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Pors 25. juni 1946.

B, 03’s lag.

Det er et yndigt land.

det står med brede bøge
nær salten Østerstrand.
Det bugter seg i bakke, dal,

det heder gamle Danmark,
og det er Freias sal,
og det er Freias sal.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Boldklubben 1903, København, som
i dag spiller mot et forsterket Fors
lag, har i all tid vært en av Dan
marks framste fotballklubber og har
stadig forstått å hevde seg i Danmarksmesterskapet. Dessuten har
klubben gitt mange spillere til det
danske landslaget. Senest i fjor knep
laget mesterskapet foran både B 93
og Akademisk Boldklubb.
Nå har jo danskene vært i den si
tuasjon at de har kunnet spille fot
ball under krigen, og det har gitt dem
et forsprang på norsk fotball som vi
aller helst vil innhente snarest mulig.
For å greie dette søker vi altså å få
tak i de beste danske lag slik at vi
kan lære og få erfaringer. Altså får
danskene slå oss til vi lærer å slå
dem. Vi håper og tror at det ikke
skal bli for lenge til vi greier dem
igjen.
Nettopp ønsket om å lære mere
fotball var grunnen til at Fors fikk
dette besøket i stand. Vi ønsket å la
våre gutter spille mot den beste mot
stander vi kunne skaffe og ingen var
bedre å få kontakt med enn fjorårets
danske fotballmester som jo er tre
neren Carl Hansens egen klubb.
Vi håper tirsdag 25. juni 1946 blir
en god merkedag for fotballen i Pors.
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B. 03’s lag.

Foran rundene.

Kurt Mølgård, lagets målmann, er
24 år gammel og var uttatt som re
serve til et av lagene mot Huddersfield. Han skal være en utmerket
målmann.
Henning Morthenson, som spiller
høyre back, er en av lagets yngste
spillere. Bare 19—20 ar gammel, er
han allerede nådd sa langt at en ven
ter at han vil bli en toppfigur i dansk
fotball.
V. back, Holger Pedersen, er 22 år
gammel. Han var pa tale til det dan
ske ungdomslandslaget, men ble ska
det.
Høyre half, Bent Mathisen, er også
en helt ung spiller. Han blir skildret
som en utmerket tekniker og er av
Dansk Boldspill Union uttatt til fel
les trening for landskamper.
Centerhalf, Poul Nielsen, er lagets
kaptein og også eldste spiller. — Han
er 31 år gammel. Han har god tek
nikk og et godt overblikk over spillet.
Venstre half, Børge Mathisen, har
vært tidligere landslagsspiller og var
også denne gang aspirant. Han er 27
år og blir betegnet som en terrier som
spiller for fullt hele kampen og er en
av Danmarks beste teknikere.
Høyre ytre, Kurt Jacobsen, har tid
ligere spilt senterforward på laget.
Han er hurtig, men teknikken hans
ligger ikke på høyde med de andre.
Indre høyre, Carl Poulsen, blir be
tegnet som en utmerket tekniker,
men har lett for å overdrive driblingen.
Centerforward, Egon Nielsen, er en
ganske liten fyr. Han er sitt lags
storscorer ,men vil gjerne for langt
inn før han skyter.
Indre venstre, William Jensen, er
også en av sitt lags beste kort. Han
er litt for langsom, heter det, til in
ternasjonal fotball, men på klubb
laget er han en sterk kar. Han er
utmerket til å drible og har god tek
nikk.
Ytre venstre har en ennå ikke fått
klar. Det er mulig at den skadede Si
mon Marthinsen kan bli frisk igjen.

