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God Jul
og godt nytt år ønskes alle våre lesere /
Red aks j on en.
Der star en lystig herreferd igjennom Norges daler,

Du gjemte tyst din varme jord med sneens hvite vove;

det nynner her, det nynner der,

men vi fant spor, du gamle mor,
vi stryker som et fuglekor igjennom dine skoge.

i morgensol, i stjerneskjcer, i vinterstille saler:
„Halloi halli! hallo, halli!" Sd stevner vi mot tind og topp!
A fedreland, våkn opp, av vinternattens dvale!

,,Se opp, sett av!" Hurra, hurra!
Sd seiler vi, sd suser vi pd lette ski igjennom dine skoge.
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kløkkene
ringer før deg.
Muligens er dette siste nummer av
Porsbladet.
Grunnen til dette er i første rekke
at vi frykter for at vi blir nektet an
nonser, — men vi tror også det ligger
vanskeligheter med å finne folk som
har tid og interesse stor nok til å ta
seg av annonsesamling, innkreving av
kontingent samt utsendelse av avisa
hver måned.
Vi unnlater heller ikke a nevne at
den redaksjon Porsbladet hittil har
hatt anser seg «utskrevet; pa grunn
av manglende skrivekløe eller inter
esse blant våre medlemmer.
For redaksjonen er og har det alltid
vært en trøst å vise at Porsbladet er
blitt mottatt med interesse spesielt
blant medlemmer som ikke har hatt
anledning til å følge foreningens ar
beide og trivsel på nært hold.
Vi unnskylder de av vare medlem
mer som vi vet mangen en gang har
forsøkt å skrive sin mening til Pors
bladet, men av pur beskjedenhet har
trodd det ikke har vært godt nok.
Selvsagt har dette vært feil og Pors
bladet har mistet flere «godbiter,, av
den grunn.
Men ..vi bebreider sterkt flere av
våre «kjente Porsere og tillitsmenn
som ikke har skrevet en «tøddel til
medlemsavisa. Hvis de hadde gjort
dette ville Porsbladet vært bedre og
mer allsidig.
Det er vårt håp og ønske at hvis
Porsbladet skulle komme igjen så la
det bli flere skribenter og et bedre
Porsblad.
L. N. — H. T.
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Johannes Hansen er mannen med
overraskelsene. Den ene kveld bedy
rer han med velkjente gloser at han
ikke vil krøke en finger for Pors mer.
og den neste er han villig til. ikke
bare å skaffe vann til Pors’ Stadion,
men sette hele Vesja under vann, en

i

PORSERE
som har gamle eller nye billeder
og amatørfotos fra turer, kam
per o. s. v., bes selge eller gi disse
til Pors-bladet som vil samle
disse i album for Pors.

Porsbladet
L. N. — H. T.

villighet vi helst ser han innskrenker
en smule.
Hans siste skippertak har vært ar
beidet med brakka var. La oss for
resten straks være enig om ikke a
kalle den brakka, det navnet smaker
det krig og elendighet av, la oss prøve
a finne et navn med Pors i. Sent og
tidlig har Johannes vært i aktivitet,
og innvidd ble den pa generalforsam
lingen. som neppe noe klubbhus tid
ligere. Da kunne han ikke nekte seg
gleden av a sette seks durable punkt
umer for arbeidet, skrevet med ild
skrift. Resultatet ble en innvielsessalutt som selv fotografiene pa veg
gene applauderte. Sa skuddsterke
folk har vi i Pors.
Ironicus

Denne erklæring ble
offentliggj. på årets
generalforsamling.
Pors-avisa’s redaksjon har i det for
løpne ar bestått av Thorbjørn Sol
stad, Leif Nilssen og Harald Thorstensen, med sistnevnte som redaktør.
Vi har tidligere, i vart organ, gjort
vare medlemmer og abonnenter opp
merksom på at avisa ikke kan distri
bueres fortsatt i det nye år på samme
måte og med samme økonomiske re
sultat som tidligere. Grunnen hertil
er ganske enkelt at annonsørene kan
skyte seg inn under en viss reklamek.ontroll som bare godkjenner visse
organer for reklamevirksomhet. Dette
vil etter all sannsynlighet redusere
vart annonseforum sterkt. Kontin
genten for abonnementet utgjør godt
og vel tredjeparten av driftsomkost

ningene, og dermed vil snart vårt
overskudd være oppbrukt.
Vi foreslår derfor at den nye redak
sjonskomité straks går igang med å
undersøke mulighetene for neste års
drift og gir hovedforeningen sin inn
stilling innen arets utgang.
Det finnes neppe en idrettsavis i
landet i dag som regelmessig kommer
ut hver maned, sa dette måtte vi ogsa
kunne finne oss i. Hvis vi således re
duserer til hver annen maned og far
øket antallet abonnerende med 50.
forutsatt disse virkelig betaler, vil vi
kunne holde avisa gående uten an
nonser.
Dersom komitéen finner a matte
innstille foretagendet, vil vi foreslå
at det opparbeidede overskudd i
størst mulig utstrekning går til kul
turelle formål innen vår forening, f.
eks. et idrettsbibliotek som vi kan ha
dette klubblokale.
redaksjonen.

JEG SA

<T)ynamo>>.
Etter finalen i arets N. M. var det
liksom det la i luften at vi hadde til
gode den riktige store kampen, Vi
ville liksom ikke slå oss til ro med at
nå var det slutt for i år. Ett eller annet matte komme, og det kom, trass i
værgudenes bitre motstand og selv
«ironicus... som allerede hadde snak
ket om glemselens teppe, utvisked^
fem-metere og straffesparkfelt og
san, han klarte liksom å få meg i all
fall til å innrømme at nu var det slutt
for i år.
Og sa ble det altsa selveste «Dyna
mo.•• som kom og satte punktum for
arets sesong.
Jeg hadde nesten ikke drømt om a
fa billett, dertil var køene allerede
torsdag aften kl. 6 såpass at overnat
ting pa apen gate øyensynlig var den
eneste redning.
Sa pa den maten slapp jeg billi^.
2 timer i kø pluss 2 kroner til billett
var det hele. Og det ofret jeg glade
lig.
Dermed sa det ut til at alt var i
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R e cl a Jc t ø r: Harald Thorstensen,
m/ Leif Nilssen og Th. Solstad.
Postadresse: Tørmogt. 26.

Utkommer 1 gang hver mnd. Abon
nement kr. 5.— pr. år. Løssalg kr.
0.50 pr. stk.
orden inntil jeg vaknet og tittet ut
søndag morgen. Da var det værgude
ne som gikk inn for seiren, de vårtet
opp med 5—6 cm. snø og fortsatt snø
drev. Men sa rykket renholdsverket
ut med sitt motoriserte og bokstavelig
feide angrepet unna.
Jeg vet ikke om dere har observert
disse små bilene på 3 hjul med den
^^tore kosten bak, det var i hvert fall
Fdisse som rykket ut og feide banen
og laget snøkanter på ca. 1 m. rundt
banen.
Og så var det musikkorpsene Bjølsen og Sinsen som trampet rundt i’
snøen og blåste sommer- og fotballstemning inn over tribunene, og tri
bunene var stapp-stapp fulle av publikumer som bade hadde og tok «ørevarmere» og «angstfordrivere» etter
som det lakket og led til de blå langbuksene skulle komme til oppmyk
ning.
Og et kvarter før kampen kom de i
sine kornblå drakter, med knebukser
og hvit rand nedentil. Løperne sam
tet seg foran måtet og dundret på
^^Tigeren», halfene spilte trekant
midt på banen og backene spilte
tversover tenger oppe.
Mest, av alt beundret vi «Tigeren».
Han skjøt ut i luften som et skudd
etter ballen, falt ned på siden og var
oppe igjen sekundet etter. De russi
ske løpere lå ikke stort etter. De had
de en fenomenal snert i skuddet som
gav ballen en uhyggelig fart mot mål
og de skjøt like sikkert innenfor sten
gene om ballen kom i halvhøyde.
Så ruslet guttene ned igjen, det ble
kongesang, nasjonalsanger og sånt
(mens guttene sto i giv akt i korte
bukser i snødrevet). Skeid fikk snø
og vind i ryggen først og så satte bal
len seg i bevegelse.

Av spillets gang skal jeg lite beret
te, dertil var den norske rrfotstanden
for svak og planløs. Det var likevel
forbausende hvor hurtig russerne
gjorde seg fortrolige med «grønn
såpa.. Vi fikk se de flotteste kombi
nasjoner, ballen formelig bare skren
set den ene spiller etter den andre i
raskt tempo. Vingløperne var uhyg
gelig raske, de distanserte ofte Skeidbackene med femten meter pa en 39
meters spurt. Samtlige løpere skjøt
som virtuoser, og den ene goalen etter
den andre dundret i Skeid-nettet.

