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Fotballen
begynner snart å rulle.

Aftenhopprenn

avholdes

i

Rugtvedtkollen

fredag 15. mars.

Fra Carl Hansen, Pors’ danske tre
tter 1937, har vi mottatt denne artik
kel. Vi håper den er en forsmak på 
hva han og den danske fotbdllmester 
B-93 skal vise oss til våren.

Fotballspillet er en herlig sport og 
samtidig en meget interessant sport, 
en sport scm en aldri blir utlært i. 
Mange ting er nødvendig for å bli en 
dyktig fotballspiller, men allting kan 
læres, hvis spillerne legger den for
nødne flid og interesse for dagen, og 
er klok nok til å ta etter å lære.

Det er i meget høy grad det siste 
som mangler på hos dessverre de fles
te spillere, og i særlig grad gjelder 
det dem som er eller har vært på 
klubbenes førstelag. Det ei ikke me-

Noen 
fotball :

Jeg er personlig en meget stor til
henger av at der også rent teoretisk 
drøftes taktikk og teknikk med spil

lerne. Et professjonelt lags spillere 
kan ikke tenke seg og ikke ha teori, 
og det er absolutt ingen tvil om at 
det er til stor glede og ihvertfall me
get lærerikt. Avdøde mr. Herbert 
Chapmann (verdenskjent manager 
for Arsenal Football Club) som på 
grunn av offside-reglenes forandring 
innførte det nu mest praktiserende 
«tre-back system» sa meget riktig • 
«Det er like sa viktig å hindre at mål 
blir scoret som å score mål.» Hvis 
en klubbs førstelag spiller etter en 
bestemt taktikk, er det både ønskelig 
og formålstjenlig at også alle klub
bens lavere lag spiller etter denne 
taktikk, så at spillere fra de lavere 
lag, er fortrolige med det taktiske 
hemmeligheter når han rykker opp. 
Drives et lag tilbake i defensiven må 
man sørge for at midten er så sterkt 
besatt at den kan blokeres, det-er jo 
foran mål faremomentet ligger.

Mange eksempler fra kamper har 
vist at det ikke er riktig å holde en 
kamp for vunnet førenn spilletiden 
er utløpet. Derfor gjelder det å hen-

fra Pors deltok søndag 3 mars i skirenn. 
Loperne var fordelt fra Per Johannesen 
i Holmenkollen og ned til yngste klasse 
i gutteskirenn.

Selv om ikke alle 40 var å finne på 
premielistene mandag, så viser det en 
bredde i sporten som en skal lete etter 
å finne maken til i Grenland og mere til.

Er det ikke vår plikt å skaffe tre- 
ningsmuligheter om kveldene for alle dis
se ? Vi må få opp lyskastere i Rugtvedt.

Hvordan ville det være med aften- 
hopprenn i samme bakke ?

skiløpere
re a lære for oss, vi kan alt, og har 
god greie pa alt. O — hellige enfold 
og Dumhet.

Mener man at spillet er godt nok 
til å spille, sa man ogsa kunne finne 
tid til a passe sin trening og oppøve 
seg i de mange — i dette spill sa nød
vendige ting. Da først får man full 
glede av den prektige sport. Og selv 
for amatørspillere er det en nødven
dighet, hvis nian vel a merke bryr 
seg om a gjøre seg gjeldende, at der 
avsees en mengde tid til a lære de 
forskjellige tekniske ting, samtidig 
som der må trenes flittig, for at hur
tighet og utholdenhet skal bli tilfred- 
stillende. Og det skal meget trening 
til hvis man vil gjøre seg håp om å 
kunne være med i den harde kon
kurranse i moderne fotball.

Det gjelder først og fremst i denne 
sport at all egoisme skal og må bann
lyses og at den enkelte utøver forstår 
a underordne seg helheten. Fotball
spillet er i aller høyeste grad et lag
spill, hvor det gjelder at samspillet 
kommer i høysetet, så at ballen kom
mer til å gjøre det meste av arbeidet. 
Spilleren som helst skal ha ballen i 
en snor for seg selv, har man ikke 
bruk for i nåtidens fotball. Ikke der
med sakt at man ikke har bruk for 
spillere som kan drible. Enhver bør 
selvsakt kunne drible seg fri for en 
generende motstander, særlig hvis 
man ikke har noen å levere til. Men 
parolen bør være : «Heller en drib- 
ling for lite enn en for meget.» 

viktige og merkelige ting i
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oppstår den såkalte dobbelt-W-forma- 
sjon. Intet forsvar kan bli helt lett 
uten at det til stadighet har støue 
av de to indreløpere. Og mange side- 
halfer kjøres fullstendig trette, fordi 

ikke gir dem den for-indreløperne 
nødne støtte.