Norgesmesterskapet i fotball er be
gynt.
Atter kjenner vi igjen den
pirrende nysgjerrighet og lille nervø
sitet foran hver rundeoppsetning.
«Hvem har Pors fått?» «Trur du
Pors slår de?» — Ja, det er omkvedet
«på torvet» i disse spennende dager
når sjangsene diskuteres.
Det er ikke for sterkt sagt å si at
klubbens ve og vel og renommé av
henger for en stor del av nettopp inn
satsen i Norgesmesterskapet. De el
leve karer som da representerer Pors
forlanger vi alt og litt til av. Da fin
nes ingen nåde for den spiller som
ikke gir alt for laget, for nettopp
gnist og ga-pa humør er det som tid
ligere har ført både til 4. og 5. runde.
Hvor langt bærer det i ar? — Top
pen våger vi ikke a drømme om enda;
i alle fall ikke før vi har funnet sikre,
stabile menn til et par plasser på la
get. Stadig ønsker og håper vi å
finne nye emner å bygge opp et godt
lag med, for jo skarpere konkurran
sen om plassene på laget er, jo bedre
må laget bli. 17- og 18-åringene kan
i dag få den samme sjangsen som
Olav Kristoffersen, Skilbred, Lindstad. Knabbe og Karl Skifjeld fikk i
den alder.
Skal vi altså i år være litt beskjed
ne med fordringene til laget? Ikke
forlange mer enn hva andre Porselag
har greid? Vel, vel, så ber vi årets
porse-lag tangere 4., høyest 5. runde.
Med noe mindre uflaks enn Pors er
vant med i rundene i Norgesmester
skapet, og hvis den gamle porse-gnisten er i behold, kan årets lag greie
dette.

Lyspunkt
Seriekampen på Skotfoss’ bane var
sannelig imøtesett med en snev av
engstelse for utfallet både med hen
syn til lagsoppstillingen og resultatet
av kampen.
Grusbanen der oppe er lei for noen
og hver, og særlig de yngste på Alaget hadde vanskeligheter med å be-

regne skvetten på ballen og at banen
virker meget smal.
Etter at Pors nå hadde spilt flere
kamper på rad som førte til nederlag,
nesten utelukkende på grunn av lø
pernes mangel på skyteferdighet for
an mål, virket resultatet 6—2 over
raskende.
Det største lyspunkt den dagen var
imidlertid ikke målantallet, men
kampviljen og energien laget viste.
Alle uten unntagelse gikk inn for
kampen med en gnist som reint ut
minnet om forna dager. Hvis våre
gutter fortsetter med dette vil det
bringe gode resultater i en mannfolksport som fotball jo er. Er det ikke
så Skomakeren sier?
Selvfølgelig hadde laget også den
dagen følbare mangler. Venstre ytreving, lagets sterkeste i angrep, blir
framleis underernært, mens høyre
ytre, svakeste punkt pa laget i hele
år, blir spilt altfor meget på. Høyre
back, Andresen, er av den typen som
trenger trening, og trening mer enn
noen annen type pa en fotballspiller.
Tunge, stive karer som han og centerbacken bør ha gymnastikk og løpe
trening i første rekke. Ingen av disse
to viste mangel på energi denne da
gen og hvorfor ikke trene på å rette
disse feil med samme energi?
Med hensyn til de andre spillere vi
ser jeg til hva tidligere er sagt om
disse her i bladet, bortsett fra Solstad
i mål som viste betraktelig sikrere
spill enn før.
Wing.

Porsere! Løs straks fotballgruppens
medlemstegn av Finn Karlsen som
har denne sure jobb å gå rundt etter
dere for dette.
Hvorfor ikke like godt først som
sist bli fast abonnent på vår med
lemsavis som vi da sender deg i pos
ten hver måned. Oppgi bare navn og
adresse hurtigst mulig til frisør W.
Berg Henriksen, Thorbjørn Solstad
eller Leif Nilssen. Har du ikke anlediiing til å betale noe for bladet så gjør
ikke det noe, det er O. K.
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Vi tror det er et skritt på den rette
veien som fører til at vi sier: det er
blank løgn å påstå at fyll har noe å
gjøre med et idrettsstevne.

R e cl a k t ø r : 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.