Det russiske spillesett var enkelt,
sjelden sa en at spillerne driblet, men
pasningene var uhyre presise, alltid
med innsiden av foten til nærmeste
spiller og alltid langs bakken. Likevel
gav de oss i annen omgang noen drib
linger utfort med lynets raskhet.
Alt i alt kan vi si at det var et lag
spill en sjelden ser maken til. Hadde
en russer ballen, trakk nærmeste
mann inn i en luke, og tredje mann
i trekket var allerede plasert; pa den
maten gled spillet lekende tett slik at
Skeid-forsvarerne alltid var en mann
for lite. Forbausende var det a se
hvordan de i de verste møljer foran
Skeid-målet klarte a løse spillet opp
ved hjelp av noen enkle, korte, krappe
pasninger. Alte spillerne trakk etter
i angrepet, og ved cornere f. eks. var
som regel alte spillerne over på Skeids
halvdel.
Det var sympatiske spillere som
spilte fair og god fotball, og framfor
alt spilte de rent.

Den russiske dommer var nesten
verd en artikkel for seg selv. Han
hadde sine to linjemenn på samme
side, selv løp han inne på motsatt
langside. Han var uhyggelig skarp i
offside, men pussig nok blåste han
ikke for uforskyldt hands, selv om det
kanskje var helt inne i goalen. Jeg
tviler ikke på at en av vare dommere
spesielt i ett tilfelle, vilte ha blåst.
Han var uhyre myndig og blåste ak
kurat i det forseelsen skjedde, liksom
han var helt nøytral og aldri snakket
til spillerne.
Kort sagt, han var korrekt som en
dommer skal være.
Aronlin.

Intelligensprøve.
Har De sans for det praktiske?
Forsøk a gi et nei- elter ja-svar pa
disse spørsmålene:
1. Flyter en skøyte?
2. Kan man sy med en knappenål
når man får øye på den?
3. Når reiste hvem, hvorhen og
hvorfor?
4. Hva er tyngst. 5 kg. bly elter 5 kg.
ull?
5. Kan enkelte ulltepper være dob
belte?
6. Hvis en kalkun mister den høyre
vingen, hvilken side har den så
mest fjær på?
7. Er et barn født utenfor ekteskap,
uekte?
8 Hvor meget kan man spise av en
brent bolte?
9. Blir en tallerken suppe koldere
hvis man blåser i den?
1C. Hvis to klubber spiller uavgjort
0—0, blir det sa 1 null til hver?
11. Er det uanstendig av en handels
reisende a reise i undertøy?
12. Bruker Brofoss briller fordi han
trenger dem elter bare for syns
skyld?
13. Har en jeger lov å skyte vilt i
jakt-tiden?
14. Kan nysnø bli skuffet over et meterhøyt gjerde?
15. Kan man sta i lys lue under en
dusj ?
Ironicus.
Svar på side 6.

Jeg vil takke Leif Nilssen, Rolf Ny
gård og Thorstein Thorstensen for de
bidrag de har ytt avisa i det forløpne
år. De har lettet mitt arbeide med
sine velskrevne og aktuelle inserater,
red.

Randi Hahn heter den nye formann
i damegruppa. Vi ønsker henne et
godt arbeidsår.
— I Rugtvedtkollen er nu reist en
steintribune for lege og sanitet. Den
er plasert nede på flata. Dommertribunen er under arbeide. Hjelp til
a få den ferdig!
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&il alle skiløpere!
De fleste skiland utenfor Norge har
sine fagskrifter for skisporten som
enten er organ for vedkommende
lands skiforbund eller er helt uavhen
gige bladforetagender. Dette gjelder
f. eks. Frankrike, Sveits, Canada, De
forente Stater, ja selv Danmark har
sitt vakre ski-tidsskrift, riktignok i
forbindelse med orienteringssport.
Det ville i høy grad være ønskelig
om der i skisportens hjemland ogsa
kunne skapes et organ for vår nasjonalidrett. Vårt forbund og Forenin
gen til Ski-idrettens Fremme har fatt
en henvendelse fra Dreyers Forlag i
Oslo om et slikt organ. Vi vil støtte
planen, forutsatt at den møtes med
alminnelig tilslutning fra våre med
lemmer. Forlaget gjør oppmerksom
på at bladet bare kan realiseres hvis
der ved starten tegner seg et tilstrek
kelig antall abonnenter.
Vi gjengir her de nærmere enkelt
heter ved planen:
Bladet utkommer 12 ganger om
året, hyppig i skisesongen og kun
med et par nummer i sommerhalv
året. •
Det vil få et tiltalende utstyr og
trykkes '21/30 cm.

Redaksjonen skal fores taes av en
komité, hvor Skiforbundet og Fore
ningen til Ski-idrettens Fremme ut
peker redaktør, og vil foruten instruk
tive illustrerte artikler og annet skistoff inneholde alle offisielle medde
lelser av interesse for klubbene og de
enkelte medlemmer.
Bladet vil koste i abonnement kr.
9.— pr. ar. men medlemmer av lag
tilsluttet Skiforbundet vil, forutsatt
at abonnementet tegnes gjennom la
get, og laget bekrefter medlemskapet,
få bladet for kr. 6,— pr. ar fritt til
sendt. Første nummer er tenkt ut
sendt i desember i ar.
Forbundet og Foreningen til Ski
idrettens Fremme skal være medinteressert i driften.
De lag som star tilknyttet Skifor
bundet teller over 100,000 medlem
mer, og vi oppfordrer alle skiinteresserte til a støtte denne plan, slik at
også Norge kan fa et førsteklasses
tidsskrift for skisporten.
For a fa pa det rene om det er sa
stor interesse for et slikt blad, at pla
nen kan settes i verk, ber vi de som i
tilfelle vil være abonnenter a tegne
seg nå.

Oslo i oktober 1947.
Norges Skiforbund.

eiemarKs s<ie orad
Det er i julen, når alle gastronomiens edle kunster har formådd å sette
sitt preg på en inntil det flegmatiske,
at en nede fra de gode stolenes dyp,
tar til å prate om skiturer, gode, gam
le minner dras fram og pusses rene,
riktig koseprater gjør man, mett og
tilfreds som bare julens overdådighet
kan gjøre en. Og julen inviterer nå
liksom til snø og skiprat, med alle
sine nedsnødde juleheftemotiver og
vatten på juletreet anlagt a la snø-,
fall. Jo, det er snøfaner i det norske
begrep om jul, hauger av kald, myk
snø. Men det blir nå helst i påsken
Vi trekker til fjells. Nå i julen får

L

vidda ligge der i sin jomfruelighet,
men til påske, når den begynner a
våkne, når den rører seg i sitt lik
klede, når den sender tusener av småbekker nedover sine skråninger, kluk
kende fram inne mellom foldene i
dens kappe, når den rister av seg sin
emballasje, da kommer vi, og denne
gang trekker vi oppover Åmotsdal,
Telemarks skieldorado. Vi rekker i all
fall til Nutheim første dagen, og selv
om det kribler i bena ved synet av de
hvite flyene innover, og vibrerer i
neseborene hver gang det står et kalt
gufs fra fjellet nedover mot oss, sa
blir vi her natten over. Men la oss se

