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Spillemomader!
Det er en kjent sak at klubbpatriotismen i våre dager ofte dabber sør
gelig av. Hva grunnen til dette kan
■ være, er det ikke mulig å påpeke di^^ekte, da det ofte er meget diverge^^ende motiver som er årsaken.
For dem som fulgte med i diskusjo
nen som ble servert i et par av fylkets
aviser om sammenslutning av klubber
inkl, overgang av enkelte spillere fra
en klubb til en annen, vil forstå endel
av motivene, som for enkelte kan sy
nes meget lavtstående.
Andre mener at det er forsvarlig
når klubbene går sammen, eller når
en spiller går ut av sin klubb og inn
i en annen hvor fotballen muligens
ligger på et høyere nivå, eller kommer
til å bli bedre med et tilstrekkelig
antall nyervervelser.
Et slikt standpunkt kan være riktig
^jt fra det synspunkt som enkelte
wrarettsledere har i dag og som prakti
seres, men det er et åpent spørsmål
om det er rett!
Slik har den alminnelige manns
tanker tomlet fram og tilbake for å
finne et fornuftig resonnement for en
slik politikk, men konklusjonen ute
blir av naturlige grunner. For vi er
på feil vei!
Enkelte klubber driver tilsynelaten
de en regulær politikk, som ikke på
noen måte sorterer under det meget
omtalte fiskeridepartement. En slik
taktikk for utelukkende å hevde sine
egne interesser må virkelig sies å
være en negativ del av sunn og her-
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dende sport — også samfunnsmessig
sett.
Det er ikke vanskelig å nevne eks
empler på at slikt virkelig kan fore
komme.
For ikke at noen av klubbene her i
nærheten skal føle seg truffet, kan
en til eksempel nevne norgesmesteren
de to siste år. Lyn. En angir her laget
scm det mest er satt opp denne se
song, med angivelse av spillernes tid
ligere klubb, for nettopp å vise hva
overgang kan føre til.
Tom Blohm,
Hugin.

Eugen Hansen,

Rolf Andresen,

Jevnaker.

Tønsberg Turn,

Kr. Hammerstrøm,

Alf Olafsen,

Ullevål.

Fredensborg.

Egil Jevanord,
Spartacus.
Marlow Braathen, M. Olsen, K. Osnes,
Ullevål.

Drafn.

Frøy.

Odd Løchsen,

Lloyd Pettersen,

Jevnaker.

Lisleby 4

En opstilling som denne virker flat
terende, og et lag med sikkert en så
utsøkt sammensetning må utvilsomt
nå store høyder. Det er ganske al
minnelig at mindre klubber fostrer
spillere til de større lagene, og således
helt feilaktig driver en noe desentra
lisert adopsjonsformidling.
Det er ikke riktig å karakterisere
overgangsspillere som vinglere. En
kan heller si at det er trangen til
selvhevdelse som gjør seg gjeldende,
og en slik trang er nå ethvert menne
ske fylt av. Vi kan således ikke uten
videre sette oss til dommere over våre
medmennesker i samme båt!

Slike spillere ødelegger imidlertid
som oftest mer enn de bygger opp,
mest når det er private motsetnings- ■
forhold innen gruppen som gjør seg
gjeldende, eller de er satt utenfor i
en konkurranse eller ikke oppnevnt i
tillitsverv, fordi klubben har funnet
a måtte prøve andre som også viser
de rette takter til å kunne hevde seg
og sitt lag.
En kan trygt si at motsetningsfor
hold ikke på noen måte forsvarer en
overgang, og det er ikke den minste
tvil om at den klubb som mister dyk
tige idrettsutøvere som den har fos
tret, også mister mange av sine til
hengere — og også bredden i sin
gruppe. Slikt skaper mismot.
Bestrebelser for å fremelske toppidrettsmenn kan selvfølgelig høyne
nivået og skape verdige representan
ter for landet i internasjonale konkurranser. Men det skaper ikke det
store målet for all sport og idrett:
«En sunn sjel i et (hvert) sunt legeme.»
Det gjelder å få bredden. Først da
kan en si at målet helliger midlet.
Ellers blir idretten for mange bare en
illusjon!

RoN.