Vår memng.
Rundt om i hele vårt land sitter byog herredsstyrer og bestemmer bl. a.
bevilgning av penger eller ikke til
idretten, og mange rare uttalelser kan
de komme med de herrer som sier nei
V;til idretten.
Et av de mest brukte argumenter
av disse som vi jo må kalle motstan
dere av idrett, er at det følger fyll og
drukkenskap med idretten.
Har disse som påstår dette, rett?
I fjor laget det publikum som reiste
til Råsunda Stadion for å se lands
kampen Sverige—Norge, rett og slett
skandale. Avisene skrev om dette
både i Norge cg Sverige, og dette gikk
utover både skyldig og uskyldig, og
gav næring nettopp til idrettsmotstandere.
Det er ganske sikkert slike ting som
gjør sitt til at idretten får skylla for
fylla og de politikere som sier nei til
^hdretten tror de er svært bra menne
sker som er med på å avskaffe druk
kenskap.
Skal vi ta en ganske alminnelig
fotballkamp i Vestfold eller Grenland,
ca. 1500 tilskuere. Si at 1 % av disse,
altså 15 stykker har tatt en dram for
mye. Vel, så lager disse 15 et spetakkei og viser simpel oppførsel som alle
de andre 1485 tilskuere pluss de 22
ute på banen, gjøres delaktig i. De
skjemmer ut den idrettsforening de
er interessert i.
Norges Fotballforbund har gjen
nom kretsene innskjerpet bestemmel
sen om at personer som er beruset av
alkohol skal utvises og nektes adgang
til fotballkamper.

3946.
Dette år ser ut til å bli et merkeår
for vår forening. Det er derfor av be
tydning for alle ekte porsere å folge
med og virkelig være med i forenin
gens arbeid.
Tenk litte grand på arbeidet pa
Stadion i år. Pors forlanger litt mer
av den aktive enn bare at han trener
og spiller fotball for foreningen. Det
er jo bare ens egen fornøyelse. Ikke
sant?
Av alle våre passive medlemmer vil
Pors gjerne ha litt mer enn en «heia
gjeng» scm bare skriker «Heia Pors»
på våre kamper eller som bare viser
sin interesse for Pors på den maten
at de bare spør og diskuterer lagscppstillingen eller bare spør: Blir tri
bunen ferdig? Blir gjerdet ferdig?
Skal det males noe? Skal, det gjøres
noe i løpebanen og bak målene
Alle porsere i arbeid for forenin
gens framgang.

Pors lag mot B. 03.
Fra mål til venstre: Tore Simonsen,
Storm, Harry Balchen, Skiens Ballkl.,
Olaf Skilbred, Ivar Waage, Sverre
Halvorsen og Erling Olsen, Pors, An
ker Braathen, Tollnes Ballkl., Dag
finn Nilsen, Grane, Thor Berntsen,
Leif Lindstad og Karl Skifjeld, Pors.

gf^diOR nCSteil

halvferdig.
Dessverre kan Pors enda ikke by
fram sin stadion til spillere og publi
kum slik vi ønsker å gjøre det.
Den første mangel dere legger mer
ke til er alle bølgeblikkplatene vi
savner rundt banen. Utsiktene for å
skaffe dette er små for øyeblikket.
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Ved hjelp av impregnerte garneringsplank fra ombyggde båter samt
endel rester, har vi fått opp tribunen
etter samme tegninger som før kri
gen. For å prøve å holde publikum
vekk fra grasmatta setter vi opp sittebenker rundt banen.
Mest beklager vi at grasteppet er
som det er i dag. Så snart Pors får en
aldri så liten treningsbane, skal vi
legge helt nytt grasteppe på stadion.
Dette haster det svært med.
Vi retter en appell til alle porsere:
«Ta et tak pa stadion i sommer.»

Stadionstyret.

