
februar og skal holde et idrettsfore- 
drag med en engelsk instruks jonsfilm 
i boksing i Teatersalen. Vi håper 
alle bokseinteresserte og andre sports- 
interesserte i byen og omegn finner 
veien til Teatersalen den dagen-

Gruppen avholder nasjonalt senior 
og junior stevne i Rådhuset lørdag 23. 
og søndag 24. februar. Vi får noen 
av de fremste boksere i landet og hå
per på et førsteklasses stevne, så pub
likum har noe å glede seg til.

Tees.

Endelig.

Reidar Thorsten har beklaget seg 
overfor redaksjonen at vi har tilføyet 
noe i hans stykke om Rugtvedtkollen 
i første nr. Vi har vært frekke nok 
til å sette hans navn blant de som 
har arbeidet mest i bakken.

Fra forbundstinget.
Kare Beckstrøm cg T. Thorstensen 

var våre representanter. Tinget var 
det 40. i rekken, 
gikk smertefritt, 
over hele linja.

Under budgettbehandlingen ble det 
stillet en del spørsmål ang. trenersa- 
ken. Posten var oppført med kr. 
100.000 00. Asbjørn Halvorsen opp
lyste at man allerede i april måned 
skulle ga igang med kretskurssr, dvs. 
kretsene innkaller en del rekrutter 
fra lægene i sin krets, og disse vil her 
f a den nødvendige instruksjon både 
teori og praksis. Senere vilde de som 
var egnet til det bli innkalt til et sen-^jn 
tral kursus. Dette vilde ikke bli før i 
1947. Det vil bli gitt de nødvendige 
brosjyrer og tabeller til disse, altså 
både krets og sentralkursus. Når sen- 
tralkurset var avsluttet, vilde så de 
som forbundet fant passende til det 
bli sendt ut som trenere og instruk
tører. Asbjørn Halvorsen uttalte vi
dere at 2 filmer om fotball var under 
kopiering og vilde bli sendt ut så

Budsjettet som

,,Solid”- sko
er alltid go’
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Kr. Knudsen & Co.Mineralvaunfabrikken

VIT O an 6efales /
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P 0 R S G R U N N Telef. 57? V. Porsgrunn
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Th.Karl Malmgren,

Pors"
administrasj

Snekker- tapetser- og malerverksted

Tlf. 508V. Porsgrunn
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I

Revisorer.
H- Eltvedt og O. W. Braarud.

Stadionstyret.
E. Rølland, J. Kjørholt, H- Teksten, 

Kr. Barth, K. Beckstrøm, C. Hugo We
ber, suppl., L. Nilssen, suppl. Skigruppen.

R. Thorstensen, form., A. Fjeld, vi- 
seform., T. Nielsen, sekr-, H. Hauke- 
dahl, kasserer, R. Knutsen, styremedl. 
H. Dyraas, 1. varamann, T. Thorsten
sen, 2- varamann.

Junioravdelingen.
R. Næss, A. Magnussen, Isak Mel- 

bye, suppl. Abr. Kristensen, Aug. Dy
rendal.

Fotballgruppen.
K- Beckstrøm, form., J. Kleven, vise- 
fcrm., T. Thorstensen, sekr., R. As- 
dahl, kasserer, E. Rølland, styremedl., 
L. Nilssen, 1. varamann, H. Hahn, 2. 
varamann, Th. Aasland, oppmann.

Valgkomite.
H. Teksten, 

Aasland.

i

W. Wo IVERSEN 
Etb. 1916 

Møbelforretning

1— 4
0—2
4—2
3— 0
4— 1
2— 1
0—2
4—0
4—1

O. S.

Hovedstyret.
Kr. Barth, form., E. Halvorsen, sekr. 

Kr. Halvorsen, kasserer, K. Beck
strøm, (fotballgruppen), R- Thorsten
sen, (skigruppen), O. Skilbred, (bok- 
segruppen), W. Berg-Henriksen, (ban- 
dygruppen), C. Hugo Weber, suppl., 
L Nilssen, suppl.

Pors—Urædd
—Storm
—Urædd
—Urædd
Gimsøy
— ■Borg
—Storm
—Urædd
—Skotfoss

Junioravdelingen.
R. Næss, O. Kristiansen, Th- Sol

stad, L. Lindstad, P. Dahl.

Sportsutvalget for B- og C-lag.
Olaf Kristoffersen, Georg Weber, 

Frank Olsen.

Fotballsesongen
1944.

Festkomite.
Karl Malmgren, Alfr. Magnussen, 

Kare Kittilsen, Leif Halvorsen, Leif 
Nilssen, Rolf Asdahl, H. Hahn, Alf 
Mikkelsen.

håper at det også vil fortsette etter 
krigen. Det kameratskap som preger 
Pors.