Og hvilken nytte gjør en indrelø
per stående framme pa 
hans lag blir angrepet ?

ge i under hele kampen, selv om man 
har et par mais overvekt. Og et hvert 
lag som går vekk fra den ene gang 
vedtatte taktikk under en kamp, invi
terer seg selv ut for vanskeligheter. 
Interessen hos spilleren må ikke slap
pes selv om ballen er langt vekk og 
man skal til stadighet være med i 
spillet og følge med- og motspillernes 
plasseringer. Den spiller som står 
likegyldig med hendene i siden eller 
armene over kors, skal vite at det er 
upassende. Manglende interesse gjør 
ham nemlig uskikket til å forutse det 
neste trekk i spillet- Helt galt er det 
å stå å snakke med motspillerne. Det 
er dessverre alt for mange av den 
slags likegyldige spillere i nutidsfot- 
ball.

Vil man være en tilfredsstillende 
lagspiller må man ta sitt lass gjen
nom de 90 min. en kamp varer, men 
man må lære å være på tærne hele 
tiden under kampen, så man straks 
er i stand til å bryte inn og hjelpe 
lagspillet.

Det er en av de største feil i fotball 
og dessverre også en av de hyppigst 
forekommende at spilleren som taper 
ballen, ingen anstrengelse gjør for å 
få fatt på den igjen. Omkring og 
fcrfølg er det riktige. Det er ganske 
innlysende at f. eks. wings skal gå 
etter motstanderen og angripe denne 
hvis han er i nærheten og har ballen- 
Wings har mindre å gjøre enn alle de 
andre på banen og de har derfor ik
ke lov å stå og vente, at kameratene 
hele tiden skal komme med ballen til 
dem. Wings skal arbeide i likhet med 
alle andre spillere på banen. De kan 
ellers — uten at de er klar over det — 
■godt være skyld i at laget taper.

Ennu mere nødvendig er det selv
følgelig at de to indre wings går med 
tilbake, og det er på denne måte det

til tider er det mere enn halve banen 
passert med dette ene spark. Man fin
ner da ofte, at de to backs sammen 
med keeperen er alene om å forsvare 
malet- Sa er den ikke lenger holdbar.

Er det ikke merkelig å se hvordan 
et lag, som det ene ar har spilt alde
les brilliant fotball, det neste år slett 
ikke kan finne formen, og at alt går 
i stykker fcr det. Det behøver sjel
dent være noe særlig som er i veien 
(som oftest noe rent psykisk), men$ / 
det kan være meget vanskelig å kom
me vekk fra igjen. Plutselig mister 
spilleren føling med ballen, ja de er 
rent fram redd for den og står og hå
per på at det ikke vil bli spilt på dem. 
I engelsk fotball gis der flere eksemp
ler på hvorledes selv de beste spillere 
har tapt formen, men blir bare i en 
kamp satt ned pa et lavere lag og en 
annen plass enn han er vant med å 
spille. På den måten blir han bragt 
tilbake til sin normale form.

Har det første mål noen særlig be
tydning : Ja, uten tvil. Hvem kjen
ner ikke spilleren, når laget er et mål 
foran og han merker kampen kan vin
nes, ustanselig og med letthet finneij^ 
plasseringer og roper på ballen ved 
enhver tenkelig leilighet. Og hvorle
des den samme spiller, hvis hans lag 
har tapt et mål, fullstendig har tapt 
lysten til å spille, og hvorledes hans 
ivrighet etter å fa ballen fullstendig 
er forsvunnet. Alle andre enn nett
opp han skal ha ballen, som tilsyne
latende er gloende varm og brenner 
på tærne- x tilfelle hvor han skal 
holde på ballen, hurtigst mulig skiller 
•ség av med den.

Altså er det for noen spillere en 
stor verdi at deres lag får det første 
mål.