oss om, la oss bruke den klare, vidun
derlige vårkvelden til å nyte den ut
sikten som slettes ikke er inkludert i
pristakstene pa Nutheim. Ikke man
ge steder i Norge har vi maken. I den
grad fengslende er dette panorama at
kong Oskar skal ha uttalt idet han
steg opp på en stenhelle utenfor:
, Dette er den vakreste utsikt i Norge
Stenhellen kan alle bestige der den
fremdeles ligger . Den er døpt Kongshellen. Pa venstre side ligger så Lifiella og brysker seg, men kommer
ikke opp mot den motsatte fløy som
dannes av Skorve, evige sagnomsuste
Skorve. Like over hodet på oss hen
ger Bindingsnuten. og merk deg den.
Det er en av de hyppigst malte nuter
i Telemark, sammen med Skorve.
Mange er de kunstmalere som har
slatt seg ned pa Nutheim, og mange
er de motiver som er malt her i
egnen. I bakgrunnen åpner seg et"
svart fjell, dystert og huldrestemt,
med en nattsvart stri elv i bunnen,
ofte under nifse stup. Her inn går
veien til Dyrlandsdalen og videre til
Åmotsdal. Men over det hele står
Skorves truende fjellmasser mot him
melen. Det matte være hit inn As
mund Fregdegjevar for for å løyse
den skjønne fru Irmelin or vando. De
fleste kjenner nok igjen den vakre
Seljordssteven om Åsmund Fregde
gjevar og har sunget den i kor. Men
om du en tussmørk vårkveld med kald
fjelleim, fulgte veien innover det
svarte Dyrlandsgjelet, da ville du også
oppleve den dystre stemningen i ste
ven om den bergtatte fru Irmelin.
oss ikke kalle det vet, det er snarere
en gesims, en krokete og vill gesims
som fortvilet prøver a følge denne
kløftens vanvittige krumspring. Det
er som ikke dagslyset når inn hit,
over alt henger fjella over hodet på
en, cg den gløtten en har av himme
len venter en liksom kan forsvinne
når som helst. Enda er det lyse da
gen. men husker du forrige gang da
vi karret oss opp helt til Rynjom på
natten? Ajo, man glemmer ikke en
tokt innover Dyrlandsdalen på harde
svollen en vårnatt i april. Da skal
man fare varsomt for a unngå a ri
til bygds pa elveryggen. Når nøkken
riktig slar pa basstrengene nede i gje-
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let, og man knapt kan se snøkanten
for seg. Du nevnte Rynjom, da er det
jo ikke farlig lenger, når man bare
når dit. Det vesle stykke flatmark
som heia mismodig h ar mattet gi
plass til åpner seg foran en, og en li
ten fattigslig kirke ønsker en velkom
men til Kyrkjemoen med sin hvitmalte vegg og spede spir. Men den er
lun og varm, og taler mer inderlig til
en kirkegjenger enn de store, elek
triserte, for vi er utenfor elektrisite
tens grenser nu. du har bare ikke
savnet den. Men stigningen har du
nok merket, for det bærer jevnt opp
over hele veien de par milene fra
Nutheim, og nu er man straks en
sekssyv hundre meter til værs. Det er
karrig jord for bonden sa høyt, og
skrint er det med matjord. Jeg hus
ker vel et år jeg kom oppover dit til
pinse, og vi hadde gjort oss fortrolig
'j^med sommeren hjemme. Pa Kyrkje
moen var det imidlertid stiv tele da
vi kom ut morgenen etter, og en balje
med vann hadde tommetykk is. Det
ble nok kleint med potetene det året.
Du får nok overnatte pa Rynjom om
du er sent ute. Selv klokken to om
natten har de stått opp og huset oss,
og ikke er de gretne av den grunn.
Før du forlater Rynjom skal du se
deg godt om der, og du vil finne dip
lomer på veggene både for ditt og
datt. Navnet Rynjom er nemlig flet
tet til Telemarks bygdekunst som f.
eks. rosemaleren Olav Hansson og
Myllarguten er det. Rynjomfjellet ble
viden kjent og går stadig igjen i de
^^erker som er samlet om norsk bygkWlekunst, særlig for sin sølvsmedkunst. Rynjomsølvet går det frasagn
om. Men også som rosemalere og
byggmestre har Rynjom-navnet kas
tet glans over det gamle Telemark.

Bortgjemt ligger bygda, men i norsk
bygdekunst er den ikke, bortgjemt.
Der er den blant våre eldste og mest
tradisjonsrike. Men vi skal videre
innover heiene, helt inn til Sudbø,
den siste utposten mot selve storfjellet. Vi er midt oppe i skiføret, bare å
stryke pent avsted etter veien inntil
Rindenuten liksom sperrer hele det
vesle dalstrøket videre innover. Kan
skje stikker vi innom Rindegårdene
en tur, bekken ligger enda, og det er

Inter nasjonale.
Porsbladets forrige nr. nevnte i for
bifarten noen spillere vi har med pa
B-landslaget. Dessverre var navnet
til Erling Olsen falt ut. «Knabbe
hadde jo ogsa en Danmarkstur som
reserve pa dette lag.

Johannes
har sammen med en fast stab av vare
medlemmer fikset og pusset opp vart
nye klubblokale. Hovedforeningens
formann har hver kveld vært a finne
der borte, — ivrig for a fa alt i orden
til generalforsamlingen.
Når vi nevnte Johs, sa spesielt, var
det for at vi skal huske at det er han
vi har a takke for at vi ikke fryser
når vi er der borte. '2 prektige ovner
har han skaffet oss fra sitt eget hus i
nabolaget. Thank jou!

da så koselig a sla av en prat med
kjentfolk når man farer dalene opp
etter. For vi tar turen over fjellet til
Rjukan tilbake, det er bare fine løypa
hele veien, og telefonledningene viser
vei.
Bakom ryggen pa Rindenuten har
vi flate løypa innover, og her er det
ikke mer til vei, enn den Sudbøhestene trakker til vinters tid. De små
stuene pa Harom dukker opp nede i
elvebakken og straks etter får vi pei
ling på en rød låvevegg borte på Skuledalen. Pa den andre siden av dalen
ligger malet for reisen, nemlig Sudbø.
Her har vært et vann mellom disse
gårdene engang, men avløpet må
være sprengt større enten ved men
nesker eller naturens hjelp. Nu er
det forlengst bare elven som bukter
seg mellom tuene her, men myrlendet bærer ennu tydelig preg av å ha
stått under vann.
Har du ikke hørt den gamle visa om
Skuledals-bruri? Det er da en gam
mel kjent folkevise med en masse
vers. Hun fikk ikke den mannen hun
ville ha, og så druknet hun seg her i
dette vannet, det vil si, den gang det
var vann her.
Det har vært modige mennesker
som har ryddet seg gard sa høyt oppe
i karrige fjellheia som på Sudbø, og

det er ikke frøsne mennesker som
fortsatt frister livet der. Og Olaf Bar
stad pa Sudbø er heller ingen soffabonde, og kvinnfolket på gården der
ligger ikke noe etter. Så rent at det
skinner bade ute og inne, og merker
etter nevedyktige folk ser du hvor du
snur deg. Brant jeg ikke istykker
halve støvlen der en gang, kanskje,
og torde knapt gjøre meg håp om a
hinke paradis den påsken engang,
men Barstad hadde ikke bare skinn
til a felle inn, men han hadde skomakermaskin til å sy det på med også,
kom ikke der. Og påsken var reddet.
Fra Sudbø har du en halv times vei
opp mellom dvergbjørka før Sansetvannet åpner seg innover. Ned igjen
har du den morsomste kjøring du kan
tenke deg. Men foreløpig tenker vi
ikke på nedturen. Vi har hele dagen
lor oss. og det er så mangt å legge
merke til. Og solen baker så hjertelig
fra en asurblå himmel. Den tar sa
godt nettopp her i sollia, en kan for
melig høre det suser i snøen, under
en, og av og til synker store flak
isammen. Et år var det nesten rent
for grovt her oppe. Termometeret
viste 4- 20 °, og det var med største
besvær vi tok lia fatt. Men det kan
snu fort i påsken, og bli ikke forbau
set om du dagen etter har en fot ny
snø.
Men tilbake til den telefonlednin
gen som går over fjellet til Rjukan.
Det er ikke bare menneskene som har
glede av den, for mikkel rev gliser så
innfult med seg selv når han av
patruljerer den i solrenninga. Det
hender nemlig at fugl flyr på lednin
gen i løpet av natten og knekker nak
ken. Det merker snart den gode mik
kel seg, og derfor kan du rett som
det er finne ham her oppe utpå mor
genkvisten. En gang snøt vi ham for
resten på frokosten. Det var e’ røy
som hadde måttet late livet, og vi for
beredte festmåltidet pa den, men det
skulle vise seg at en smart hund snøt
oss igjen. Joda, vi har sett reven gå
og lunke under ledningen der, og vi
har sett ham rundt husene nede pa
jordet, sogar 3 stykker i et følge en .•
kveld. Det er vakre dyr. Og haren lø
per løpsk i solsteika oppe ved Sandset. Mer enn en gang har vi hatt ham

