(
■

• r.-.-.-,

tL,k

------

■

. -fyP..[Oft
Nr. 11

November 1948

[F® fe®)p
Etter sesongens slutt nå, er ikke stillingen
pa tabellen særlig gunstig. Vi har sagt det
for. og må gjenta det; det er den rette susen
over avslutningen som mangler.
Kampene som er spilt har i fullt monn vist
at laget ikke ligger noe etter motstanderne.
At Pors varter opp med nesten det beste
spillet på våte baner er et godt bevis på
lagets lette spill og gode teknikk. Dette kom
særlig til sin rett i kampen mot Vålerengen
— ja, det er lenge siden sist det robuste for
svaret er kjørt så hardt som nettopp søndag
den 10. oktober. Det beste (eller verste?) av
alt er at det ikke er noen spiller pa laget
som kommer til å gå ut på et par sesonger
enda på grunn av alderen.
Utvalget av spillere må en si delvis er
klart. Selvfølgelig er det endringer som kun
ne ønskes, men det er jo slik overalt. I hver
eneste klubb har en lagsproblemer å kjempe
med. De er jo faktisk slik, at om spillerutvalget er bra, så er det likevel en ganske
stor skilnad mellom de sikre førstelagsspillere og aktører på de lavere lag. En ting er
sikkert: vårt lag er ikke dårligere enn andre.
Stabiliteten har vi til en viss grad fått, det
er bare den lille flaksen som må til med et

Rett på dunken
gikk det i Oslo. Om det var Skeid som prøvde
den nye kulesprøyta og Pors som forsøkte
te-silen i regnværet, skal være usagt.
Mange mål ble det i hvertfall, og Paul kan
trøste seg med at så mange mål har det ikke
gått på en eneste keeper i hovedserien. Det
sier dessverre ikke lite.
Per.

3. årgang

mål en gang i blant. Til varen gjelder det å
ta til med treningen tidlig, og finne formen
til 1.-kampen. Kan vi klare å holde plassen
i serien første året, er jeg sikker på at vi vil
makte a holde stillingen i lengre tid framover.
Det kan bety uendelig meget for foreningen
ja for idrettslivet i hele distriktet. Til
slutt vil vi igjen varsle om at treningen må
begynne tidlig til våren — da står mye på
spill ’
F.

Gjestespill!
Som kjent har junioravdelingen maktet å
få et par større kamper i år. Guttene har
sett fram til matchene som om det var rene
storkampene, og det viser at gnisten er der.
A mote nye lag er av uendelig stor betyd
ning — og det er nettopp de unge som skal
dra lærdom av dette nye innslaget i hver
dagslivet.
I kampen mot Vålerengen ble det dessverre
s satt opp karer som forlengst er gått over i
seniorenes rekker.
Vi vet ikke om det var juniorgruppas egen
vilje. Hvis det så var gjorde den seg i hvertfall skyldig i grov undervurdering av sine
egne, — samtidig som slike påfunn ikke
akkurat stimulerer ung-guttenes interesser.
Et forlydende sa imidlertid at det var folk
utenom junioravdelingen som bestemte at den
og den skulle spille, — og da gjør vedkom
mende seg skyldig i grov krenkelse av en av
delings suverenitet.
Vi vil ingen til livs, men en må være merk
sam på en ting: Juniorgruppa er for juniorene. For andre spillere kunne det uten
vanskeligheter arrangeres kamper.
KAL.
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VASKEN
I KLUBBHUSET
er ikke avfallskum. — Askebegre og søp
pelkasser har vi nok av, og alle må vite hva
de skal brukes til.
La oss unngå misbruk!
T.
DØRENE STENGES PRESIS
kl. ditt og datt. Ja, det er virkelig noe i det.
Ved underholdsningskvelden lørdag den 16/10
som Skigruppen arrangerte, var det dess
verre for mange etternølere. Å komme slen
gendes sånn akkurat når det faller en inn,
er ikke egnet til gjentagelse! Det var ikke
det at de slang, men det var altsa den måten
som de slang på. Det går vel an å komme på
en mer diskret måte, når det første er galt.
Har du bestemt deg for å gå på en slik til
stelling, så møt såvidt mulig opp i tide. Det
spiller ingen rolle hvem som arrangerer og
underholder!
Bare Beckstroms ord om disiplin for en
tid siden bør mane til ettertanke.
V.