Det skal dessverre til tider så lite til 
for å slå en spiller ut av trim. F. eks.

banen, når 
Vi ønsker 

alle at alle fem er med framme un
der angrepet pa fiendens mal, men 
det er en betingelse for al man skal 
fa noe ut av det. at ballen ogsa er med 
framme.

Husk a ga den korteste vei mot 
mål, d-v.s. så direkte som mulig. Jo 
hurtigere man løper i posisjon, jo 
hurtigere man forstår a spille ballen, 
når medspiller er plasert, dess større 
er sjangsene fcr å f a motstandernes 
forsvar oppløst.

Sørg for at spillet blir en blanding 
av short og longpassing, alt etter som 
det passer best, og undlat det i norsk 
fotball altfor ofte forekommende 
«tværs-over-banén spillet». Der opp
nås sjelden noe nevneverdig fordel 
ved dette stillstående spill, og det er 
som oftest spilte krefter. Særlig for 
wings gjelder det, at de alltid skal lu
re på sjangsen til å gå direkte på mål.

Plasseringen er mere enn tre fjer
dedeler av spillet : Fem forwards 
som ustanselig plaserer seg og skifter 
plass er ikke til å holde nede, samme 
hvilken taktikk der spilles. Men den 
store og fulle sukcess, er for en del 
avhengig av den fornødne støtte bak
fra. fra de to sidehalfer.

Der ligger dog en meget stor fare 
og lurer når et lag angriper med beg
ge sidehalfene liggende like bak løpe- 
rekken. Mistes ballen kommer den 
omgående ned mot ens eget mål, og
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Ahvis han misser det første spark, bren- 
^Aier en opplagt sjangse, eller kanskje 

bare går helt galt inn i en tackling. 
Straks kommer det noe urolig opp i 
ham, blir for ivrig og forserer sitt spill 
ut over alle grenser.

Det avsluttende spark :

mening.
Fra mange forskjellige hold innen 

Pors er vi blitt bedt om a skrive litt 
om gjenoppbyggingen av Stadion-

Medlemmene er redd for at styret 
ikke tør ta loftet fullt ut med en gang 
med hensyn til gjerde rundt banen 

^feeg tribunen-
TTi ^Itt^AI n-nl irr i Irlrn rvi/Svr*

Til gjennomlesning og ettertanke for 
porsere. Ettertrykk forbudt.

Det var ikke vanskelig å se at det 
var gått noen år siden Pors sist had
de et større arrangement. Det var 
nok adskillig «klikk» som vi medlem
mer ble oppmerksomme på etter som 
klokka nærmet seg 13 i Rugtvedtkol- 
len søndag 17- februar.

Skigruppa har sine spesielle tilhen
gere. Hver gang det er noe arrange
ment i bakken ser vi kjente vestside- 
fjes som vi savner både på fotball- 
og skøytebanen. Det er folk som tar 
et skippertak for foreningen ved slike 
spesielle anledninger. Takk for det. 
Derimot viste det seg at skigruppa 
hadde satt opp folk, ja medlemmer, 
som billettører cg kontrollører som 
Pors absolutt ikke var tjent med. Det 
var rett og slett en stor skam at av 
disse herrer møtte bare 5 av 16. Det 
minste de som ikke møtte opp kunne 
ha gjort var å melde fra så stedfor
tredere kunne vært skaffet- Pors 
tapte over 1000 kr. på grunn av lette 
og mangelen på billetter og program
mer. Dette ble en meget kostbar læ
repenge selv om vi kan undskylde oss

Vår

utstyr og radio.

w

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.

Det vanskeligste spark, sparket som 
teller mest er sparket mot mål. Og 
spillerne burde derfor være mere om
sorgsfulle med dette spark enn noe 
annet- Spillerne gjør de fikseste og 
mest riktige ting ute pa banen, man 
ser det nydeligste sammenspill helt 
opp til straffefeltet og alt tyder på 
at det vil bli scoret mal, men hele an
grepet ødelegges ved at ballen fra 
straffefeltet midt foran mål, blir mot 
all fcrnuft sendt ut til wings eller ved 
et ganske likegyldig tjatt til ballen 
mot mal — en tilbakelegning.

Inni feltet har man lov til å ta et 
trekk for å komme fri av motstande- 
len, men sa snart passagen er fri, 
gjelder det a få avfyret kanoner jo 
før jc bedre. Med konsentrasjon og 
alle krefter i sparket må der skytes 
på mal. Det glemmes altfor ofte å få 
ballen inn mellom stengene i de 1’L» 
time vi løper der ute. Og spillerne 
er i det ene øyeblikk fullstendig her
re over seg selv for i neste øyeblikk 
og miste all selvkontroll.
merkelig noe og meget 
forstå.