Den som ordnet med kampene på 
denne tiden var O. Skilbred og sports
utvalget bestod av O. Skilbred og Er
ling Olsen. Vi skal gjenoppfriske re
sultatene i den rekkefølge kampene 
ble spilt.

Løypekomite.
Aug. Dyrendal, Rolf Nilssen, Rolf 

Nygård, A. Reinholt, Karl Richter, 
Mathias Thorstensen.

En av vare medlemmer er blitt opp
fordret til a skrive et stykke om den 
illegale tiden. Dette er blitt gjort. 
Vi har mottatt innlegget, men da vi 

«tenener å ikke se for meget tilbake pa 
"•den tiden, (vi tror de fleste er lei alt 

som heter illegalt nu) har vi tillatt 
oss å komme med et sammendrag fra 
sesongen 1944.

Vist var sesongen god, men bedre 
enn 1945 som noen har antydet, var 
den vel neppe, motstanderne siste se
song har nok også vært adskillig bed
re enn foregående. Etter en minimal, 
ja nesten ingen trening, ble første 
kampen spilt i Eidanger, og den før
ste motstanderen måtte jo ikke være 
andre enn Urædd. Det gikk som det 
pleier når man er i dårlig trening, 
Urædd lå foran oss her og vant da 
også sikkert.

Men interessen var stor. Vi begyn- 
Wte å arbeide med «festningsanlegget» 

som tidligere var rømmet av tyskerne, 
og etter et iherdig arbeide av med
lemmer, ble den så at den til nød 
kunne brukes, og nu begynte også re
sultatene å vise seg-

Det ble i sesongens løp spilt 9 kam
per, 6 vunne og 3 tap og med en mål- 
average på 22—13 i vårt favør. Det 
ble benyttet 23 spillere og to av disse 
spilte alle kampene, nemlig Olaf Skil
bred og Trygve Kristiansen.

Publikumsinteressen var stoi’ ved 
disse kampene. Ved enkelte av dem 
var det opptil 1000 mennesker.

Det gode kameratskap fra før kri
gen viste seg også under krigen og vi

Sportsutvalget for A-laget.
Th. Aasland, oppmann, A. Fjeld, 

A- Skilbred.
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Bakeri & Konditori

Birger Ruud i Rugtvedtkollen.

V. Porsgrunn

3Srød gir styrke - SKaker gjør fest-

Kommiteer

i

Porsgrunn Samvirkelag
TELF. 188V. PORSGRUNN

flu-d. 1 - 229
2 — Te£[>. 190

L/E

rennet i Rugtvedtkollen
16 og 17. febr. 1946.

Manufaktur - Garn 
Tricotasje - Kjoler - Kåper 
Sengeutstur Herreekvipering 

Arbeidsklær

J unior utvalg.
Gunnar Christensen, Vidar Olsen.

I. L Dyraas
Tele f 237

Av andre som prøvehoppet bakken 
må nevnes Karstein fra Skade, Lun
de. Dessverre fikk vi ikke se hverken 
Haukedal eller Per Johannesen, men 
Rød-guttene var frampå, selv om en 
kan se at f- eks. Arne ikke har funnet 
den gamle gode formen enda. Vi får A 
håpe den er i orden til landsrennet. 
Juniorene våre er i samme situasjon 
som andre — det skortet på instruk
sjon i 5 år.

Den 5. denne måned var en begi
venhetsrik dag for skigruppa vår, ja, 
en kan vel si for nær sagt hele byen. 
Folk pratet jo ikke om annet enn at 
i dag skal Birger Ruud prøvehoppe 
Rugtvedtkollen. Byens skoler hadde 
fri. Ungene stimet oppover til bak
ken i kapp med voksne som skulket 
arbeidet om ettermiddagen- — Det 
var jo første gang verdensmesteren 
viste sine ferdigheter på ski for Pors- 
grunnspublikummet.

De ble ikke skuffet. Selv om både 
Birger, Karstein & Co., og de 10—1500 
tilskuere kunne ønsket bedre vær og^- " 
føreforhold, ble det virkelig noe av 
en opplevelse. — Ja, bare det å se den 
fallteknikken han viste da han ikke 
greide å stå på et hopp på 69 m. Det 
var jo helt i overgangen og for løst 
underlag, så han.slo igjennom som vi 
sier. Den «strekken» under hele hop
pet, skia som ligger som en planke — 
kort sagt med Per Johannesen : «Bir
ger ligger i en klasse for seg».

m. m. til lands-

Boksegruppen.
O. Skilbred, form., R- Næss, vise- 

form., Th. Solstad, sekr., S. Knudsen, 
kasserer, Bj. Olsen, styremedl-, K. 
Richter, suppl., E. Halvorsen, materi
alforvalter.

fu lanOsrenncl ml.
Bandy gruppen.

W. Berg-Henriksen, form., Kr- Y. 
Halvorsen, viseform. og sekr., B. Fjeld- 
vik, kasserer, L. Nilssen, styremedl. 
Alf J- Jacobsen, oppmann, Walter 
Richter, 1. suppl., Gunnar Kristensen.