ØYVIND JOHANNESEN
har igjen tatt farvel med fotball og landkrabber og alt det der — og har igjen gitt
seg ut på gyngende grunn.
ROLF OLSEN
har også dratt til sjøs. God reis!
OTTO v. PORAT
representerte tidligere O. A. K., og fun
gerer som trener der nå.
LEIF «BAGGIS» HANSEN
har hittil vært eneimportør av kukopper
til Norge. Vi håper på liten omsetning av
denslags.
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Thorleif Scheldrup,
bronse-mcdaljevinncren i de olympiske vinterleker, gjestet som kjent Porsgrunn for en tid
siden. I klubblokalet vårt holdt han et meget
interessant kåseri, — fulgt av film og litt
instruksjon.
I sitt foredrag streifet han inn på ting
som er diskutert offentlig i lengre tid, særlig
i fjor. Han har et meget fritt, men samtidig
sunt syn på idretten. En skal drive idrett
fordi det er stimulans og glede ved den. Toppprestasjoner kan en naturligvis nå likevel - -,
men målet og hensikten med all idrett er at
kroppen skal nyte godt av treningen og kon
kurransene samtidig som du selv finner glede
i øvelsene; og selvfølgelig: Det er bredden
som skal fram!
Naturlig , nok vekker slike tanker motbør
fra enkelte hold. Faktum er at mange søker
business i idretten og da er det glidd for langt
ut. Idretten bor være en hobby for mange
ikke levebrød for enkelte. Slik forstår vi
Schelderup, og slik forstår vi idretten.
Tilhører.

Hvn er i veierø
der borte i Grenland, sa Asbjørn Halvorsen
• i et intervju med Aftenpostens Sverre Fodstad nylig. Det var publikumsinnrykket som
var skralt —! Når ikke pengene klinger i
kisten er det naturligvis bare ren elendighet
her borte. Faktum er at folk i kretsen ten
ker på litt annet enn fotball! — Heldigvis
får en si. Å overvære eller delta i en fotball
kamp i allslags vær er ingen udelt glede. En
bør jo også i sin fritid kombinere det fornuf
tige med det underholdende!
Om publikumsinnrykket ved semifinalen
var dårlig så hadde naturligvis kampen sin
store misjon likevel.
La oss unngå å blande idrett sammen med
større økonomiske spekulasjoner.
Og la for all del ikke våre klubber måles i
spilleinntekt pr. kamp!
Stupit.

«FUNKIS» HANSEN
skal altså flytte til Oslo. Det skal bli moro
samt å se hvor stanga er lengst. Slikt er
perlefiske.
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Abonnement kr. 5,— pr. år.
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

Lover
for idrettsforeningen „ Pors
Stiftet 25. mai 1905.
§ 1.

Formal.
Idrcttsforeningen Pors ’ formål er å fremme og
opprettholde interessen for idrett og friluftsliv i
sunne former.

gjøring i pressen eller direkte til medlemmer.
Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Framlegg som er kommet inn.
4. Valg på formann og 2 medlemmer av styret
samt 2 varamenn, alle ved særskilt valg. Hvis
det ved formannsvalg ikke oppnås absolutt
flertall foretas omvalg. Hvis også omvalg
viser stemmelikhet foretas loddtrekning.
5. Valg av 2 revisorer med varamenn.
6. Valg av representanter til ting, samt even
tuelle utvalg. Alle valg foregår skriftlig, hvis
det er mer enn ett framlegg. Valgbare er
stemmefore medlemmer over 17 år.
7. Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge
ned grupper for de enkelte Idretter.
Framlegg må være sendt til styret senest 14
dager for årsmøtet. Alle framlegg, unntatt lov
endringer. avgjøres ved alminnelig flertall. I til
felle stemmelikhet gjor formannens stemme utslaget, unntatt ved valg.
De vedtak som gjores må være i samsvar med
overordnede idrettsorganisasjoners lover og be
stemmelser.