Kameratskapet :
Et godt samhold cg kameratskap er 

aldeles nødvendige ting for at et lag 
skal få sukcess. I stedet for å skjelle 
hverandre ut på banen og derved 
eventuellt å sette spillelysten ned, vil 
et oppmuntrende ord mange ganger 
være av betydning.

La kaptein si det scm skal sies, men 
selvfølgelig også på en pen ordentlig 
måte. Etter kampen kan man så gå 
litt hardere til verks og drøfte det 
passerte, men selvsagt som gentle- 
menn.

Har man 11 mann som er seg sitt 
ansvar bevist, 11 mann som er tipp, 
topp trening, og som setter lagspillet 
over alt personlig ærgjerrighet, 11 
mann som går til saken med den rette 
fighting spirit, med spillelyst og opp
fylt seiersvilje, slike elve vil nok vinne 
kampen.

Det er en fctballtreners høyeste øn
ske engang å kunne arbeide med slike 
elve mannfolk. Et ønske — som des
sverre aldri går i oppfyllelse f amatør- 
fotball.

Vi kan selvfølgelig ikke gjøre annet 
enn å la styret få underretning på 
denne maten. Et forslag om a la 
ryggen på tribunen danne gjerde, lar 
vi og gå videre.

Det er i all fall sikkert at nettopp 
dette er det mest aktuelle problem i 
dag for oss. Noe lappverk som er halvt 
eller trekvart ferdig blir ganske sik
kert det dyreste i lengden.

Vi får håpe at rette vedkommende 
ikke d:iver «kommunalt sommel» men 
har benyttet vinteren slik at planene 
er ferdige og arbeidet blir igangsatt 
straks vinterkulda er over.
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Altså 6 gode premier til 
Bra levert av våre guttelø-

I kretsrennet i Borgstubakken fikk 
Kjell Sjøblom 4. premie i sin klasse.

Det er jo ganske få 
konkurransedyktige.

PER JOHANSEN 
gratuleres med sin innsats i Kollen. 
18. pr. i det selskapet sier en god del.

I. L. Dyraas
Telef 237

publikum at det liker seg ved våre 
arrangementer, slik at det Pors ar
rangerer det blir populært. Den 
«goodwill» vi allerede har kan vi da 
benytte oss av i enda sterkere grad.

Porser.

I kretsmesterskapet på ski i Solum 
10. februar fikk Per Johansen 3. og 
Haukedal 6. premie i spesielt hopp
renn- Det er sørgelig at vi ikke kan 
stille en kombinert løper, langt mind
re en i spesielt langrenn. Skulle ik
ke Sten Knudsen prøve seg i kombi
nert ?

Vi har nu en nemlig Grønvoll.
Trykk, anm.

Rolf Gunnerød ble bestemann i gut- 
teskirennet på Herøya blandt 70 del
tagere- I samme klasse, 15-16 år, fikk 
Johs. Realfsen 3. premie. Z. Svarstad 
fikk 3., Leif Melbye 6. og Bjørn And- 
vik 9. premie i klassen 13-14 år. Blandt 
11-12 åringene ble Kjell Sjøblom bes
temann- Altså 6 gode premier 
Vestsia. 
pere.

Hvorfor kan våre skiløpere — gut
ter, som de eldre — ikke greie seg^7 
bedre i konkurranse med de store ?
Av den store tropp Pors har skulle 
vi vel ha rett til å forlange bedre re
sultater enn dem som vi inntil nu har 
fått av guttene, 
som virkelig er
Er det treningen det skorter på ? El
ler drives treningen på en gal måte ? 
Helst det siste tror jeg, og mange med 
meg. Det nytter ikke bare å hoppe 
å hoppe for å se hvor langt man kan 
komme- Man må også forsøke å gjen
nomføre hoppet. Vi ser jo stadig de 
samme feil gå igjen hos de enkelte, 
år etter år, uten å bli rettet på.