■
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foran oss i løypa, for han følger helst
skisporet hvis det er. løst føre. Til
slutt blir den borte i den blendende
snøen.
Kommer du først oppa selve pla
tået, møter du straks bredsiden av
det imponerende Brattefjell borte til
høyre. I løpet av et par timer er man
på toppen, så den turen må ingen
unnlate som er smittet av strømlinje
og fartsproblemer. Jeg vet du husker
den gangen vi hadde ideelt fore der.
kamerat, og nu smiler du i skjegget.
Man må nemlig ha fast føre for å gi
seg ut pa en virkelig kjøring, og nar
man ar etter år ligger og lurer deroppe så far man ønskeføre engang.
Prøv ikke a kjøre Brattefjell hvis ska
ren brister. Vi hadde tommen styringsnø den gangen, og fast snø under.
Vi visste at nu måtte det hende, nu
eller aldri. Vi krabbet møysommelig
oppover, og hjertet dunket noe fryk
telig. Men alle anstrengte seg for a
snakke alminnelig og dagligdags. Vi
ville tørke skiene godt og smøre før
vi tok nedover igjen. Vi ville kjøre
•der og der. passe opp der. ligge unna
der, og kjøre på der. Jo, det var sa
greitt alt sammen, og vi smurte virke
lig da vi kom opp, men jeg tror ikke
utsikten ble nytt med det samme be
geistrede uttrykk som man pleier.
Øynene søkte helst nedover mot
Sandset. Den la så uendelig dypt der
nede, og herfra ble fjellsidene så rent
forbasket bratte^ men derav navnet.
Og de merkene vi hadde tatt var borte
nede i fjellet.
Brattfjell skal være det nesthøyeste fjell i Telemark, etter Gausta,
1889 mot ca. 1660, noe høyere enn
Vindeggen. Platået om Sandset er ca.
1000’, altså blir løypas fall minst 600
meter, kjørelengden toppen 2 kilo
meter. Alt dette tumlet rundt i hodet
på oss mens vi stod og prøvde skiene.
De var stygt glatte. Så lot vi det stå
til, tre karer, paddeflate og med noe
.sånt som dødsangst i ansiktet. Det
var ikke å tenke på å begrense far
ten, bare å la det skure, og prøve å
holde benene under seg. Den siste
. ufsen ned gjennom et skar, er den
villeste kjøring jeg har vært med på.
Her reiser fjellet seg som en vegg, og
man kjente liksom bare man sank
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ned i et intet. Da gjelder det bare a
presse seg pa til det ytterste. Far luft
trykket et aldri sa lite overtak, sa er
slaget tapt, og man deiser baklengs i
bakken. Det var merkelig å kjenne
hvordan man liksom la pa en pute
med brystet. Når farten kommer opp
i en 80—90 kilometers hastighet, fø
les nemlig trykket slik. Etterpå ville
ikke benene bære meg. Det var bare
a ta det med ro til skj el vingen hadde
gitt seg. En god latter fikk vi oss da
en av vare kvinnelige løpere kom ri
dende vekselvis på skistaver og bukse
bak. Sistnevnte lyste freidig i en ny
og litt unevnelig kulør. Hele bukse
baken var karvet opp av den skarpe
snøen sa det fantes ikke en trevl til
beskyttelse pa det utsatte sted, Vi
matte ofre en vindbukse.
Rosnuten pa den andre siden av
Sanset har ikke den eventyrlige kjø
ringen, men likefullt sin sjarm.

Mer pittoresk med sine steile, ville
formasjoner og mer utilgjengelig. Det
var med spenning vi klatret opp de
svoll-lagte skoretne som førte opp til
toppen. Over oss skrek fjellvåken ilsk
over a bli forstyrret i sitt rike. Den
er ikke farlig, fjellvåken, ikke som
sin storebror kongeørnen, men nær
gående kan den være allikevel, især
når den har klekket eggene sine. Det
har stadig vært fjellvåkreir i Bosnuten, og de er der sikkert enda. På
den annen side av Bosnuten faller
terrenget jevnt ned mot Møsvatn,
kraftkilden over alle kraftkilder. Her
står hele Hardangervidda pa. og blå
ser gjør det støtt. Det var uråd a sta
oppreist den dagen vi kom opp der, og
vi krabbet flate etter de avblåste ryg
gene, mens vi heiet og ropte for å høre
hverandre. Det er moro å kjenne han
tar når det ikke er noen fare for livet,
og vi nøt hver rosse som prellet av
mot våre solide vind-dresser. Men
dette var jo bare godværet, og jeg
følte derfor ikke noen særlig fristelse
til å campere her når Hardangervidda
riktig puster dypt. Jeg har ikke opp
levet storm på fjellet og vet ikke rik
tig om jeg er glad eller lei for det,
men jeg har overnattet på sportshytta på Gaustatoppen en julinatt,
og det gav meg en liten følelse av hva

(Forts, side 7)

Kommentar iil spørsmålene.
1. En skøyte kan bade flyte og syn
ke, en bandyskøyte synker, men
en makrellskøyte flyter.
2. For a oppdage en knappenål ma
man fa øye pa den. men for å sy
med, ma man ha laget et øye pa
den.
Olav
Haraldson reiste til Norge
3.
fra Gardariket i året 1030 for a
gjenerobre vart land.

4. Mener man det er like tungt sa
forsøk a slippe det pa tærne.
5. Bade ja og nei. Enkelte ulltepper
kan være dobbelte, men et enkelt
ullteppe kan aldri være annet
enn enkelt.

G. Vanligvis blir det da mest fjær
pa venstre side, men husk at en
kalkun alltid har mest fjær pa ut
siden.
7. Svares der ja pa dette, sa vil vi fl'' 1
påpeke at et barn aldri er uekte,
men foreldrene kan derimot være
det. I tilfelle nei-svar, hva er da
et uekte barn?
9. Suppen blir koldere hvis man
puster i den sa den kommer i be
vegelse.
10. 0—0 med bindestrek imellom be
tegner klubbenes scoringstall, el- ’
ler rettere mangel pa scoring.
Nullene betegner således hver sin
klubb, altsa en 0 til hver. På den
annen side betegner uttrykket en
null en seier med et måls over
vekt, og det blir ogsa galt.

11. Det er ikke uanstendig av en rei
sende å representere et firma
undertøy, men a reise i det er
etter som man tar det.
12. Hvis han bruker dem fordi han
trenger dem ,da bruker han dem
for syns skyld, men hvis han bru
ker dem for syns skyld, da tren
ger han dem nettopp.
13. Jegeren har ikke lov å skyte villt
med to ll’er, men vilt.
14. Hvis man har en god skuffe, og
snøen ikke er for tung, så vil alli
kevel snøen aldri føle seg skuffet
over noe som helst gjerde.
15. Ild og vann forenes ikke, men en
lys six-pencelue tar ikke særlig
skade under en dusj.

>
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— Telemarks skieldorado (forts)
man kan oppleve under en riktig
storm. Køya mi oppe pa loftet var
nemlig i frisk bevegelse hele natten,
og meteorologen der oppe fortalte
meg de utroligste ting morgenen et
ter. Blant annet matte han en gang
strekke barduner over hyttetaket, da
det ellers ville ha reist til da?s. Dette
i et vær da han ellers hadde de beste
betingelser for selv a ta denne luftrute. Og Nils Leidal, bestyreren pa
Kalhovde, fortalte oss on gang vi pra
tet storm med ham at det hendte en
påske han tok sa deroppe at de matte
gå i tau bort til W. C.’en som la en 15
—20 meter fra ytterdøra. Jo. det er
kanskje det beste a ha den til gode.
Turen til Vindeggen sparer vi til
sist. En trenger et par dager til a
komme litt i trim pa, for Vindeggen
regner vi dagen pa. Det er iallfall en
3—4 timers tur inn, og noe fortere
tilbake. Innover Sanset-dalen går det
strykende, men opp skaret mellom
Mefjell og Brattefjell ma Ha og vot
tene av. Gjerne noe mer ogsa, hvis
det er vær til det. Det stiger drøyt pa
her, og det skal god smøring til for a
unngå å sette fiskeben.
Er du heldig med sola så ta en pust
her, og du får gratis røntgenbehandling. Ingen andre steder har jeg kjent
maken til brenning. Og de frosne tyt
tebærene smaker både pussig og godt.
Over skaret og innover dalene har du
en merkelig fornemmelse av Skagerak, store stivnede bølger som kom^mer alle veier fra og ville ha klappet
sammen med et brak hvis de da altså
ikke var stivnet. Runde og myke lig
ger de der, bare Robæk-nuten reiser
seg liksom en styrtsjø, ferdig til å be
grave en. Og det er nettopp det den ‘
lurer på. Stadig vekk henger den opp
sine snøbremmer oppe under toppene
og bygger dem utover til de til slutt
med dype rop styrter ut og går til dals
med bulder og brak. Jeg har aldri
hatt noen særlig tro på snøras inntil
nc siste påske. Da fikk jeg syn for
saken. Det er lenge siden vi har hatt
en påske med så hyppige snøras. San
nelig kom ikke hele fjellsiden på
Gros-fjellet skliende, og ende oppe i
Sudbø-flyene til høyre for Sanset gikk