Tippe, tippe, tipp.
Nå skal vi snart tippe for alvor.
A/S Det norske Tippeselskap er alle
rede et faktum. Staten er en av ho
vedaksjonærene og av pengene den
tjener på folk som tipper, tipper sta
ten ut igjen mesteparten til bevilgninger til støtte av idretten. Bare
en bitte, bitte liten del av prosentene
skal tippes ut igjen til noe annet som
vistnok ikke har noe med idrett å
gjøre. Det var ikke å vente annet.
Den lille uskyldige fornøyelsen på
arbeidsplassene om høsten under
Norgesmesterskapet i fotball med å
tippe for 25 eller 50 øre på hva Pors
vinner eller taper,----------- ja, den
moroa er nok slutt.
Hver gang du går til tobakkshand
leren din, får du helt gratis en liste
over 10—12 fotballkamper som spilles
hver uke, fra Hammerfest i nord til
Mandal i sør. Så kan du tippe så mye
du vil. Første rad begynner du kan
skje med kryss for Hammerfest I. L.
og slutter med strek for Mandalskameratene. Dette koster sikkert ikke
mere enn 25 eller 50 øre det, men så
kan du fortsette med kryss og streker
variert for hver rad. Jo flere varia
sjoner, flere rader og flere penger.
Mange blir så smarte at de slutter
seg sammen i tippelag som abonnerer
på spesialaviser som «Tipperen» og
«Tippetips», og så lager de sitt eget
tippesystem som er nesten ufeilbarlig.
Fotballbanene blir til hver kamp
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proppfulle av interesserte tilskuere
som foruten å være interessert i fot
ballen som spilles på banen, også
ivrig følger med på den kjempestore
tavlen som A/S Det norske Tippeselskap har satt opp, og som viser fot
ballresultater fra hele landet fra
kamper som spilles på samme tid.
Hele landet får fotball- og tippedilla. Nesten samme sykdom.
Men hva skal vi tippe på om vinte
ren? når det ikke spilles fotball i
Norge? Jo, innfør tipping på ski
løpere, det foreslår jeg straks, og sa
tipper vi porsere selvfølgelig på H.
Haukedal og B. Reinholdt, på 1- og 2.
plass i 1. rad.
« Tippsy».

Kampen om plassene på
A-laget i Pors.
A-lags-kandidatene sett med
publikums-øy ne.
Før fotballsesongen begynte i år
var vi klar over at det i år måtte bru
kes mange spillere på A-laget, og al
lerede nå har vi brukt og forsøkt flere
nye folk på forskjellige plasser, uten
at vi kan si at vi har funnet noen
suverene.
Det den ene har, mangler den an
dre og omvendt. Slik kan vi si om
centerløpere vi har forsøkt. Jacob
Holtan har ballteknikk, men mangler
fart og spillehumør og virker derfor
sørgelig treg. Dette er meget leit for
gutten og oss. Kan du ikke gjøre al
vor av å trene, trene og trene vekk
disse feil?
Thor Berntsen er rask på foten og
har den fordel at han er høy og kraf
tig bygget, men før han går inn for
spesialtrening i ballbehandling, vil
han aldri kunne utnytte sine andre
fordeler, og blir aldri den matchvin
ner mange porsere håper han skal bli.
Mere gnist, Thor.
På ytre høyre er et par mann for
søkt. Hittil har Thorbjørn Svendsen
etter vår mening forsvart den plassen
best på grunn av gnist og gå-på-humør. Han kan virke temmelig vill og
må gå inn for å lære ballbehandling,

men hans friskhet ønsker vi å be
holde.
Ivar Kristiansen het «Juve» da han
var 7 ar gammel. Sin debut på Alaget hadde han på ytre høyre mot
S. B. Det ble ikke noen suksess, men
Ivar har vist bedre ting enn han
gjorde der oppe. Han var for tam og
beskjeden, Kom igjen, Ivar Kristian
sen Juve. Kanskje du får samme
skjebne som navnebror Jørgen Juve
som ble putta ut og inn på Uræddlaget før han kom i Oslo-Lyn og på
landslaget.
Thor Svennungsen har og vært for
søkt pa ytre høyre på A-laget. Fot
ball har han i beina og kanskje i ho
det ogsa, men virker svak og nervøs
i tackling cg nærkamp. Dessuten må
det nok mere gnist i Thor. Han virker
«dau», selv pa B-laget. Til Thors’ unn
skyldning kan sies at han er meget
ung og den dag han viser å ha funnet
gisten, er hans plass pa laget og
større oppgaver sikret.
Ivar Wåge har spilt både innerving
og halfback i år. Han har gå-pa-humør og er en sliter som vi liker å se.
Wåges gå-på-humør cg gnist er et
eksempel for mange. Hans største
feil er utvilsomt hans tendens til å
somle litt med ballen og blir derfor
tacklet ofte like før han skal levere.
Med dette siste ligner han «Knabbe»
når han er «trøtt».
Mathias Thorstensen har vi og sett
på A-laget i år. Han hadde en heder
lig debut og får nok atter slippe til
når kneet er bra igjen. Adresse på
ballene, Mattis.
Ragnar Svendsen, Ame Kås Andre
sen, Walter Richter og Karl Richter,
er alle svært kraftige og harde ba
cker, De er også like med å være noe
for stive og virker derfor også trege
i tacklinger.
Karl Richter har på trening vist
stor fart og kraftig spurt. Han er
aldri prøvet i løperrekken, (center)
og bør ganske sikkert ikke dømmes
som avgjort backspiller. En sjangse i
løperrekken på B-laget bør han få.
Kontakten i det indre forsvar er
ikke på langt nær som den skal være.
Backs stoler ikke på målmannen Sol
stad som ganske sikkert er svak i