Thor Berntsen
ønskes velkommen hjem. Han må
«raska på» hvis han skal rekke å
toppe scoringstabellen i år også.
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I seierens rus

\s*

Å skildre den begeistring og til
fredshet vi alle følte under hele kam
pen og etter dommer Gobergs fløyte
lød for full tid, — nei det greier ikke
engang Wessel, langt mindre jeg.
Porsbladet burde overlatt den jobben
til Harald Thorstensen eller Wildenvey.
Vi nevnte i forrige nummer at Pors
var nådd bann. Vi håper dette stem
mer, — for når bånn er nådd er det
bare en vei igjen — og det er: opp
over.
Sjøl i begeistringens rus etter seie
ren over Larvik Turn skal vi ikke helt
se bort fra og glemme det giddeløse
og trøsteløse som laget har vist tid
ligere i år. Nær sagt i alle kamper
har det vært en eller flere som har
sviktet, — og selvfølgelig har det gått
-ut over de andre som kanskje gjør
sitt beste. Derfor har resultatene
vært så dårlige hittil i år.
Imidlertid har vi lov til, etter de to
ligakampene vi har hatt, — å se litt
lysere på høstsesongen. Vi kan til og
med feste det svart pa hvitt at etter
uteseieren over «sensasjonslaget»
Ulefoss og hjemmeseieren over 4.
rundelaget og favoritten i puljen, øy
ner vi sjansen til å toppe, — cg da
ligger veien åpen for Eliteserien som
ganske sikkert snart blir et faktum.
Ovenstående kan kanskje sies å
være for optimistisk, men på bak
grunn av hva våre gutter har vist at
de kan greie når alle kluter settes
inn — er vi ikke redd for å drømme
om et stort «come back.^ for Pors.

ene hadde mer av hva den andre
mangler. Sikkert er det i et hvert
fall at Bjørn mangler Pauls start,
mens sistnevnte hittil i år ikke har
vist seg som Bjørn på lave baller.
Selvfølgelig er Olav Skilbred sjølskreven venstreback på kretslaget, men
sjøl sitter jeg i alle fall under kam
pene og etterpå også med den opp
fatning at stoppe kan han. men noe
mangler på den perfekte back der og
så. Ikke bare det med høyrebeinet,
for det ser det ut som han går inn for
å eliminere. Jeg vil heller si jeg sav
ner tryggheten når han har ballen
med hensyn til om han bestemmer
seg for utspill eller tilbakespill. Hans
force er jo helst lange, befriende ut
spark, men de korte veladresserte
passninger kommer vel når vi far den
rette trygghet av hele indre forsvar.
At jeg heller ser Kås som cencerback framfor Sverre har jeg ikke lagt
skjul på siden i fjor. Begge må kun
ne nyttes pa laget og heldigvis spilte
Sverre lovende som høyre back mot
Turn, ellers hadde vel stillingen for
hans vedkommende vært særs uklar
(pent sagt.)
I half rekken ser det ut som Ivar og
Kare skal få kjempe om plassen. Ivar
har vel aldri levert en slik flott inn
sats før som mot Turn. Endelig viste
han ess at han kan passe mannen
sin og gå inn for dette, noe som landslagsmannen Gunnar Thoresen sanne-

lig fikk erfare. Hvis Ivar kan fort
sette med å passe sin mann i første
rekke, vil han bidra stort til at for
svarssystemet holder. De mange mål
på oss tidligere i sesongen har jo be
vist at vi har spilt 3-back-systemet
altfor utflytende. I første rekke må
vi jo lære å spille det stivt og heller
stereotypt. Så får de «fine» trekk og
skift komme i 2. rekke. A-B-C’en må
læres først.
Skal en påpeke noe hos Knabbe så
må det være at han helst spiller for
langt oppe. Sjøl om det forlanges av
en half at han skal være med i an
grep tør en vel si at Pors vil stå seg
på å ha en slik spiller som Knabbe
som :: i forsvarsspiller.
Løperrekka har også i ar vært et
smertensbarn, For meg er det uforstalig at de i 70 9^ av tilfellene forsø
ker å presse angrep over høyrevingen
som i 3 år har vært lagets svakeste
ledd, når vi har en landslagsaspiranj^
pa venstre. Øivind Johansen har vi
lov til å vente oss mye av i årene
framover, — bare han kan holde seg
hjemme og slipper sjøen.
Det store spillet lar seg drøye før vi
får se. Vi håper det kommer om ikke
før etter vi har fått stabilisert laget
med de spillere som nå er i militær
tjenesten.

Fotballspillets

fotballens motstandere å forby spor
ten.
Spillet ble imidlertid tatt opp igjeiw)
stadig av den yngre generasjon. Si
den det siste tilbakefallet har fotbal
len fått masser av tilhengere, særlig
i England.
Her ble den første klubben Sheffi
eld, stiftet i 1857, og nye fulgte på.
Det merkelige var at nesten hver
klubb lanserte noe nytt i spillet!
Det ble senere arbeidet for å gjen
nomføre ens fotballregler, og som et
ledd i dette arbeidet ble det første
fotballforbund stiftet i 1863.
En tid senere kom ligaen, da en
fant de alminnelige hjemmekamper
lite lønnsomme, og heller ikke tilførte
lagene nye impulser.

utvikling I

Leif.