§ 2

Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund
gjennom Telemark Idrettskrets og de særforbund
som lagets årsmoter gjor vedtak om å slutte seg til.

i 3.
Medlemmer.
Enhver hederlig person som innordner seg under
foreningen og overordnede id rettsmyndigheters lo
ver kan tas opp som medlem. Ved innmelding
oppgis alder, bopel og yrke og om spkeren for har
vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsfor
bund. Enhver opptagelse skal straks innføres i
styreprotokollen og medlemsprotokollen,
Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til
et annet lag ikke er oppfylt, (jfr. Norges Idretts
forbunds lov § 49).
Ethvert medlem skal overholde Norges Idretts
forbunds og dets organisasjoners samt foreningens
lover og bestemmelser. (Jfr. Norges Idrettsforbunds
felles straffe- og diskvalifikasjonsbestemmelser.)
§ 4.

Kontingent.
Kontingenten betales forskuddsvis og er for med
lemmer over 17 ar kr. 2,— pr. år. Medlemmer
under 17 år kr 1,— pr. år.
Hertil kommer særkontingent til gruppen (ne)
kr. 5,—. For turngruppens vedk, kr..................
Stemmerett har alle medlemmer over 17 år.
Medlemmer under 17 ar har adgang til alle lagets
moter, med mindre styret av særlige hensyn be
stemmer noe annet.
Medlemmer som skylder kontingenten for mer
enn 1 år mister sine rettigheter og kan av styret
strykes av laget. Strykes et medlem kan det ikke
tas opp igjen for syldig kontingent og andre for
pliktelser er ordnet.
Styret har høve til å sette ned eller frafalle
kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtje
neste eller av andre gyldige grunner.

§ 5.
Årsmoter.
Årsmoter holdes hvert år innen 15. desember
og kalles inn med minst 3 ukers varsel ved kunn-

8 6.
Ekstraordinære årsmoter.
Ekstraordinære årsmoter kan sammenkalles av
styret, og likeledes når minst 1/3 av de stemmefpre
medlemmer krever det. De kunngjøres på samme
måte som ordinære årsmoter, men med minst 14
dagers varsel.
Ekstraordinære årsmoter kan bare behandle den
eller de saker kravet om årsmotet omfatter og
som er kunngjort i innkallingen.
S 7.
Medlemsmoter.
Medlemsmoter holdes når styret finner det nød
vendig.
§ 8.

Styret.
Foreningen ledes av et styre som består av for
mann. sekretær, kasserer og gruppeformennene.
Sekretæren fungerer også som nestformann. Styret
er beslutningsdyktig når minst halvparten av styre
medlemmene er tilstede.
§ 9.