det svære ras pa tross av at fjellsi
dene bent fram er slakke. Det er ikke
barnemat lenger når sukkerbiter på
bade 20 og 30 kubikkmeter kommer
settende.
Vel, vi tar ingen risk, men holder
oss litt unna hattebremmen til gub
ben Robæk og søker heller etter Vindeggens kjente profil, den minner
nemlig meget pa Holmenkollen, slakk
stigning fra nord-vest og bratt stup
nedover mot Hjartdal. Den er skarp
i kanten, derav navnet, og bortover
ryggen er det gjerne a krabbe til man
har verden der. Sa til selve høyde
punktet pa turen, nemlig den med
brakte treflis hvor man skriver navn
og dato for besøket og stikker inn
mellom steinene.
Dette bør foregå høytidelig og med
megen ceremoniell. Sa ma man da
selvsagt hilse pa de andre flisene og
l rekke fram den forrige flisen hvis
man har førstegangs besøkere med
seg. Utsikten reiser ikke fra deg medmindre det trekker opp til uvær. Nei
sannelig har ikke den og den vært
her siden sist, og se her, sannelig var
ikke den tufsen her sa sent som i gar.
De ma ha gatt opp fra Hjartdalsiden. de bruker ligge pa fjella der
inne i påsken. Og sa ut pa eggen a
peke ut ruter og vann og løyper. Lifjell langt der nede på bondelandet,
Skorve mer til høyre, men helt over
på venstre fløy star Gausta-knærne
i stram giv akt og kontrollerer alle
som har tenkt seg i audiens til gub
ben Gausta sjøl. Jeg har sett Gausta
fra alle synsvinkler, som en tretagget syl fra Gvepseborg, som en hyg
gelig hvit bløtkake fra Vestfjorddalen, som en fjern trekant fra vart
distrikt og som en liten sukkertopp
helt borte fra Hårteigen på Vestv!dda,
men vil du se hele dens nifse og uhyg
gelige dimensjoner, hele dens ville
overlegenhet, dens fryktinngytende
barrikade, da må du se den fra Vind
eggen. Sa steil at snøen ikke blir lig
gende nedetter sidene men preller av,
og dens nakne, svarte bryst tegner
seg grellt mot snøeventyret. Og her
er daler og fjell bortetter overalt, rent
i gammel-gotisk stil over hverandre,
høyere og høyere, bare perspektivet,
avstandene og de fjerne blåner viser

skaperhåndens horisontale følelse.
Her er himmelvidde, like fra Breisethtraktene mot Kongsberg til der hvor
Raulandsfjella skjærer sine konturer
i hvite vårskyer. Her er løyper og vid
der, her er vilt og fugl, og her er få
hytter. Her er Telemarks skieldorado.
Det er vi enige om vi som år etter år
har ruslet under nutene deroppe. dov
net oss ved brunsvidde setervegger, og
rast nedgjennom bjørkeliene i stålklare vårkvelder til en velstelt middag
og lun innekos.
Ircnicus.

Aftenposten har haii et intervju
med Asbjørn Halvorsen.
Fcrmkurven.
— For det første, spør vi. er De
fornøyd med sesongen?
— Bade ja og nei. Jeg sa i 1945 at
det ville ta 3—4 ar å komme opp av
bølgedalen igjen, og jeg finner ingen
grunn til a sla noe av pa dette i dag.
Snarere tvert imot. Det pussige er at
vare gutter i ar i motsetning til tid
ligere. viste god form pa forsomme
ren. men dabbet av utover høsten.
Det nytter ikke å legge an treningen
med sikte pa toppform i september.
I dag må formen være i orden når
kampsesongen tar til. Men jeg har
sagt det før og jeg gjentar det nu —
klubbene ma gjøre guttene forståelig
at det ikke fører fram å spille fotball
uten å forsake noe. Man får aldri noe
gratis i livet, heller ikke i fotball.
Reaksjonsevnen.

— Den største mangelen ved norsk
fotball i dag?
— Først og fremst reaksjonsevnen.
Fysikken er det intet i veien med,
teknikken er også tilstede hos mange,
men spillerne oppfatter ikke hurtig
nok. Her var det meget å lære av
russerne. En annen ting jeg vil peke
på er at det gjennomgående spilles
for mange kamper. I England og Sve
rige spiller storklubbene som regel
bare en kamp i uken og trener to gan
ger. Et overdrevent stort kamppro
gram river ned mer enn det bygger
opp.
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Men, der er også lyspunkter. Topp
nivået har framfor alt fått større
bredde, selv om man nok må si at de
4 semifinalister i år ikke er fullt pa
høyde med fjorårets.
Trenersaken.
— Hvordan gar det med trenersaken?
— Den er i beste gjenge. Den er jo
bygd opp pa snøballsystemet og me
ningen er a fa et nett av trenere over
hele landet. I løpet av de to siste
sesongene har vi utdannet 1700 tre
nere hvorav 700 i år. Først gjennom
går trenerne et kretskursus pa 4 da
ger, året etter et distriktskursus pa en
uke og tredje aret et større landskursus. Vi har kartotekført hver eneste
mann og gjennom rapportskjemaene
har vi full oversikt over hver enkelts
anlegg, evner og muligheter. Etter
innstilling fra kretsene, plukkes del
tagerne ut til distriktskursene og de
beste her igjen til landskursene. Det
te vil fortsette hvert år og etterhan
den vil det utkrystallisere seg en før
steklasses trenerstand, som nok skal
sette spor etter seg.

Vi lurer
— om Pors-bladet kommer igjen?
— om flere av leserne er kjent med
at de skylder Pors-bladet penger?
— og om disse vet at hvis de beta
ler så kan vi greie det utrolige?
— om de samme forlanger at vi skal
gå hjem til dem med regningen når
den kan «skværes» opp i «Ekko»?
— om det nye år vil vise at med
lemmenes interesse for Pors vil gi po
sitive utslag i form av arbeide på Sta
dion og klubbhus?
-r— eller om det blir mye «prek og
kritikk, men lite arbeid,
— om Thorleif Asland foretrekker
å være Porser i Pors?
__ om leserne mener at tap av en
dyktig administrator betyr like me
get som tap av en aktiv for klubben?
— om vi snart får alsangbøker, alle
våre diplomer innrammede og opp
hengt, og'pokalene i skap boite i vålt
klubblokale?

L
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— om medlemmene har idrettslitteratur a skjenke Pors?
— om medlemmene har amatørfotos og andre billeder a skjenke
Pors?
— om dere aner hvor koselig det
virkelig kan bli der borte når alt
dette blir i orden?
— og om ikke Harald Thorstensen
m. fl. kunne foreta en kunstnerisk ut
smykning der?
— om ikke vart klubblokale skal bli
et sentrum for fremme av kamerat
skap, kultur og sportslig nivå?

Lonun Dlurstad skrircr om

=

ulsly t el.

For a fa den fulle glede av skispor
ten er det noe av det viktigste å an
skaffe riktig utstyr.
Det er ikke de forskjellige fabrikkmerker som spiller sa stor rolle. Først
og fremst gjelder det å velge det skiutstyr som egner seg best for den
skiløping man vil praktisere.
For turløperen:
Løypeskien er den mest anvendte
ski pa allslags føre og i vekslende ter
reng.
Nybegynnere skal helst ha litt my
ke ski. Tyngre løpere bør velge lengre
og stivere ski.
Lengde: nå tuppene med oppstrakt
arm. De vanlige mal i bredden: 8 cm
i bøyen, 6,5 ved bindingen og 7 cm
bak.
En stor fordel er det å montere staleller aluminiumskanter på midten av
skien.
Bindingen: som regel monteres slalåmbindinger med omstilling til turbinding ved hjelp av sideknaster pa
jernørene. En praktisk og lett kom
binasjon.
Stavene: lette, solide, som rekker til
armhulen fra bakken.
Støvlene: må være rommelige for
fottene, men ikke for lange. De skal
sitte godt rundt vristen, ha myke
skafter, ikke for stive såler. Enkel
snøring. Hælene har et utfreset spor
til. bindingens bakstropp.