IQøs og

IS

Først en noe sen gratulasjon fra
medlemsavisa til de av våre aktive
som var med på å knipe de 4 første,
kostbare poeng i serien.
Dessverre kan vi ikke hjelpe sport-sutvalget når det gjelder valg av kee
per. Paul og Bjørn utfyller hveran
dre på en slik måte at vi helt så den

Det er ingen som med sikkerhet
kan si når dette spill begynte, men
det hevdes at det har sin opprinnelse
i Grekenland.
Spillet har gjennom tidene hatt
mange motstandere, og har det frem
deles. De første kamper som ble spilt,
var meget hårde, og ofte av rent kri
gersk art.
Det ble, for å hindre en videre ut
glidning, trukket opp regler, sanksjo
nert av kongen. Reglene ble ikke
fulgt, og under dronning Elisabeths
styre i det 15. århundre, lykkes det

Leif.
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Sport - idrett

f

i

Sport cg idrett er ikke det samme.
Idretten fremmer bevisst kroppskulturen, og de konkurranseformer hvor
det settes’ spesielle krav til utøverens
fysikk, individuelt eller lagmessig, må
betegnes som idrett, f. eks. friidrett,
fotball, ski, svømning. o.s.v. Sport er
^^mere en. fellesbetegnelse for alle kon^^kurransefermer, og her faller da også
begreper som f. eks. seilsport, skyting
og ellers andre ferdighetsøvelser inn.
Idret kan altså betegnes som en grup
pe fysiske øvelser i det store begrepet
sport. Dette faller lettere for oss å
forstå når vi hører at sport er avledet
av det gammelfranske ord: desport,
som betyr atspredelse, underholdning.
Troligvis siktes det her til de forskjel
lige leker og ferdighetsprøver som
var så populære i den tids selskape
lighet, for en vanlig definisjon av
atspredelse og underholdning vil jo
også føre med seg en rekke andre og
efte mer passive momenter.
Vi bruker alltid ordet seilsport, men
Aaldri seil-idrett, og vi taler om mo
torsport, men ikke om motoridrett.
Kort sagt: idrett er utøveren, sport
er utøveren cg hans redskap.
r e d.

LIGAENS «FAR-

er engelskmannen William McGregor,
populært kalt «Father of the Leaque».
McGregor skrev i 1888 til de mest
kjente klubber i England, og foreslo
et samarbeide for å arrangere ute- og
hjemmekamper.

Ideen falt i god jord, og den første
liga ble spilt i 1888—89 av 12 kjente
lag.
Suksessen ble så stor at en ny liga
ble satt opp i 1892, og senere ble det
nye system nyttet såvel i Nord- som
Syd-England. Det spilles som her i
4 divisjoner.
Til slutt kan nevnes at ikke en ene
ste av Englands klubber har maktet
a spille uavbrutt i den hårde 1. divi
sjon — kanskje til trøst for mange
bange sjeler på Vestsida!
RoN.

Kretslaget
Vi opplevde også i år å ha en stor
kontingent pa kretslaget, forholdsvis
stor iallfall, all den stund vi har 7
rene A-klubber her i Grenland, for
uten diverse 2,-divisjons-klubber.
Dessuten ble Sverre Halvorsen med
på presselaget. Vi hadde således 4
spillere i kampen kretslaget mot pres
selaget. Foruten ovennevnte spilte
Skilbred, Skifjeld og Lindstad på
kretslaget. Vi er altså ennå blant de
toneangivende her i Grenland, men
mon ikke nivået er for nedadgående?
Jeg leter stadig blant rekruttene for
å prøve å finne et led-eremne, en til
rettelegger, en ny Lindstad om dere
vil, men selv om tilgangen både er
stor og lovende, så er det vanskelig
å finne denne ene strategen, mannen
som har dette leder-instinkt i seg ved
siden av å være en suveren spiller.
Han må være mannen som ingen, tør
mukke for, mannen som alle aner
kjenner og innordner seg under. Vi
hadde Aksel Fjeld som kunne drive
spillerne opp til han selv stod som en
diktator i senter-ringen på tross av
at han voktet buret, vi har Lindstad
som kan spille omtrent som andre
pekker (kaster på stikka) og dermed
skape de farligste situasjoner, men
hvem har vi for fremtiden? Det er et
uhyre vanskelig spørsmål. Man må
ha det i seg, man må dyrke det, og
bevisst legge an på å få innflytelse
over sine medspillere. Med hensyn til
innflytelse så spiller selvsagt dyktig-