målet (jeg mener han må skrike
høyere når han rykker ut, altså).
Imidlertid skyldes det også backs at
kontakten mangler. De stoler så alt
for lite på keeper og skaper svært
ofte vanskelige situasjoner som Sol
stad helt uforskyldt narres opp i.
Sverre Halvorsen, centerbacken, for
står best å dra nytte av keeperen ved
tilbakespill.
Leif.

Fotballpengene
ute og hjemme.
Den kolossale publikumsinteresse
for fotballkamper, bringer selvfølge
lig penger i kassa til klubber, krets og
forbund.
Sjelden tenker man nøyere over
hvem alle disse penger går til og hval/

fotballpengene brukes til.
Av seriekampene som spilles nå og
som inntil divisjonene er fastsatt ad
ministreres av kretsen, går 10 % av
bruttoinntektene til fotballkretsen.
Har klubben som arrangerer kampen
egen bane, beholder den altså resten:
90 %. Hvis klubben må leie bane må
den betale 25 % av bruttoen for dette.
Det er derfor klart at banespørsmålet også er av vital betydning for
en fotballklubbs økonomiske eksi
stens, så det er altså ikke rart, vi be
tenker oss på å pløye opp og legge ny
grasmatte på stadion før vi i det min
ste har treningsbane brukbar til i alle
fall mindre arrangementer.
Interessant er det også å se på sa
kene i den moderne fotballs hjem
land. Engelske fotballkamper samler
hver uke i hundretusenvis av tilsku
ere, og hver uke glir millioner av
kroner i klubbens pengekasser. Men
profesjonelle fotballspillere merker
intet til disse millionbeløp, og mon en
eneste av de hundretusener tilskuere
noensinne har tenkt over hva en en
gelsk fotballhelt tjener?
En profesjonell fotballspillers gasje
reguleres omhyggelig, og klubbene be
taler sjelden mere enn en offisiell
maksimumsgasje på 175 kroner pr.
uke i sesongen og 135 kroner pr. uke
den øvrige del av året. Det første år
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kan den profesjonelle fotballspiller
ikke tjene mer enn 100 kroner om
uken, og mange av de små klubber
betaler mindre. Utover gasjen får
spilleren et visst honorar for hvert
mål han skårer, samt en bonus på
omkring 45 kroner, hvis hans klubb
vinner en divisjonskamp. Er klubben
i cupfinalen, kan hans bonus løpe
helt opp til 250 kroner, men der kan
komme to klubber i finalen som i år
Wolverhamptcn Wanderers og Portsmouth. Er hans klubb blant de fire
beste i divisjonsturneringen, kan han
komme i betraktning ved utbetaling
av de pengesummer, klubbenes direk
sjon hvert år skjenker unge fotballtalenter. Men selv om han har hellet
med seg, er det begrenset, hva en fot
ballspiller kan tjene i løpet av en
sesong, selv cm han ganske visst etter
jrtrs aktiv tjeneste er berettiget til en
islags «pensjon», som ikke må over
stige, men sjelden når opp på 15,000
kroner.