For utfor og slalåm:
Skiene: en del stivere enn vanlige
løypeski. God svikt pa midten. De

skal rekke til handflaten (1). Vanlige
mal i bredden; 8,8 cm i bøyen, 7,5 cm
ved bindingen og 8;2 cm bak.
Stålkanter monteres under hele
skien.
Bindingen: solid kabelbinding med
strammer foran jernrørene. Sideknastene montert bakenfor jernrøre
ne sa hælen ikke kan løftes høyt.
Stavene: lette, solide. Kompakte
eller stålstaver er de beste. De skal
være korte, ikke overdrevet, bør rekke
fra bakken opp til nederste ribben.
Stavremmen skal være solid og sitte
godt rundt handleddet.
Støvlene: har solide, stive saler, ofte
med stålinnlegg. Dobbelt snøring
rundt ankel og vrist. Hælene er for
sterket og har spor til bindingen.
Stavgrepet. Stavene skal i all ski
løping være til stor nytte og hjelp.
Remmen må holdes riktig for å gi
handleddet god støtte.
1. Handen stikkes inn i remmen
utenifra,
2. og med hele remmen rundt hand
leddet
3. griper man rundt stav og rem.

Vending p a flatmark.
Skiene er spent på, stavene riktig Øfy
fattet, og før det legges i vei, innøves
noen raske vendinger pa flatmark.
Ved å løfte skien høyt og med krop
pen støttet til stavene, klarer man
vendingen lettere.

1. Skiene parallelle, flate på snøen.
Venstre stav ved tuppen, høyre
ved bakskien. Man støtter seg pa
stavene.

2. Høyre ski løftes helt rundt —
180 °.

3. Skien plaseres ned på marken,
parallelt med den venstre.
4. Venstre ski svinges helt rundt,
inntil den høyre.
Hel vending er utført.

PORS-BLADE?

G a n g p a flatma r k.
De første glidende bevegelser skal
foretas. Diagonalgang er den mest
naturlige gang å begynne med.
Som i vanlig marsj og gang settes:
høyre ben og venstre arm fram —
venstre ben og høyre arm osv.
På ski er det den glidende, ledige
bevegelse som er karakteristisk og
som gir skiene god gli.
Ved bruk av lange, lette skritt opp
når man en kraftbesparende. effek
tiv gang.

»
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1. Vekselvis skifting av høyre ben
og venstre arm fram,
2. venstre ben og høyre arm fram.
3. Stavene skyver godt ifra. Arm
og stav i rett linje bak kroppen.
4. Den samme veksling med lange,
glidende bevegelser.

e

Dobbelttak med 1 skritts tilløp.
Stavene settes i snøen foran krop
pen, og man skyver ifra med kroppen
framoverbøyd, stavene og armene
langt bak ryggen.

Slutning:
Dette er det rent elementære for
skisporten, det alle kan dra nytte av.
Hans teorier for den videre teknikk
fører for langt å få med. De må stu
deres av den interesserte.

Skiløpere I
Nu som fotballen er ferdig for i år
og snøen alt har lagt seg — om ennu
som et ganske tynt teppe ovér det
hele — faller det helt naturlig å be
gynne å tenke på ski og skiløping. Vi
har her tatt ut et stykke av Sigmund
Ruuds bok — Skispor krysser verden
— som forøvrig alle skiløpere og folk
med interesse for ski burde lese. Han
forklarer her på en klar og grei måte
hvordan en løper bør legge an trenin
gen for å oppnå de aller beste resul
tater i konkurranser både her — og
utenlands. Som en vil se er det ikke
bare hoppingen som avgjør sesongens
resultater. Han begynner med------

HVA ER ET SKIHOPP?
Ja, hva er det? /
Et hopp på ski er noe mer enn et
vanlig sprang.
Det er en prøve pa mot og dristig
het, samtidig som det er en blendende
oppvisning i skiteknikk. Det impone
rer tilskueren.
Men et vellykket hopp begeistrer
i enda større grad hopperen selv.
For ham er det en opplevelse. Han
blir fanget inn i fartens spenning.
Etter vellykket sats svever han fri
gjort gjennom luften. Det suser om
ham, som i storm. Øynene speider
oppmerksomt etter landingsplass.
Svevet føles som en evighet, dog va
rer det bare noen få sekunder. Ned
slaget er der.
Den begeistring han føler, når han
etter slikt svev tar nedslaget støtt og
sikkert, er stolthetens rene og uforfalskede glede.
Han har seiret over luftens kre i ter.

Hopptrening.
For å bli en god hoppløper må ski
løperen ha dristighet og mot. Tanken
skal være klar. Reaksjonen hurtig.
Kroppen skal være spenstig og smidig,
avbalansert og innstilt som hos en apparatturner. En hoppløper må drive
fornuftig forhåndstrening. Han skal
leve et sunt og regelmessig liv. Tre
ningen skal legges mest mulig allsidig
an. For at han skal nå helt til topps
må den kanskje være allsidigere enn
for noen annen idrett. Skal du virke
lig gå inn for hoppløpingen og du
venter deg full glede av den, må du
ta det hele systematisk og planmessig.
Det er naturligvis vanskelig a finne
en idrett eller en enkelt øvelse som
direkte kommer hoppingen til gode.
Man skal av gymnastikken og de for
skjellige sommeridretter velge ut de
ting som best passer ens konstitusjon.
Forhåndstrening .
Fri-idrett gjør kroppen sterk og
kraftig. Korte spurter er bra for hur
tigheten. Det samme er også lengdeog høydesprang med tilløp. Disse
øvelser gir kraft og futt i satsen. Hei
sa tses det imidlertid på ett ben. sa
samme øvelser uten tilløp gir kan
skje enda bedre den nødvendige
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sprett. Trampolinesprang og hopping
på høy hest er også helt utmerket for
håndstrening. For å forbedre sin
kroppsbeherskelse bør man ta med
litt lettere apparat-turning.
Øvelser i barre og svingstang gir
åndsnærværelse og rytme. Dette med
rytmen er viktig. Slengøvelser i rin
ger gjør kroppen fortrolig med luf
ten. Litt akrobatikk gir beregning og
gjør smidig. Løp i terrenget anbefa
les alle. Det å løpe på mose og gras,
i lyng og pa bløtt underlag, styrker
bena og gir god sprett. Slike turer i
terrenget beroliger nervene. Løpingen
må dog ikke legges slik an at den får
karakter av slit og anstrengelse.
S4 uping er helt ypperlig. Særlig ved
stup med litt fart læres kroppsbeher
skelse, liksom bedømmelsesevnen opptrenes.
Det er mange av våre flinke hoppløpere som har stilt opp til sesongens
første konkurranser uten at forbere
delsen for selve hoppingen har vært
som den bør være. Det hører til de
mer spredte eksempler at noen på et
slikt grunnlag oppnår førsteklasses
resultater. Erfaringen viser at hvis
ae samme løpere hadde drevet rasjo
nelt og helt planmessig, så ville resul
tatene blitt enda bedre. Selv om man
sier skiløpingen er aldri så mye med
født.
Det er først og fremst stil og sikker
het som vil ha fordel av en trening
hvor man lærer å beherske sin kropp
i enhver situasjon. Forhåndstreningen kan begynne tidlig på sommeren
og gjerne fortsette med de samme
øvelser etterat selve hopptreningen er
begynt. Under denne trening gjelder
det at de forskjellige ferdigheter opptrenes.
Øvelsene, som foretas hvor anled
ning gis, på idrettsplassen, ved badning. pa turer ute i terrenget, eller
ved oppmykingsgymnastikken hjem
me, skal ubevisst komme hoppløpin
gen til gode. Det skal imidlertid være
en naturlig trening. Den må for all
del ikke bli tvungen og skolemessig.
La meg si det slik: Det hele skal være
en humørfylt lek, hvor kappestridens
alvor og gåpåhumør settes inn akku
rat når øvelsen er pa sitt høydepunkt.
Når snøen kommer, skal det være
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skiturer på skauen. På slike turer
venner man seg hurtig til bruken- av
skiene igjen. Utforrenn i bratt og
kupert lende er en god øvelse. Det gir
balanse og sikkerhet på skiene.
Selv blant de aller beste hoppere
kan vi finne eksempler på at det er
dårlig bevendt med alminnelig skifer
dighet når situasjonen fortoner seg
litt utenfor det alminnelige. Utfor
renn i en skogsløype lærer løperen a
tenke hurtig og å beherske kropp og
ski. Dette får man nytte av når for
holdene i hoppbakken ikke er helt
ideelle.
Det vanlige er heldigvis i dag at
skiløperne får godt opparbeidede bak
ker. Men vanskelige føreforhold kan
oppleves. Det kan være glatt i tillø
pet og på hoppet. Bakken er ikke
hard nok, det kan være dumper. Men
nettopp i slike tilfelle er det at hop
peren, som virkelig kan beherske sin
kropp og sine ski, feirer sine trium
fer. Det kan ikke nok fremheves hvor
viktig det er for en hoppløper a drive
allsidig skiløping i terrenget!