Statistisk fotball
Urædd—Pors-kampen som endte
4—0 for førstnevnte, var som vi hus
ker en ytterst svak forestilling. A
følge spillets trøtte gang på vanlig
patriotisk måte, lot vi derfor forniiftigvis være, men grep istedet blokk
cg blyant cg utarbeidet en statistikk
som kan stå som et grellt eksempel
på planløs og ineffektiv fotball.
Statistikken ser således ut:
Urædd hadde fordelen av:
innkast — 29
hands
— 2
frispark — 5
offside — 0
corner — 3
Pors hadde fordelen av:
innkast — 37
hands
— 2
frispark — 4
offside — 6
corner — 6
Dessuten pådrog Urædd seg 30 ut
spill fra eget mål mot Pors 25. Tilsammen ble der altså foretatt:
innkast — 57
hands
— 4
frispark — 9
offside — 6
corner — 9
utspill
— 55
Ser vi på forseelsene ser vi straks
at kampen ikke var hård, men inn
kastene og utspillene, som i de fleste
tilfelle er direkte tid-sløsing, gir
straks et bilde av planløsheten og
likegyldigheten, parret med mangel
pa kondisjon, for det er opplagt at
all denne tidsløsingen skal tjene til
å få en pust i bakken.
Innkastene og utspillene utgjør 112

heten en viss rolle. Som sagt, grun-,
nen til at jeg tror vi er for nedad
gående er at vi snart vil mangle lede
ren, strategen, mannen som kan
samle spillet og trekke i trådene. Der
for gir vel neppe denne kretslagskontingent det rette bilde av vårt
styrke-forhold i dag.

Ironiens.

Il

j
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avbrytelser i spillet, og tilsammen,
medregnet de fire scoringer som ikke
er ført opp som utspill, kommer vi
opp i 144 avbrytelser. Dette svarer
nøyaktig til 1,6 avbrytelser pr. spille
minutt (90 min.) Hvis vi taper gjen
nomsnittlig 10 sekunder pr. avbry
telse, somler vi bort 24 minutter av
spilletiden, eller rundt regnet en fjer
depart.
Statistikken viser videre at Urædd
slett ikke spilte mere planmessig og
effektivt enn Pors, på tross av scorin
gene. Pors hadde således hele 17 inn
kast mere enn Urædd, handsene var
det 2 til hver av, Pors pådro seg et
frispark mer enn Urædd. men disse
pådro seg 6 offsider mot Pors 0. Li
keledes pådro de seg 6 cornere mot
Pors 3, og fem utspill mer enn Pors.
Regner vi motstanderens utspill sam
men med egne fordeler ser vi at Pors
har hatt 85 fordeler mot Urædds 55.
Denne stikkprøve skal ikke tjene til
å frakjenne Urædd den klare seier
og bedre innsats, men den kan stå
som et varsko om å holde ballen på
banen og nytte tiden.
La ikke % part av tiden bli sløst
bort. .
Ironicus.
I
I

<Def
I

geir små II

ser det ut til med hensyn til utvidel
sene på Stadion. Badebrakka er det
vistnok heller ikke truffet noen av
gjørelse med.
Foreningens ekspansjon er i høy
grad avhengig av at disse ting går i
orden.

måtte dele disse blomster med bok
trykkeren, Andreas Jacobsen, som
med gammel patriotisme legger at
skillig mer arbeid i dette enn det ge
nerelt tilsier ham.
Vi håper imidlertid at ikke leserne
nå setter som krav at vi fortsatt skal
kunne holde nr. 6-nivået. Med den
beskjedne tilgang på stoff Pors-bla
det har, må det nødvendigvis bli endel spaltefyll. Dog er saksen vårt
argeste redskap, for det er klubbstoff
vi vil ha, og det er klubbstoff
det skorter pd.
r e d.

Mot Tønsberg Turn
og Odd
I skrivende øyeblikk er enda ikke
laget mot T. T. satt cpp. Thor Bernt
sen fikk ikke noen treningskamp pa
B-laget. Kampen bie avlyst i siste
liten. Dette skyldes ikke Pors. Om
han blir satt opp etter en treningskveld — ja — vi får se.
Si ikke at våre gutter ikke har
< Vessias» publikum bak seg. Det sei
ut til å bli 3—4 lastebiler med til
skuere. Vi får håpe de ikke blir snylt
de heller. Til Moss i fjor var det hyg
gelig bortover, men null-humør hjem
over.
Viser våre gutter at de også peiser
T. T., spår vi 30C0 mennesker på Pors’
Stadion, søndag 30. august, mct Odd.
Da skal vi ha revansj for det fataie
4—1 nederlaget tidligere i sommer.