For å begynne med våre gutteløpere 
skjønt de eldre har like meget godt^' 
av det, lar det seg ikke gjøre å få env 
habil løper av toppklasse, helst noe 
eldre, til å ta seg av trening og in
struksjon ? Skigruppa er vel nu gan
ske bra stillet økonomisk, så det skul-

Pors gutteløpere er stadig å finne 
i premielistene fra gutteskirennene. 
Vi får håpe at det kan bli ordnet med 
instruksjon under treningen for gut
tene- Det må på en eller annen måte 
skaffes lysanlegg i våre skibakker og 
det er vel nå skigruppas nærmeste 
oppgave. Skal det trenes rasjonelt 
er det nok kveilene i uka som må bru
kes. Søndagene er jo bestandig opp
tatt med skirenn og stevner hele vin
teren igjennom. Det kan ikke over
lates til tilfeldighetene om vi skal 
skaffe løpere som kan hevde Pors i 
den nærmeste framtids harde kon
kurranse.

Dessverre fikk ikke Halvdan det til 
a klaffe borte i Drafnkollen under 
mesterskapet der. I stedet har han 
og Per Johansen fått bra premier un
der hopprenn her i distriktet.

trening

1 - 3^. 229

Au-d. 2 - 7^. 190

med «at vi ikke venta så mange folk». 
Det må bli slutt med å se for smatt 
på tingene, noe som enda henger litt 
igjen hos mange av våre solide, men 
altfor forsiktige styremedlemmer, li
ten utlegg, ingen innkomster.

Rugtvedtrennet i år var forøvrig 
dårlig reklamert. Sammenlign bare 
med Narekollen. Men hensyn til tek 
niske mangler nevnte dagsavisene 
forsiktig anvisningen av løpenummer 
og hopplengder. Dette kommer i sam
band med høyttaleranlegget som svik- 
tet- Grunnen til dette var visstnok 
at det var for liten 
strømmen.

Neste gang vi skal ha 
Rugtvedtkollen skal vi prøvekjøre en 
så uundværlig ting som et høyttaler
anlegg er for publikum helst dagen i 
forveien. Vi har selv anlegget og be
høver ikke låne. Telefon fra toppen 
angående hvem som ikke starter osv. 
skal selvfølgelig legges ned til dom- 
mertribunen og ikke til anvisertavla. 
Hva skulle den ditt for ?

Kan dere huske at vi før hadde 
stukket pinner ned i snøen langs mål-

Pappskiver med tall var 
disse pinner. Tenk hvor 
og sikrere avlesninger av 

hopplengdene går da.
Handelen i bakken var fra først av 

helt overlatt juniorgruppa- Det er 
uforståelig at styret da tillater andre 
å selge i bakken i konkurranse med 
Pors. Et par ord i annonsen for ren
net om at salget i bakken i sin helhet 
er overlatt Pors junior og damegrup- 
pe ville bragt penger i kassa til oss i 
Pors som trenger det. Selv på premi
eutdelingen klaget folk over at mine
ralvann ikke var å få kjøpt.

Ovenstående er ting som må og kan 
rettes på. Vi skal stelle det slik for
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Boksestevnet.
Boksegruppen avholdt 23- og 24. na

sjonalt stevne. Det ble et stort stev
ne med over 40 deltagere. Lørdagens 
kamper var svake med mye dårlig 
boksing, mens derimot søndagskam- 
pene ble førsteklasses, ja, vel det bes
te vi har hatt i Porsgrunn. Jeg skal 
ikke her komme med noe referat om 
stevnet, men det er våre egne aktive

under vårt boksestevne
23. og 24. febr.

Billettprisene var for høye mente 
mange ! Med de lokalforhold og det 
som det koster å få bokserne hit : 
reise, arbeids- og diettgodtgjørelse, er 
det helt umulig å holde lavere billett
priser. På selve stevnet med 2 fulle 
hus tapte vi penger.

Det var et meget beklagelig uhell 
at John Johansen fikk slått opp sin 
ribbenskade slik at han mlitte gi opp 
kampen. Han var i fin form og ek
spertene mente jo han allerede hadde 
sin motstander, selve norgesmesteren 
Asbj- Svendsen, da uhellet inntraff. 
Bedre lykke neste gang John.