Det er nok store penger i profesjo
nell fotball i England, — men ikke
for den som sparker til ballen.
Hvordan er det så med sakene her i
landet hvor fotballen bare er amatørsport?
En ting er sikkert: Den aktive spil
ler har foruten gleden over sporten
svært lite igjen etter at han har lagt
opp. Kanskje mange gode, hyggelige
fotballminner, men ikke i form av
egne sølvpokaler eller medaljer som i
mangen annen amatørsport. Disse
blir jo klubbeiendom.
Norges Fotballforbund er vel det
økonomisk sterkeste og mektigste
særforbund i norsk idrett, Vel — det
går nok atskillige tusen til admini
strasjonsutgifter, men en god del blir
avsatt til lånefond og gavefond scm
igjen brukes til hjelp for ubemidlede
fotballklubber utover landet. Litt spa
res vel også til å møte magre år.
Fotballkretsene derimot pleier aldri
å være særlig rike. I år får de vel for
Og ikke desto mindre må denne resten større inntekter enn noen gang
spiller kanskje gjentagne ganger fin tidligere. Sa skal da også kretsene
ne seg i å bli «solgt» fra den ene forsøke å hjelpe opp fotballen på ste
klubb til den andre for et beløp som der hvor de økonomiske forhold hind
kan variere mellom noen få tusen og rer sportens utbredelse og framgang.
Administrasjonen av klubbene kre
en kvart million kroner. De engelske
ver
jo endel penger selv om alt ar
klubber driver en utstrakt handel
beide
er gratis. Bare et par av våre
med fotballspillere, men transaksjo
storklubber
har lønnet forretnings
nene foretas av klubbenes bestyrelser,
og selv om han selges for en kvart fører. Kretsene har lønnet sekretær,
million, får spilleren ikke en rød øre og Norges Fotballforbunds kontor
personale er selvfølgelig fastlønnet. I
av de mange penger.
Mange engelske fotballstjerner må hele fotballsesongen faller det jo en
^kaffe seg ekstrainntekter på annen masse arbeid på klubbenes styre og
' måte. Mange låner sine navn ut i re- sportsutvalg. Det er gratis og blir
klameøyemed, således gav i sin tid et gjort med glede og interesse. Lønnen
Hattefirma Alec James fra Arsenal for strevet består også her i gleden
over de sportslige resultater klubbens
en ny bil for å få lov til å bringe en
«Alec Jameshatt» på markedet. De egne spillere oppnår på fotballbanen,
De fotballklubber som ikke er øko
engelske blade betaler også hvert år
nomisk
rammet av krigen har alle
betydelige summer for å kunne sette
rede
nå
begynt å vifte med store pla
berømte spill eres navn over sportsner
for
bedring
av treningsvilkår, og
artikler, som spillerne selv aldri skri
i
det
hele
tatt
skape
hygge og forde
ver. (Hvordan er det med Lowtons ar
ler
for
sine
spillere
og
medlemmer.
tikler i Sportsmannen? Kanskje er
Det
første
vi
i
Pors
bør gjøre for
han cg en dyktig journalist allikevel
våre
spillere,
straks
økonomien
er
en og samme person).
stabilisert, er
Men det er bare stjernene som kan
skaffe seg slike ekstrainntekter. Den fullstendig ulykkesforsikring av vare
fotballspillere.
store hær av spillere må nøye seg
Riktignok er det en slags forsikring
med den gasje klubbene betaler.

som vi har av våre spillere gjennom
forbundet, men den er absolutt ikke
god nok. Som den er må en spiller
brekke armer og bein for å få et par
hundre kroner utbetalt.
Vi bør forsøke å få ordnet en for
sikring som gjelder for de minste ska
der som påføres våre gutter under
fotball og som medfører skoft ffa ar
beid.
Hvis ikke saken blir tatt opp på
bred basis og i hele sin bredde fra
Norges Fotballforbund, bør vi selv for
søke å ordne denne viktige sak for
våre egne spillere så snart som mulig.
Leif.