Til „Sportsmanden”
■

i

}
*

I Sporismnnilens

nummer for 21. juli finner vi følgen
de:
«Pors-bladet (nr. 6) som også er av
de avisene som alltid har noe på hjer
tet. Vi ville nok ha satt større pris
på et noe nettere format, men avisen
rommer mye, og redaksjonen er flink
til å fylle spaltene.»
Det gleder oss selvsagt å finne nåde
for dens øyne, men vi finner dog å

Vi er kjent med at «Sportsmanden»
leser vår avis og heldigvis også kriti
serer feil og mangler, enten det gjel
der papirets kvalitet, avisens format
eller innholdet. Vi takker for det.
Imidlertid er det et par ting ved
«Sportsmanden» som et slikt «fag
organ» ikke burde være bekjent av.
Først og fremst burde klisj een over
«Grenlandsnytt» snarest droppes.
Grenland har nemlig ikke noen be
fatning med den hvalen som er plasert i klisjeen.

Helst så vi også at «Sportsmanden»
sørget for å få en referent fra Pors- •
grunn, og gjerne en scm er litt mer
saklig og nøytral enn det. herr «Helfred» presterer. Sjøl om en er fra
Skien bør det ikke lukte «hvit trøye
og sorte bukser» av den beskjedne
plassen Grenlandssporten får.

Kritikuv.

ra K.O.s enemerker
Endel av oss «Vessi»-gutter fikk ny
lig anledning til å betrakte Køben
havn Boldklubs anlegg på nært hold.
Vi spilte nemlig en finale-kamp der i
en bedrifts-turnering hvor vi forøvrig
ogsa vant 2—0.
Når man ser et slikt anlegg er det
ikke vånskelig å forstå at en slik
klubb kan ha et høyt nivå. Det er en
helt naturlig følge av deres ubeskri-^p,
velige materiell cg resurser. Alle hjel
pemidler står til rådighet. La meg •
ikke jonglere med tall, de kan så lett
være misvisende, men for å begynne
med banene. K. B. rår over uhyre
arealer, med tre eller fire treningsbaner, foruten like mange håndball
baner. En stor og prektig bungalov
viste seg å være garderober, og her
kunne også kjøpes forfriskninger til
enhver tid. Banene er åpne for tre
ning mesteparten av dagen. Fcr kam
per hadde man så et prektig stadion
med overbygget betongtribune, løpe
bane, og bane for lengdesprang på
den ene langside. Malene var til å
legge rett ned når spyd- og diskoskastere skulle i ilden. -Under og bakØ^
tribunen var så de forskjellige garde
rober, et dusin sikkert, med dusjanlegg til hver, alt i fliser. Dessuten
var her massasjerom, sanitetsrcm og
diverse andre. Banemester med hjel
pere og garderobemester hørte til.
Ved siden av dette tårnet så K. B.hallen med sine frapperende dimen
sjoner. Denne hall blir brukt til de
største bokse- og tenniskamper. In
gen som ikke har sett denne kan
forestille seg dens størrelse. Den
lummer 6—7 tusen tilskuere og ér
bygget oppover i gallerier, Taket er
halvrundt uten støttepillarer. Dypt
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nede var så selve gulvflaten hvor
kampene foregikk. En peisestue hvor
vi hadde vår fest, var større enn noe
lokale her i byen. Her var musikktribune og en trapp løp opp til 2. eta
sje og fortsatte rundt langsiden i et
galleri med småborder. En over
ordentlig veggdekorasjon prydet den
ene lang- og tverrvegg. På den andre
var nevnte galleri og vinduer. Til
disse saler hørte så foyere og vistibyler, vakkert og smakfullt møblert. En
vakker park omkranset dette kom
pleks, og heri var så diverse tennis
baner.
K. B.-hallen var betalt, opplyste
våre verter, og det vil med andre ord
si at klubben var millionær. Det ble
forøvrig sagt at de hadde 18 lag i
aktivitet, men jeg lovte fjo ikke å
jonglere med disse, og jeg kan således
ikke garantere riktigheten. Det er
bare så fristende å fortelle hva vi ble
fortalt. Noen sammenligning med vår
aJ$:lubb skal jeg ikke trekke. La det
bare være sagt at om vi hadde et års
lønningsbudsjett av dette, da ville vi
føle oss ovenpå.
Harald Tli.