Innkvarteringskomite: O. W. Braa- 
rud, form-, Einar Braarud, Thorleif 
Aasland.

Pressens veileder: Halfdan Eltvedt.
Bakkesjef : Rolf Knudsen.
Hoppsjef : Andreas Nilssen.
Tilsynsmenn i bakken : Anders 

Johnsen, Henry Hahn, August Dyren
dal, Almer Thorstensen-

Tidtagere : Arthur Andersen eller 
Th. A. Prøis, Kristen Barth, Einar 
Wierud, Aspaas, Urædd, dommer.

Utsmykningskomite : H. Teksten, 
formann, Kr. Halvorsen, Alf Mikkel- 
sen.

Hoppmålere : Sig. Karlsen, Urædd, 
O. Kaasin, Herøya, Einar Halvorsen, 
Eivind Rølland, Andr- Skilbred.

Anviser : Isak Melbye.
Starter : Rolf Næss, Abr. Christen

sen.

Hornblåser : Bjarne M. Weber.
Rennets lege : Dr. E. Moe-
Legens assistenter : Rolf Mathi

sen, form, Alf Jacobsen, Anders Lun
de, Th- Hansen, Ivar Kristiansen, 
Kristen Olsen.

Musikk : Vestsidens musikkorps.
Løypekomite : Harald Dyraas, for

mann, Aug. Dyrendal, Rolf Nilssen, 
Rolf Nygard, Arne Reinholt, Karl 
Richter, Math. Thorstensen, Alfr. 
Magnussen, Magnus Grønsten, Isak 
Melbye, Erling Olsen, Olaf Karlsen, 
Finn Karlsen, Odd Kristiansen, Rolf 
Næss, Thorbj. Hansen, Lars Hegna, 
Th. Gulseth og Trygve Hegna.

Tråkkere : Alfr- Magnussen, form., 
Erling Olsen, og løypekomiteen.

Billetter og finanskomite : Thor 
Nielsen, form., Tr. Thorstensen, Leif 
Halvorsen, Kåre Beckstrøm, Th. Sol
stad, O. Skilbred, S. Hjertaas, Th. Gul
seth, P. Nærum, R- Thommessen, Bj. 
Andvik, B. Fjeldvik, Kr. Y. Halvorsen.

Festkomite : Hovedforeningens
festkomite.

Ordensværn: O. Kristoffersen, for
mann, O. Thorstensen, O- Holtan, J. 
Holtan, Hans Johansen, O. Tenne- 
foss, W. Berg-Henriksen, Johs. Han
sen, O. Ellingsen og Bjarne Andvik.
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AU i sport
og sykler Kristian Rafluod

Mø bel forretning

Porsgrunn Telefon Gl 1

Porsgrunns
fø' Aut© A.s

Attlid

R. A. Lindahl

r

Aut Ford-forhandler
Porsgrunn

som det heter hos våre kollegaer Af
tenposten, Sportsmanden osv., kan vi 
meddele :

Store ting kommer til å hende Pors 
anno 1946- Maken har aldri hendt 
noe år i foreningens historie. Det er 
saker som maner til innsats, men som 
vil gi rike frukter. Vær våken, sta 
klar, støtt Pors’ Basar.

Fra spøk til alvor: det er sant, men 
vi kan ikke fortelle det helt sikkert 
før i mars-nummeret av Porsbladet.

Les det !

Abreham Aas A.s 
Porsgrunn — Tclef 113—841

Som alle vel har sett av dagspres
sen, uttalte Ruud seg meget rosende 
om bakken i sin nye profil. De sam
me lovord fikk vi også hos de andre 
hoppere. Birger Ruud «lovet» å prø
ve å komme med i landsrennet vårt, 
men henviste til klubben sin pa 
Kongsberg som den bestemmende. 
Vel, vi får leve i håpet.

går i pressen»
«Mens bladet

-i 
r»

brød og kaker
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Bjarne Gordon Wrlghtporsgrunn porselen
re r I

90 Ant. Rørleggerforretningnorsk

BOK- OG PAPIRHANDEL

PorsgrunnTlf. 663 Aktiekapital og fond

kr. 35.900.000,oo
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PORSGRUNN

1
Androas Jacobson Bok- oq Aksidonsrrvkkor-, Porsarurv
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Folkerestauranter A.s

Porsgrunn

Tlf. 498

Slepebåten -BJØRN» 150.175 IHK 

Lektere — Lektertransport på kysten 

Slepning og pumping — Isbryting

J, Fjefdvik
Telefon 152 — Porsgrunn

0 /
0

elektrisk

Alle Deres bankforretninger kan 
idfores hos oss.

Kjøtt- og Pølseforretning 
øst og vest 

Telefoner: 156 — 157 k — 257
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