Begynn i smdbakker.

Når selve hopptreningen skal be
gynne, ta fatt i småbakker. Disse bak
kene behøver ikke være større enn at
det er vanskelig nok å nå lengder på
10 a 15 meter. Fullt utbytte av denne
trening får løperen først når hoppet
er bygd slik at det gis adgang til å ta
en kraftig sats. Hoppet skal også gi
et forholdsvis høyt svev. Trykket i
nedslaget skal være størst mulig.
Bygges en treningsbakke etter disse
prinsipper, gir den nemlig litt av den
samme følelse som ved hopping i
større bakker. I små bakker kan det i
løpet av kort tid utføres langt flere
hopp. Dette gir igjen hurtig den sik
kerhet og selvtillit som nødvendigvis
må til.
Det er av stor betydning at det til
treningen benyttes bakker med for
skjellig profil og størrelse. Er det van
skelig å veksle bakke, må det i alle
tilfelle sørges for at ikke hoppet har
samme profil til stadighet. Legg pa
litt sprett eller skav av. Det er en
fordel å venne seg til å hunpe i bak
ker som er en fullstendig fremmede.
Verdien av smabakketreningen lig-
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ger ikke bare i det store antall hopp
som kan gjøres, løperens hovedgevinst
er at han far lettere anledning til å
tenke over de feil som han gjør ved
de enkelte hopp. Under treningen
skal nemlig hver eneste detalj skjen
kes oppmerksomhet. De små finesser
kan ofte bli avgjørende i vare dagers
krevende konkurranser.
Tren aldri alene. Få med andre lø
pere, sa man gjensidig kan kritisere,
kontrollere og gi hverandre råd og
vink. Del viser seg nemlig at en løper
lærer aldri sd godt som når han skal
instruere andre. .Da er han nemlig
nødt til å studere enkelthetene mens
kameratene hopper. Når feilen sa skal
forklares, må han tenke selv. Slik
lærer han seg til a forstå årsak og
virkning — og blir derfor ogsa lettere
oppmerksom på sine egne feil.
Et meget viktig spørsmål er a kun
ne konsentrere seg om selve konkur
ransen og sette alt inn i det øyeblikk
det gjelder. Uten denne evne til selvkonsentrasjon nas aldri toppresultater. Ogsa denne evne skal trenes opp.
Det er viktig at løperen under trening
setter hele sin vilje og energi inn for
å utføre hoppet riktig og yte det beste.
Både hjerne og kropp skal samle seg
om oppgaven.
La oss så ta hoppets enkelte detal
jer hver for seg.

Tilløpet.
Før hopperen starter pa toppen,
skal han være klar over hvilket spor
han skal velge eller fra hvilket punkt
han vil gå ut fra hoppet. En vingling
i valget vil bety et stort handikap. Fra
toppen av skal han samle tankene om
satsen og om å komme rett ut av
hoppet. Med en gang skiene er i gli,
inntar han en lav stilling for å min
ske luftmotstanden, slik at farten blir
størst mulig.

Et hopp på ski kan på en måte
sammenlignes med skyting. Det høres
unektelig lite parallelt, men sammen
ligningsgrunnlaget er til stede i full
monn. Ved skyting gjelder det først
og fremst å sikte. Når en far blinken
midt i kornet, skal en trekke av. En
hopper må også sikte og så «trekke..>
av. For ham er det hoppet som er

blinken, og det er akkurat på dette
«avtrekket» må finne sted. Det å
«trekke» av i rette øyeblikk, bestem
mer bade i skyting og hopping resul
tatet.

Når en hopper en gang blir forklart
en riktig tilløpsstilling, skal han kun
ne utføre denne. Han må framfor alt
finne en stilling som er rolig, ledig
og effektiv, og som samtidig er natur

lig.
Hvis en hopper sitter for r>«:ndet el
ler anspent i tilløpet, oevirker dette
ofte at kroppsføringen under svevet
blir stiv og krampaktig. Satsen blir
ogsa lettere og bedre fra en ledig stil
ling.
I tilløpet er det finesser som kan
skje ikke alle er oppmerksom på. men
som for hopperen er meget viktige.
Den vanlige oppfatningen er at hop
peren oppnår størst fart når han hu
ker seg godt sammen og legger
kroppstyngden langt tilbake pd skie
ne. Denne stillingen er ofte overdre
vet og har bevirket at hopperen har
vanskelig for a reise seg i tide før
satsen. En bra overgang til hoppet
kan presse tyngden kanskje enda
mer bakover, slik at hopperen ikke
lar reist seg tidlig nok og har lett for
a få for sen sats.
En stilling som er sikker og gir like
god fart, er en lav stilling, hvor krop
pens tyngde fordeles jevnt over skie
ne. Hopperen må av hensyn til luft
motstanden alltid stå sammenhuket
og godt fremoverbøyd. Denne stillin
gen er riktig når hopperen føler at
tyngdepunktet hviler mer over fot
ballene enn over hælene eller baken
for disse. I bakker med stor fart er
denne stillingen helt nødvendig.
I tilløpet må hopperen stå rolig og
være helt med. Skulle sporet i tilløpets øvre del ha antydning av sving,
må han følge denne og ikke motarbei
de fartsretningen. En aldri så liten
ufrivillig sleng i tilløpets nedre del,
straffer seg ute i svevet, der hopperen
plutselig kan komme i feilaktig eller
skjev stilling. Er tilløpet glatt, må
hopperen være spesielt oppmerksom.
Det er forbudt å øke farten ved
hjelpemidler. Overtredelse av dette
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vil medføre diskvalifikasjon. Som
forbudte hjelpemidler nevnes: slengfart ved kameraters hjelp, stavfart
eller lignende. Raske løpetak er na
turligvis tillatt når de foretas fra
startstreken.

Satsen.
Det er følgende ting som særpreger
en vellykket sats. Det er dristighet,
rytme, presisjon og ledighet'. Er disse
faktorer til stede, spiller det ingen
rolle om armene føres tilbake «sd de
ligger langs overkroppen,, eller om de
føres lengre tilbake. Annføringen er
ved satsen så individuell at det ikke
er riktig a binde hopperen til noen
bestemt regel på dette punktet. Det.
viktigste er at det er rytme i den
sammenhengende satsbevegelsen og
at rytmen er tilpasset bakkens hastighet og profil. Ved siden av selve
" frasparket på hoppet har samspillet
mellom hopperens kropp- og arm før
ing og hoppets profil avgjørende be
tydning. Alle detaljene allerede fra
tilløpets overgang til hoppet er av
største betydning.
Det har i de senere år mer enn
noensinne vært snakk om den lange
satsen. Det er mange hoppere som
først nå er blitt oppmerksom på for
delen ved denne lange satsen og har
fått øynene opp for dens betydning.
Selvsagt har det vært mange av våre
hoppere som rent instinktivt brukte
denne satsen for lang tid siden, men
det er liksom de siste ars intense stu
dier og' trening som har bekreftet
l^hstyrken og effektiviteten ved denne
lange satsen.
Ved denne satsen reiser hopperen
seg i god tid en del opp før hoppet fra
den sammenhukede stillingen. Han
passer nøye pa at tyngdepunktet
fremdeles blir liggende litt foran føt
tenes midtparti. I satsøyeblikket
strekker han knærne, samtidig som
han strekker kroppen fremad-oppad.
Armene har han i god tid før hoppkanten strukket bakover, og nå kaster
han dem fram og opp i høyden. Dette
skjer samtidig med strekkingen av
kroppen. Selve satsbevegelsen foregår
instinktsmessig og skal være avslut
tet akkurat i det øyeblikk hopperen
passerer hoppkanten. Det er strek

kingen av kroppen i det riktige øye
blikk som er det synlige bevis på en
riktig sats.
De andre bestemmende detaljer,
som ikke alle er oppmerksom på, er
hopperens rytme i satsen ved riktig
utnyttelse av fart, hopp og luftmotstand. Strekkingen av knærne er og
sa av vesentlig betydning ved satsen.
Den lange satsen er skapt i stor
bakker eller i bakker med stor hastig
het pa hoppet. Dens effektivitet øker
parallelt med hastigheten. I mindre
bakker kan ennå den korte lynrappe
satsen hevde seg, og det finnes ogsa
hoppere som nytter begge. Hoppere
som bare nytter den korte, kan ofte
følge med på gode lengder i småbakkene. Men i de store bakker kommer
de som oftest til kort. I bakker med
stor hastighet på hoppet, ville det
være vanskelig, for ikke a si umulig,
å finne det rette punktet og den brøk
delen av et sekund der selve fraspar
ket skal utføres.