Halvdan Realisen har betalt sin
årskontingent med kr. 50. Et strå
lende bevis pa sportsånd av en som
følger med i ungdommens idrettsleker. La oss være verdige mottagere
og aldri opptre slik at en giver ikke
vil være bekjent av oss.
i e d.

* Vi gjør atter oppmerksom på at det
■•fremdeles er mange Pors-medlemmer
som ikke har betalt årskontingenten.
Husk din plikt som medlem, og la oss
slippe å stemple noen som ikke-betalere.
r e d.

THOR SVENUNGSEN
er ankommet «ruska grensen .. 8 må
neder der oppe i mørket og vinteinatten er nok større påkjenning enn
nede i Tyskland. Vi håper Porsbladet
*

når fram til begge.

Amerikanerstevnet
på Bislet
Som vel de fleste har lest i dags
avisene, har en amerikansk friidrettstropp gjestet Norge for første gang
etter frigjøringen.
Disse gjestene innfridde fullt ut de
forventninger en stiller til ameri
kansk friidrett i dag, og maktet å
stille de fleste andre deltakere full
stendig i skyggen.
Det var ikke bare prestasjonen i
konkurransene som var så impressio,
men guttenes opptreden i sin helhet.
De var alle som en klar over at denne
troppen skulle representere, skape
goodwill i små nasjoner. Og det gjor
de de i fullt monn!
Da de kom inn på banen i sine kle
delige grå treningsdrakter sammen
med lederen Olsson. for å bli presen
tert, vakte de straks publikums sym
pati ved sin noe egenartede måte å
hilse publikum på. Samtlige karer,
fra indianeren Perkins til negeren
Dillard, sprudlet av velvære og frihet.
En la spesielt merke til Dillard.
Straks før konkurransene tok til hver
dag, løp han rundt banen og hilste
tilskuerne, mens ovasjonene strøm-,
met ham i møte. De samme takter
viste også Perkins. den spebygde. slei
vete indianer.

Under løpene dokumenterte disse
to og Guida at de vil bli meget van
skelige å beseire her på kontinentet.
Selve europamesteren Haakon Lidman fikk oppfylt sitt store ønske den
ne gang, nemlig å møte Dillard på
korthekken.
Negeren fikk dårlig
start, men var likevel 5/10 foran i
mål. Tiden ble tross dette og mot
vind 14 blank. Det forteller om klas
se, når verdensrekorden ligger på
13,7. Når en dertil hører at han er
god for verdensrekorden på 190 m.,
kan en virkelig forstå at negeren i
dag betegnes som verdens beste sprin
ter!
I hoppene var det høydehopperen
Vessie som gjorde sterkest inntrykk
på meg. selv om det utvilsomt var
stavhopperen Richard som fikk mest
hyldest.
Vessie hoppet rett fram mot listen,
faktisk uten fart, med en sats hvor

han bøyde hodet dypt for rett etter
å begynne seilasen, — i sakte kino,
med vending i luften. En lignende
stil, hadde den lille finne Hankonen
som hoppet høyere enn vår 2 metersmann Stai. Dette burde virkelig være
grunn nok til å reflektere over om en
her på berget hepper riktig.
I kastene var det den berømte Fortuin Gordien som dominerte, og stil
let selv den gode finske spydkaster
Hyytiainen i bakgrunnen, selv om
denne faktisk nådde den klassiske 70
meteren.
Gordien virket som en stor, snill og
godmodig skolegutt — snauklippet
som han var. Alt var moro, og han
formelig kriblet etter å kaste, for det
kunne han! Jeg la merke til at han
allerede mens diskosen var i lufta
etter rekordkastet, ristet på hodet og
virket mellomfornøyd — ,noe han
hadde grunn til, da diskosen gikk lavt
og' •■ vippet,. Det ble 54,40 og Gordien
ville straks ,....? «tallerkenen> som
dessuten var 19 gr. for tung.
Med hans nærmest barnslige iver
og fighting spirith, er det meget som
taler for at han med større rutine vil
bli alle tiders «diskoser».
Det som og falt en i øynene, var
amerikanernes høflighet overfor sine
konkurrenter. Straks før øvelsen tok
til, håndhilste de på de andre del
takerne, selv om det var gjort mange
ganger før under stevnet. Før starten
gikk, gjorde enkelte av dem korsets
tegn, for liksom å berolige seg.
Med full respekt for Heino, Lidmann, Vode & Co., har en etter dette
stevne, og etter de resultater en har
lest fra tevlinger der over, — det inn
trykk, at U. S. ligger lengst fremme i
friidrett — resultatmessig sett!
RoN.