Ja, Gunnar fikk jo 1. premie etter 
2 gode kamper med frisk boksing. Ek-

Siste mann er Torbjørn Stokke i tung
vekt. Stokke er ny her hos oss i Pors, 
men er en gammel bokser og rutinert 
så han vet nok selv hva han bør gjøre. 
Han er noe langsom, men her er vel 
mye grunnen at han ikke kan få den 
rette kamptrening på grunn av at vi 
ikke har tunge nok folk. Dette er 
inntrykket mitt av bokserne våre på 
eget stevne. Forøvrig kan nevnes at 
Storm Halvorsen, «Pugulist», fikk 
Pors Damegruppes gavepremie som 
stevnets beste bokser. Gavepremie 
fra arbeidere på Metallverket tilfalt 
Rolf Olsen, Vika I- F., som stevnets 
beste senior. De samme giveres ga
vepremie til beste bokser innen Tele- 

tilfalt Gunnar Brynjulfsen. 
Vel gjort Gunnar og la meg se 
forfølger suksessen.

deltagere pa stevnet jeg vil skrive om. 
VI hadde 5 mann med og jeg skal ta 
dem etter tur. Rolf Olsen startet i 
welter jun. og møtte Norgesmesteren 
Asmund Svendsen, Tønsberg. Olsen 
gav opp efter 1- runde, og det så ut 
som han hadde for stor respekt for 
sin motstander. Rolf Olsen er ny i år 
og et lovende emne. Han vil med god 
instruksjon kunne nå langt, men jeg 
vil som en der har fulgt med hele ti
den på treningen si : Vend deg av 
med uvanene Rolf, og når du får et 
godt rad om det, så ta det alvorlig og 
ikke bare blas det. En annen welter- 
vekter John Johansen tapte også for 
Asmund Svendsen efter 1. runde da 
han fikk ødelagt et ribben. Johansen 
er en frisk kar med krutt i begge ne
ver. Her er det ikke godt å komme 
med noe kritikk, da Johansen er bo
satt i Arendal og ikke kan få den nød
vendige trening, men jeg håper at vi 
far ham hit til Porsgrunn fra neste 
sesong. Gunnar Brynjulfsen i mel
lomvekt jun. var stevnets overraskel
se- Han hadde 2 kamper hvor han 
visste frisk og god boksing. Han vant 
i sin første kamp over Hans Nicholai- 
sen, Kristiansand, på point og i fina
len vant han over Kjell Johansen, 
B. F. G., på point. Brynjulfsen er og
så ny i år. Han har blikk for boksing 
og er sterk og modig, men løft hodet 
når du bokser Gunnar og en ting til : 
Bort med pessimismen, få troen pa 
deg selv og driv kondisjonstrening. 
Bjarne Olsen slo ut sin motstander 
Ragnar Johansen, B. F- G., i 1. runde. 
Olsen som er en god bokser av de 
gamle fra før krigen slår uhyggelig 
hårdt, men bare han ville drive kondi
sjonstrening. for det er det dårlig be
vendt med hos den gode «Bjarne». 
Bjarne Olsen bokser i lett tungvekt.

g Sigar 
EVENSEN

le vel ikke bety sa mye a ofre noen 
kroner pa det? Altsa la oss fa en 
god løper til å ta seg av guttene en 
14 dagers tid. La ham lære dem kun
sten å gå på ski. Med riktig sats, 
svev og nedslag. I det hele tatt a 
gjennomføre et hopp som det skal og 
bør gjennomføres. (Det var forresten 
synd at ikke flere av løperne var til
stede ved slalåmutvalgets skikveld i 
Rådhuset den 16. ds.)

Guttene selv — i hvert fall de yng- 
^ste — spør stadig om ikke de kan f a 

en habil løper til å rettlede dem un
der trening- Interessen er altsa til
stede d e r. Det kan godt la seg gjøre 
uten alt for store utgifter. Og det 
bør gjøres! Med de guttene vi 
har i Pors, som så å si er født med 
ski på beina, skulde det med riktig 
trening og instruksjon, ikke være van
skelig å hevde seg, og hevde seg godt, 
selv blandt de beste.

Derfor styret i skigruppa, la gutte
ne få den rette trening cg instruksjon 
selv om det kanskje skal koste 500 — 
1000 kr. så tror jeg Pors vil ha det 
igjen med «renter».

w Kanskje Birger eller Sigmund er 
(Wvillig til det noen dager i uka. Kun 

det beste er godt nok ! !
Interessert.
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En 2. premie til John Johansen. 
Ekstrapremie til Rolf Olsen.