Ros og ris til stammen.
sportsutvalg
Den stamme vårt
hadde å bygge årets A-lag på i vår
var Olaf Skilbred, Erling Olsen, Sver
re Halvorsen, Alf Mikkelsen, Leif
Lindstad og Karl Skifjeld. Vi tør si
det er en god lagstamme og at vi også
setter forventninger til disse karer
når vårt lag går til kamp.
Vi visste også at det ville bli skarp
konkurranse om de andre 5 plasser,
og særlig har det vist seg vanskelig i
løperrekken å finne den rette mann
til den rette plass.
Laget vårt har i det hele tatt hatt
vanskelighetene nettopp med løperrekkens avslutninger av angrep. I
kamp etter kamp hittil i år har Pors
levert banespill av klasse, men på
motstanderens 16 m. stopper alt som
heter effektivitet.
Har plutselig Lindstad cg Knabbe
glemt sin skyteferdighet? Eller hva
er det? Spilles det for lite på venstre
ving som i dag er lagets styrke?
Erling Olsen som vi regner for en
sikker mann i forsvarsspillet, men
perfekt blir ikke hans spill før han
leverer lave baller med adresse. Dette
er absolutt Erlings svake punkt.
Sverre Halvorsens rolige og kon
tante spill ødelegges ofte ved noen
høye adresseløse avleveringer.
På venstre backplass stoler vi på
Olaf Skilbred når det røyner på som
verst. Det er befriende å se mange
ganger hans kontante tacklinger og
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oppklaring av farlige situasjoner,
men kjære, vene: du må spille mere1
tilbake til målmannen, du må stole
på han har lov å ta ballen med hen
dene. Da skaper i et hvert fall du
kontakt i indre forsvar.
Leif.

(Wdid
0,m ide-ate^
freunxbdnty.
Et gammelt og velkjent sannhets
ord kan omskrives slik: «Si meg hva
du beundrer, og jeg skal si deg hvem
du er.»
Legg merke til at jeg sier «h v a du
beundrer» cg ikke «hvem». Meningen
er at det er viktig å være klar over
hva du beundrer hos den som er blitt
ditt ideal.
Noe som gjør seg sterkt gjeldende i
vår tid, særlig på sportens og filmens
områder, er «stjernedyrkelsen», mas
sens mer eller mindre blinde beund
ring, for ikke å si tilbedelse, av per
soner som har prestert noe ut over det
vanlige.
Nå er ikke blind beundring i og for
seg skadelig. Den kan til og med gjø
re atskillig godt. Den ubevisste lyst
til å etterlikne våre «idrettsstjerner»
driver hvert år tusener av unge inn
på idrettsplassen og ut i skiløypene.
Men det er med blind beundring som
med sirup på maten: Den nærer nok,
men fullverdig kost er den ikke.
Et normalt utviklet menneske be
står av krepp, intelligens og karakter.
Den siste er viktigst. Kroppen er ka
rosseriet og intelligensen maskineriet,
men karakteren er mannen ved rat
tet.
All fornuftig oppdragelse tar selv
sagt sikte på å utvikle både kropp,
intelligens og karakter i et harmonisk
forhold, men karakteren står her i en
særstilling fordi den så lett lar seg
påvirke gjennom «eksemplets makt».
Dens vekst er for en stor del avhengig
av hva man beundrer.
Det er derfor vel og bra at du har
idealer og prøver å etterlikne dem i
det ytre, men skal f. eks. en bokseberømthet bli et verdifullt eksempel

for deg, må du vite noe mer om ham
enn at han pleier å slå ut sine mot
standere før femte runde. Du må bli
klar over hva det ligger bak den pre
stasjonen som du beundrer.
Tro meg, det er intet fortjenstfullt
eller etterlignelsesverdig i å slå en
mann i gulvet. Men for den karen
som er ditt ideal var det et mål å
vinne en seier i real kamp, og det som
kan få betydning for deg er å vite
hvordan han nådde dette mal og hvil
ke karakteregenskaper som hjalp ham
til seiren.
For en ting kan du være sikker på:
Forskjellen mellom ham som ligger
utslått cg den som får handen løftet
i været som seierherre, den forskjel
len ligger mer i karakteren enn i
kroppen.
«Bragd».

Våre fotballresultater hittil.
A-laget:
Pors—Urædd
Pors—Gimsøy
Pors—Tolnes
Pors—Skiens Bl.kl.
Pors—Storm
Pors—Skotfoss
Pors—Sundj ordet

Det var i 1934 Pors spilte 4 kamper
mot Sarpsborg og tapte 1—0. Lindstad, O. Skilbred og Erling Olsen var
på laget den gang også. Husker du
hvem de andre 8 var?

I 2. ekstraemgangs siste minutt i
Sarpsborg: den gang Lindstad kvit
terte straffesparkmålet Sarpsborg
fikk, og Kristen Barth refererte og
skreik: «Mal!» — og hele Teatersalen
i Rådhuset var i en eneste kok av ju
bel. Det var den gang «Haffern» som
var centerhalf, i samme øyeblikk sat
te seg ned på baken, midt på banen,
vifta med armene og skreik: «Heia
Pors»! — Ja, det var dager.
|

L.