<Jngeu førsøk
har vært gjort av «komiteen» som
skulle arbeide for at pors’erne tok
idrettsmerket. Fine arbeidsforhold
har de kanskje ikke hatt, men et for
søk kunne kanskje lønt seg for dc
som har interesse for fri-idrett.

r
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Tap i Tønsberg

Før bladet går i trykken rekker vi
å ta inn dette om 4—2-nederlaget for
Tønsberg Turn i Tønsberg.
Vi skal avholde oss fra å kommen
tere årsaken til — og virkningen av
nederlaget der borte. Dette tør vel
allerede være kjent av de impliserte.
Men sjøl om fotballen er rund vil vi
atter presisere: Når Pors greier å
beseire Larvik Turn, viser det også at
T. T. burde vært beseiret.

Medlemskort
Ja, det er nesten flaut, sa Henry
Hegna, men du får skrive noe i Porsblådet om de som enda ikke har løst
medlemskort. — Verst er det med
slike som ber meg komme igjen en
annen gang for de 2 kroners skyld. —
Kona klager. over at bukselommene
slites i filler etter de bunker med
medlemskort lommene til stadighet er
fylt av. — Løs medlemskortet straks.

Kretsstyret
Er det Grenland Fotballkrets som
har skylden for at det til dags dato
enda ikke er satt opp kamper for 1. og
2. reservelag? Noen kamper skal vel
disse lag cgså ha i høst. Etter som del
lakker mot høsten blir det vanskeli
gere med hverdagskamper p. g. a.
mørket.

„DISKA“
I dagsavisene så vi 2 av Storms spil
lere var disket av styret sitt p. g. a.
dårlig sportslig opptreden.
Vi synes det er voksent gjort av
StornTs styre, og håper og tror våre
tillitsmenn vil bruke det samme mid
del, hvis klubbens ære plettes av
dårlig' opptreden, enten det gjelder
aktive eller passive. — Disiplin må
det være.
TRYGVE KRISTIANSEN
melder ankomst Germany. Døitsje
medkjen nix fain.

Boksegruppa
kommer sikkert til å savne Rolf Olsen
på treningen i høst. Han er reist til
sjøs.

(2 Hl

OH1

spillernes

funksjoner og
egenskaper

kort sådan til sin half, eller til en
indreløper, hvorved vi da straks får i
gang et angrep helt nede fra back
plassen. En back skal kunne tackle
hardt og kontant med hele kroppen
bak tacklingen. Han må også huske
på at han skal beskytte sin keeper
mot angrep fra det andre lags løperrekkc.
Halfs: Den ideelle halfback bør ha
minst tre spesielle egenskaper: han
bør ha en sterk og veltrenet fysikk,
så han tackler med kraft og sikker
het. Han må være hurtig, i særdeles
het på korte avstander. Så må han
kunne gi sine medspillere gode og
nøyaktige pasninger. Han skal delta
både i forsvar og angrep. I forsvaret
Skal han markere sin indremann og
kan han nøytralisere sin indreløper
helt og fullstendig, vil han fd bedre
Lid til å ofre seg for angrepsspillet.
Han skal i angrepet variere sine pas
ninger så meget som mulig, og pas-^-y
ningene kan vi dele opp i 3 katego ™
rier;
1. Den første er til hans egen indre
mann. Denne pasning gjøres som
regel med innsiden av foten.
2. En annen pasning går til hans
egen ytreløper. Den utføres best ved
utsiden av foten eller rett på med
den rette strekning pa vristen.