Skotøymag. Solid A.s 
Telefon 609
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Pors basaren 1946.
Vi retter en hjertelig takk til med

lemmene scm har hjulpet til på ba
saren. Den ga et overskudd på ca. 
kr. 7090—

En spesiel takk til medlemmene av 
damegruppen.

kieii.

„ Solid

BANDY.
Pors ble avdelingsmester i klasse A 

ved a slå Borg 5-2. Vi hadde reserver 
for 2 av våre beste i forsvaret, men 
det gikk jo bra og det viste seg at det 
går an å gå inn for en kamp med 
full fres. Det var som å se et heit 
annet lag enn det som tapte for Odd.

porsere av deg at du snarest mulig er 
i stand til å vise hva du er god for.

Referent.

Pa Odds stevne i Turnhallen 9. og 
10- februar var Pors representert ved 
John Johansen, Rolf Olsen og Bjarne 
Olsen.

Dessverre ble John og Rolf trukket 
sammen til 1. kamp i sin klasse. John 
vant enstemmig over sin mer uerfar
ne klubbkamerat, men at vi i Rolf har 
et emne viste han også neste dag i en 
frisk kamp hvor han seiret på tek
nisk knock out.

Med 2 mot 1 stemme tapte John Jo
hansen i finalen welter mot Bareng, 
Pugilist, etter en frisk kamp.

Ja, så var det Bjarne Olsen som 
stipper inn i ringen i lett tungvekt 
mot John Løberg, Odd- I første run
de går det for fulle mugger. Bjarne 
angriper og Løberg vet selvfølgelig at 
Bjarne ikke har kondisjon, han er 
passiv i 1. runde, men midt f 2. runde 
knocker han en helt groggy Bjarne 
Olsen.

Det må vel nesten være flaut for 
deg det Bjarne. Når vi vet at du vir
kelig kan bokse-og så møte opp i slik 
elendig kondisjon- Altså venter vi

strapremien som beste bokser her fra 
kretsen sier jo også sitt. Forresten 
vet han jo nu at det går an å være 
for snill i ringen. Når han far vekk 
uvanen med å gå for mye inn med 
hodet så-------

Endelig klaffet det for B—. 
det er O. K. og mere til herr Olsen, 
men tenk hvis du fikk kondisjon, da 
skulle vi holde en knapp på deg mot 
både Løberg cg en del til. Vi tilgir 
deg ikke enda for det du vet hendte 
i Turnhallen i Skien.

Svære, snille Thorbjørn Stokke 
mangler nok trening- Det er jo van
skelig å finne «sparrings» for ham 
som for andre tungvektere i kretsen. 
Er han ikke for snill han også tru ?

Rolf Olsen har tiden foran seg. Men 
tru om ikke Rolf neste ar med mere 
erfaring skal bli en lei nøtt for noen 
og hver ?

Arrangementet av stevnet gikk 
prikkfritt. Det sier ikke lite når man 
kjenner til vanskelighetene bare med 
en slik ting som innkvartering av så 
mange mann. Imidlertid er det van
skelig å få et boksestevne til å løn
ne seg økonomisk med så mange mann 
langveisfra. Utgiftene for arrangøre
ne blir altfor store- Reglene for ut
betaling av reise og diettgodtgjørelse 
etc. må nok revideres ganske sterkt.

L.

En dram sann dann og vann, det 
tar vi alle mann,» heter det i en pen 

Ja, bare det na blei med en 
dram og ikke ti stykker sa du blir 

Kan du tenke deg noe mere 
sørgeng å se enn en sportsmann drita 
full gå opp for å hente premien, ståV 
med pokalen i den ene handa, og så 
forsiktig snuble pa plass. Folk, altså 
publikum, ler av ham i øyeblikket,, 
men hva tenker de fleste etterpå ?

Trur du at vi i klubben vår har 
hatt fotballspillere, skiløpere eller 
boksere, som kunne ha drevet det len
gere hvis de ikke hadde «drekki» ?

Trur du ikke de hadde vært mere 
i ferm uten å drikke seg pussa i se
songen ? Tenk deg litt om : Har vi 
hatt eller har vi nå noen av det sla
get i klubben ?.

Trur du det kan være noe hjelp i 
om du sa til ham du kanskje kjenner 
at han både for sin egen og klubben 
og kameratenes skyld burde tenke litt^ 
over hva han gjorde.