Ved den «korte satsen, foretar hop
peren de samme bevegelser som ved
den lange, men her i et langt hurtige
re tempo. Denne satsen kan derfor til
synelatende virke kraftigere, men den
er ikke så effektiv. En kan sammen
ligne den lange og den korte satsen
ved følgende eksempel: Du skyver en
stol fremover på et glatt gulv med et
kort puff. Den vil stanse forholdsvis
tidlig. Tar du den samme stolen og
skyver den fra deg med en lang beve
gelse, vil du se at den glir meget len
gre utover gulvet. Det er den samme
driv som gjør seg gjeldende ved den
lange satsen.
Noen hoppere satser direkte fra en
dypt sittende stilling. De hjelper da
til med et kraftig strekk i knepartiet
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uten nevneverdig bruk av armene.
Dette kan være en god sats, men det
er vanskelig a mestre den fullt ut,
spesielt i storbakker, hvor den abso
lutt ikke kan anbefales.
Satsen er i det hele tatt sa indivi
duell at det gjelder for hver især å
finne fram til den satsmåte som pas- ,
ser en best.
Felles for alle satsmåter er selvsagt
at satsbevegelsene utføres i rett tid.
Ved å satse for tidlig mister en ikke
bare lengde, men det kan også føre til
stygge fall. Ved for tidlig sats kom
mer tyngden over pa skiens forparti
slik at friksjonen øker. — Hermed kan
tuppene lett bli tvunget for meget ned
og hopperen i enkelte tilfelle endog
tippe helt rundt.
Ved for sen sats har hopperen van
skelig for å «komme tilstrekkelig på»
i begynnelsen av svevet, men ved en
riktig utnyttelse av ski- og kroppsføring, kan hopperen utføre det videre
svev pent og behersket, uten a tape
for meget i lengde. Men dommerne
ser nok i de fleste tilfelle «glippet og
straffer med ’/2 eller et helt poeng,
alt etter forsinkelsens størrelse. Vær
oppmerksom pa at feil som hurtig blir
korrigert av hopperen, ikke straffes
så hardt som feil som rettes senere
eller som ikke blir rettet i det hele
tatt.

I noen bakker kan det lønne seg å
satse mest mulig opp. I andre bakker
mest mulig fram og ut. Med andre
ord: det er hoppets og bakkens profil
som bestemmer satsretningen.
Satsen er hoppets viktigste detalj.
Det er den som er det bestemmende
for hele svevet, og i de fleste tilfelle
ogsa for nedslaget. Det kan derfor
ikke legges nok vekt på satsretningen.

Svevet.
Har løperen fatt den riktige satsen,
er det meget lettere for ham a få til
det pene og riktige svevet. For at
dette skal være ideelt, må kroppsbeherskelsen. skiføringen, balanse og
beregning være i orden.
Kroppsføring.
Kroppen skal ligge godt forover og
bena skal danne en spiss vinkel med
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skiene, slik at luftmotstanden blir
minst mulig. Men det lønner seg som
regel ikke å .- ligge for meget på • til a
begynne med. Det kan være godt a
ha litt reserve til senere i svevet nar
kroppen ytterligere skal legges frem
over. For a øke bæreevnen bøyer hop
peren oftest kroppen i hofteleddet.
Overgangen fra rak kropp til bøyd
ma eventuelt være jevn og rolig. Det
er feilaktig og stygt nar hopperen
star med bena loddrett på skiene og
knekker sa meget at overkroppen blir
liggende parallelt med skiene.
Videre er det feilaktig a hoppe med
rund eller svai rygg. Det er heller
ikke riktig a hoppe med lutet eller
løftet hode. Dette er en feil som hop
peren lett kan fa vekk under trenin
gen, bare han selv er oppmerksom pa
den. Det er ofte at slike bagatellmes
sige detaljer nedsetter hoppets hel
hetsinntrykk i høy grad.

Skiføringen.
Skiføringen er like viktig som
kroppsføringen. Hoppskienes bæreevne er større enn kroppens, da skie
ne har omtrent samme flateinnhold
og er lettere enn kroppen. Aerodyna
misk sett blir det derfor skiene som
både er hopperens høyderor og hans
største bæreflate. Og dette må han
utnytte.
I den første del av svevet har hop
peren god fart. Denne avtar etter
hvert på grunn av luftmotstanden,
for så å øke under det fallende svev.
Farten er i nedslagsøyeblikket større
enn ved utgangen av hoppet.
Akkurat som ved flying gjelder det
å utnytte luftmotstanden best mulig.
Idet hopperen forlater hoppet, som jo
heller litt nedover, gjelder det derfor
å få skiene i en litt oppadvendt stil
ling fra hoppets plan, omtrent vann
rett. Derved oppnår hopperen god
høyde i svevet.
Etter hvert som hastigheten avtar,
vil en slik oppadvendt skiføring imid
lertid bremse for meget. Hopperen
må derfor nå legge kropp og ski mer
forover, slik at han til enhver tid opp
når best mulig flyt.
Mot slutten av svevet tiltar som
sagt hastigheten, og da luftmotstan
den nå kommer mer nedenfra, flyter
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Under svevets siste meter skal hop
peren la kroppen avspennés slik at
trykket i nedslaget kan mottas fjær
ende og sikkert. Han retter seg litt
fra den svake bøy i hofteleddet. Et
markert blaff med skiene i dette øye
blikk eller ogsa tidligere i svevet er
hverken pent eller riktig og beviser
at hopperen ikke behersker luftpres
set.

Nedslaget.

Z
skiene i denne stillingen videre pa det
økte luftpresset. Det hopperen fram
for alt ma være oppmerksom pa. er
at det vil koste ham atskillige meter,
hvis han /or tidlig under svevet ven
der skiene sa meget nedover at de
nærmer seg parellellen med underbakken. Han vil da fa luftpresset
ovenpå skiene, og det vil ikke bare
koste ham atskillige meter, men kan
ogsa være farlig og medføre stor ri
siko for fall.

Armføringen.
Armføringen under svevet bør også
vies den største oppmerksomhet. Ar
mene er et viktig balanseorgan. En
rolig og elegant armføring hever all
tid et hopp. Flaksing med armene
øker lufmotstanden og minsker hopplengden.

Fortsettelsen av fremkastingen av
armene i satsøyeblikket blir svevets
første armtak. Når det utføres kraf
tig, men likevel ledig, hjelper dette
hopperen til å få god høyde. Det er
galt å tro at en hurtig armføring kan
bringe kroppen mer forover. Armfør
ingen må heller ikke virke krampak
tig.
Etter det første armtak føler liksom
hopperen seg fram til flyte- eller ba
lansepunktet. Treffer han dette, kan
han ofte få følelsen av at det er unø
dig å bevege armene i det hele tatt,
eller at han bare rent regulerende
foretar små, langsomme bevegelser
med disse.

I det øyeblikk skiene tar bakken,
skal kroppen danne en rett eller spiss
vinkel med den. Tyngden skal med en
gang legges over pa det benet som
skyves foran og bøyes i kneleddet. Det
bakre ben skal liksom komme støt
tende etter. Ved nedslaget som nær
mer seg overgangen, ma en være for
siktig og ikke . trekke seg for meget,
men liksom smyge seg ned og frem
over i nedslaget.
Er det risiko for a slå igjennom i
nedslaget, skal avstanden mellom for
reste og bakerste fot være større, dog
uten at kroppen bøyes for dypt. Er
bakken hard og nedslaget blir nær
overgangen, ma avstanden mellom
bena være kortere. Men nedslaget må
ikke virke stivt. Det ma alltid være
elastisk og gi inntrykk av at hopperen
er i full balanse.. Det at hopperen på
en naturlig måte markerer sikkerhe
ten i nedslaget og gjerne også videre
nedover, er det fullgode bevis på at
hopperen behersker bade ski og kropp.

Overgangen over sletta.

Etter nedslaget beholder hopperen
tyngden godt nede pa skiene. Vær
oppmerksom på overgangen: Sitt
ikke her for meget bøyd eller med
tyngden tilbake. Har hopperen først
klart nedslaget riktig, er disse overgangsfall, som ofte forekommer, helt
unødvendige. Utover sletta skal hop
peren fortsette i full balanse og være
oppmerksom pa dumper og ujevn
heter. Ligger forholdene vel til rette,
avsluttes hoppet ved en stoppsving.