1— 0
6— 2
2— 0
1—2
0— 2
6— 2
5— 1

B-lagetPors B—Sundjcrdet
4 —2
Pors B og C—Teknikerne 3—0
Pors B og C—Gimsøy
2— 2
Pors—Odd
3— 2
Pors—Urædd
3—0
Pors—Tolnes
8—0

privatk.
—
—
serie
—
—

C-laget:

Pors—Borg

Pors har hatt flere spillere på Blandslaget og reserve til A-landslaget.
Hvem er disse våre internasjonale?

3—1

Pors-gutter—Ørn-gutter 4—0 privatk.

Visste du det?

h.
Appa
Tlf. 451.

Spesialforret. i Frukt og Tobakk

Grenland Fotballkrets har 2 æresmedlemmer, og bare de to har kret
sens gullmerke. Det er Per Bryhne,
Urædd og Kristen Barth, Pors.
Andreas Skilbred var I6/2 år gam
mel første gang han spilte på Pors Alag. Han er den eneste porser som
har vært med alle 3 ganger i 4. runde
cg kvartfinalen i 1936.
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Bakeri & Konditori

AU i sport

EN

og sykler

I. L. Dyraas

„Solid”- sko
er alltid g o’

Telef. 237.

i
I

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

7

Abreham Aas A.s

Skotøymag;. Solid A.s

Porsgrunn. — Telef. 413—844.
Brød gir styrke. — Kaker gjør jest.

Telefon 609.

HL
V. PORSGRUNN.

TELF. 188.

MANUFAKTUR — GARN
TRICOTASJE — KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering.
ARBEIDSKLÆR.

Etb. 1916.

I

Tlf. 127 k. — 327 k.

I

Telefon 614.

1 Alt i bygnings artikler
i

i
, Henvend Dem til meg

brød og kaker

M. 1 - Tety. 229

14. 14. IVHrø

i

— MØBELFORRETNING —

Porsgrunn.

Porsgrunn Samvirtelag
9tu-d. 2 - 3^. 190

Hans j8 Larsen

Kristian Raflund

I

R. A. Lindahl

Porsgrunns

Byggmester

Einar Ekeh
Telef. 70.

Hj. Hermansens

e[lg.

Tlf. 284.

— MØBELFORRETNING —
Snekker- tapetser- og malerverksted.

Auto A.s
A UT. FORD-FORHANDLER

Tlf. 503.

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

Mineralvauufabrikken

Alt i kolonial.

P o r s g r u n n.

C, Hugo Wohor & Co

VITO an6efales /

Telefon 155.

Vestsidens
Frukt og Sigar
Tlf. 727 k.

Storgt. 129.

Heigt. 17.

Telef. 822.

PORSGRUNN.

Elektrisk

Moderne

utstyr og radio.

radio-service.

EVENSEN.

IddUtid godt utvalg.

Byggmester

Kr. Knudsen å Co. Trygve Thorsen
DROGERI

FARVEHANDEL og

— Moldhaugen —

PARFYMERI

Telef. 571.

V. Porsgrunn.

Nybygg og jorandringei.

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

— SPORTSARTIKLER —

8
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Bjarne Bardun Wright

porsgrunn

Porsgrunn

elektrisk brent

T3f. 498

90 0 0 norsk

Ant. Rørleggerforretning

Rolf Gulliksen
BOK- 0G PAPIRHANDEL
Tlf. 663

Porsgrunn

-I

■

kr. 35.900.000,oo

FILIAL I PORSGRUNN

Øst og vest

Alle Deres bankforretninger kan

156 — 157 k — 257

POrøUHH KIM

Aktiekapital og fond

■

SMI

Kjøtt- og Pølseforretning
Telefoner:

«

o

ut fores hos oss.

J. Fjefdvik
Telefon 152 — Porsgrunn

Slepebåter. «BJØRN» 150/175 IHK

Porsgrunns
Folkerestaurantør A.s

Lektere — Lektertransport på kysten
Slepning og pumping — Isbryting

Androas Jacobson Bok- og Aksidaistrykkori, Porsgrunn