Den dag han blir satt ut er det for 
seint.

Med hilsen fra en gammel aktiv-

er alltid go’
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B-laget i bandy slo Skiens Ballklubb 
4-1, samt Borg B 4-3.

Pors B slo Skiens B.kl. 11-0 og ble 
dermed kretsmester i sin klasse-

BANDY.
Juniorlaget greide bare uavgjort 1-1 

mot Odd junior som da ble kretsmes
ter.

Hvad sa Ragnar Pedersen.
Som en av de som var og hørte og 

s å Ragnar Pedersen kåserte pa fot- 
ballgruppens siste klubbaften, tar jeg 

,^hmeg lov til å nevne nedenstående :
Under hele sitt kåseri gjorde han 

flittig bruk av en tavle som en fot
ballbane var streket opp på- På grunn 
av dette ble teorien meget lettfattelig 
og lærerik.

Pors hadde (kanskje har) en slik 
tavle, men er den brukt ? Det var jo 
nettopp teori og tavletrening som han 
sa at Pors manglet. I det hele tatt 
syntes jeg det han lærte bort stemte 
akkurat med hva jeg har hørt Lind- 
stad, Georg Weber og flere har sagt 
på «torvet» mange ganger før.

Hvorfor driver ikke Pors treningen 
på den måten når man vet det skal 
være slik? Det er jo en kjennsgjer- 
ning at Lindstad f. eks. foruten å væ-

medlemmene.

Walter Richter, Gunnar Christen
sen. Erling Olsen og Kr. Halvorsen ble 
uttatt på kretslaget i bandy mot Vest
fold.

Porsgrunns

re en god fotballspiller også har teo
rien i orden. Forøvrig er det flere 
andre «kjente» som kunne ta seg av 
dette i vår forening. Sky.d s ikke 
Grenlandsfotballens bølgedal for en 
stor del at klubbene her borte ikke 
har undervist i «moderne fotball» ?

Hvorfor hadde ikke vi en av vare 
som med fast hånd tok fatt der Carl 
Hansen slapp i 1937.

Av skade blir man klok- Man får 
håpe at historien slipper å gjenta seg.

Suppleanten.

Det ble bestemt pa et medlemsmøte 
på Restauranten at noen juniorgutter 
hver uke skulle gå en rute hver pa 
Vestsia for å samle inn penger hver 
uke. Ingen har vært hjemme hos 

^toieg enda vi er flere stykker som hver 
^^uke er villig til a gi vår 50-øre eller 

krone. Vitsen må jo være at de skal 
gå rundt hver uke så det ikke blir så 
mye hver gang.

Jeg synes forresten juniorguttene 
er lite tess utenom å sporte. De grei
de jo ikke engang å selge sine egne 
loddbøker for basaren. Det er en 
skam og de trenger en ordentlig opp- 
strammer.

B-laget var lyspunktet etter A-la- 
gets tap. De slo Eidanger 4-3 i en pas
se god kamp. Det er vel meget sann
synlig at vi neste år får se flere av 
våre B-lag-spillere aspirere ganske 
sterkt til A-laget. Det skal forøvrig 
bli interessant å se rapportene over 
hvilke spillere som i år er benyttet på 
A og B-lag. Det er ikke få-

Bandy.
Med sorg og smerte og klump i hal

sen må vi nevne at vi i kampen om 
kretsmesterskapet ble slått av Sand
jordets Idrettsforening, som absolutt 
fortjente seiren, gratulerer. Vi tar 
altså tapet med humør, men kan ik
ke la være å spørre om det er slutt 
med de dager da Pors hadde et navn 

Grenlands desidert

våre har begynt innendørstreninga i 
Folkeskolens gymnastikksal hver ons
dag og fredag. Det trenes samme dag 
som bokserne.

Lokalvanskelighetene gjør at tre- 
ningskvellene blir sa tett innpå hver
andre. Når skal det forresten gå opp 
for rette vedkommende at gymna
stikksalene er beregnet på gymna
stikk og idrett og ikke på sang og mu
sikk ?

a forsvare som 
beste bandylag-

Vi vet cg at laget har en oppmann 
som strever det han kan, men selv 
nå på ettersesongen og vi har is tror 
vi det ikke er mange av guttene som 
tjuvtrener. La oss ta opp der vi slapp 
før krigen. Vi har emner nok.

Ref.

brød og
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