Malmann: De viktigste egenskaper
for en god keeper i hurtighet, smi
dighet og plaseringsevne. Han skal
alltid ta det sikre for det usikre og
derfor bruke sine hender og ikke for
søke a sparke direkte til ballen. Krop*pen skai aptid være bak ballen, krcp’ pen kan faktisk hjelpe hans hender.
Vi antar at det kommer et langt, lavt
skudd, trekk inn maven, hold albuene
tett inn til sidene pa kroppen og fang
ballen i den fordypning som da dan
nes. Da får du sikkert et godt grep
på ballen. Er skuddet meget lavt, sa
ga ned på ett kne og fang ballen pa
samme måte, mot maven eller ribbe
ne og altså med kreppen bak. Høye
skudd
tas best med den ene hånden
.
over den andre. Når en keeper løper
ut, må han være absolutt sikker på å
nå ballen, eller situasjonen må være
3. Den tredje pasning er crossbalslik at han ikke har noe annet valg.
En slik dristig og korrekt utløpning len til den andre indreløper eller også
kan iblant redde et givet mål. Vil du til motsatt ytreløper.
bli en god keeper, må du trene på
Det er selvsagt av stor viktighet at
korte spurter, på å hoppe høyt, på disse pasninger leveres med så stor
øvelser som utvikler balanseevnen, nøyaktighet som mulig, helst litt for
samt på sikre plaserte utspill.
an medspilleren og ikke midt på ham.
Backs: En god back må ha et kraf Det er også av stor viktighet at halfeiA
tig og sikkert spark på ballen, han ikke averterer, hvor han har til hen
må også ha god plaseringsevne. Han sikt å spille ballen. Så må en god half
bør være hurtig, og er han dessuten kjenne innkastets fordeler. Innkastet
fysisk stor og sterk, så er det så mye må han betrakte som en fordel under
bedre. En gyllen regel for en back er spillets gang, han må kunne kaste
at han skal aldri drible, og han skal riktig, begge ben i bakken cg ballen
under ingen omstendigheter bli tack- skal kastes over hodet, begge henders
let når han har ballen. Er han hardt stilling på ballen må være korrekt og
angrepet skal han til enhver pris slå han må også utnytte mavemusklene
fra seg ballen, en lang ball til sine cg få en snert i selve kastet. Det beste
ytreløpere, passe bakover til sin kee innkastet er det som går til en medper eller sparke den utover sidelinjen, spillers ben, så han er i fart når han
som en siste utvei kan det jo også mottar ballen. Derved er spillet sta
hende at han må gi corner. Har han dig i full gang.
bedre tid, skal han plasere ballen, en
Forts, neste nr.
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Bakeri & Konditori

Alt i sport —

— og sykler.

I. L. Dyraas

er alltid g o’

Abrcham Aas A.s

V. P o rs g r u n n.

Skotøymag. Solid A.s

Porsgrunn. — Telef. 413—844.

Brød gir styrke. — Kake?' gjør fest.

:

Telefon 609.

Frisk frukt
for familien
hele året:

LE

Alt

o

trykksaker

0

TELF. 188.

MANUFAKTUR — GARN
TRICOTASJE — KJOLER — KÅPER
Se?igeutsty?' — Herreekvipering.
ARBEIDSKLÆR.

I

99Solid 99 sko
E3

Telef. 237.

V. PORSGRUNN.

EN

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229

lopg Jotosen

Andreas Jacobsens

Boktrykkeri

Spesialforretning for frukt- og grønnsaker.

Tlf. 399, Porsgrunn.

Telef. 483

Porsgrunn

Mai £),e ftoMuidAe MeA

Lokaler utleies til møter.

| Henvend Dem til meg

hrsgiæ Sjøniamhjøm

Byggmester

Emar EkeSå

Avd. 2 — Telf. ISO.
Et godt spisested.

Heigt. 17.

Telef. 70.

i

— MØBELFORRETNING —

Porsgrunns
Aut© Å.s

Snekker- tapetser- og malerverksted.

AUT. FORD-FORHANDLER

P o r s g r u n n.

Tlf. 508.

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

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL. —

Telefon 155.

»

ndr det gjelder frukt- og tobakksvare?'

Ukeblader — Pakke-ekspedisjon.
Telefonbox nr. 654.

Elektrisk

Moderne

utstyr og radio.

radio-service.

Hansens Eftf.
Kr. Knudsen & Co. H, Th. Appa
DROGERI
FARVEHANDEL Og

PARFYMERI
Telef. 571.

eflg.

Les sportssiden i

innom

«E

i Hj. Hermansens

V. Porsgrunn.

Tlf. 451.

Spesialforret. i Frukt og Tobakk

Åndr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

— SPORTSARTIKLER-
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fa Ml WilM
porsgrunn porselen

fm

elektrisk brent

90

0/
’ 0

norsk

Bi

Aktiekapital og fond

kr. 35.900.000 ,00

FILIAL 1 PORSGRUNN
Alle deres bankforretninger kan

utføres hos oss.

Porsgrunn.

Tlf. 498.

D

Kjøtt- og Pølseforretning

Velsmakende og

Aul Rørleggerforretning

næringsrik.

Øst og vest
Telefoner: 156 — 157 k — 257.

J. Fjefdvik

PORSGRUNN KIHO

Telefon 152. — Porsgrunn.

Slepebåten

«.BJØRN»

150J175 IHK

Pors&rms
Folkerestauranter A.s

Lektere — Lektertransport på kysten

Slepning og pumping — Isbryting.

Jocobsent Boktrykkeri, Porsgrunn