Styrets arbeide.
Styret har a vareta foreningens og medlemmenes
interesser samt på enhver måte virke for idrettssakens beste.
Det påhviler styret å påse at foreningens idretts
plasser og skibakker til enhver tid holdes i orden.
Styret ansetter banemester etter innstilling fra
stadionstyret. Foreningens midler forvaltes av sty
ret, som også kan arrangere nødvendige tilstellinger for å sikre foreningens økonomi. Liknende
arrangementer fra gruppenes side må alltid først
godkjennes av hovedstyret.
Styret kan på ansøkning bevilge gruppene øko
nomisk stptte. Sådanne bevilgninger må fpretas
av det samlede styre.
Formannen sammenkaller hovedstyremøter, men
styremøter skal også holdes når minst 3 av styre
medlemmene forlanger det. Formannen har den
pverste myndighet i foreningen og representerer
denne utad.
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Nestformannen inntar formannens plass når
denne er fraværende, og er ellers formannen be
hjelpelig med å vareta foreningens interesser.
Sekretæren har å fore en grei og korrekt proto
koll, besprge korrespondanse etter formannens an
visning, samt å framlegge årsberetning på det av
hovedstyret sammenkalte årsmøte,
Kassereren forer hovedforeningens regnskap,
innkasserer alle tilgodehavender og utbetaler de av
formannen anviste regninger. Han fører nøyaktig
medlemsfortegnelse og påser at kontingenten inn
betales i rett tid.
For alle inn- og utbetalinger må foreligge bilag.
Alle regnskaper skal være sendt revisor i helt av
sluttet stand 14 dager for årsmøtet.
§ 10.
Grupper.
a. Hver gruppe ledes av et styre på 5 medlemmer:
Formann, varaformann, sekretær, kasserer og
1 styremedlem, Hvis gruppen velger oppmann
tiltrer denne som 5. styremedlem. Styret og 2
varamenn velges på gruppenes årsmøte som
holdes innen .utgangen—av. -navembepr’ Årsmøtet
fbefiandler: Årsberetning, regnskap, framlegg
og valg, samt valg av representanter til ting i
de idrettsorganisasjoner gruppen er tilsluttet
overensstemmende med disse organisasjoners
bestemmelser.
Gruppens formann er medlem av foreningens
styre. Ved forfall plikter et annet medlem av
gruppestyret å møte.
b. Gruppestyret er økonomisk lagt under hoved
styret. som bestemmer i hvilken utstrekning
gruppestyret kan forplikte foreningen. Gjenpart
av årsberetning og regnskap sendes hvert år til
hovedstyret og foreningens revisorer. Alle med
lemmer betaler kontingent til hovedforeningen.
Årsmotet fastsetter gruppens særkontingent.
c. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker
som gjelder gruppens idrettsgren. Den skal
gjore framlegg for foreningens styre om stev
ner. og stå for det tekniske arrangement* I
idrettstekniske saker som kun vedrører gruppen,
handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal
sørge for å få fram medlemmene til stevner og
hvis det er nødvendig fungere som uttaksnemnd.
Det skal sørge for at lover og disiplin holdes og
rapportere overtredelser til hovedstyret.
Gruppestyret legger fram for årsmøtet idretts
lig melding om gruppens virksomhet, deltagelse
og plasering i stevner m. v.

11.
Lovendringer.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordi
nært eller ekstraordinært årsmote etter å være
oppfort på sakslisten og krever 2/3 flertall blant
de frammotte.
§ 12 kan dog ikke endres.
§ 12.
Oppløsning.
Hvis 5 medlemmer vil holde fram med arbeid
for laget, kan det ikke loses opp eller meldes ut
av Norges Idrettsforbund uten dettes godkjennelse.
I tilfelle oppløsning eller utmelding tilfaller lagets
eiendeler Norges Idrettsforbund.

4
Reglementer for æresmedlemmer, medaljer

Off

foreningens merke.
Foreningens merke er en fotball i sort og blå
emalje med hvitt belte og navnet «Pors* i gull.
Merket kan bæres av foreningens medlemmer.
Merket utlånes mot en avgift som fastsettes av
hovedstyret. Når noen opphører å være medlem,
skal merket tilbakeleveres.
De forskjellige gruppers styrer har rett til a
utdele foreningens merke.

Medaljen.
Medaljen utdeles i bronse etter 10 års og i solv
etter 15 års aktiv deltagelse i en idrettsgren, når
vedkommende i dette tidsrom har representert
foreningen ved stevner eller på lag. Har vedkom
mende ikke vært aktiv ett eller flere ar fraregnes
dette.
A n m.: Man kan ikke regne aktivitet i forskjel
lige grupper til forskjellig (eller samme)
tid sammen for å oppnå medaljen. Eks.
5 år i fotball og 5 år i skisport berettiger
ikke til medalje.
De forskjellige gruppers styrer tilstiller etter
hver avsluttet sesong hovedstyret en fortegnelse
over de fotballspillere, skiløpere o. a, hvis delta
gelse i den forløpne sesong kan godskrives dem til
oppnåelse av medalje.
Aktivitet under 17 år medregnes ikke.
§ 2.

Medalje i splv eller bronse kan også tildeles med
lemmer der oppnår ekstraordinære resultater. Be
slutning om utdeling av sådan utmerkelse fattes
av den gruppes styre under hvilken vedkommende
idrett horer, men skal godkjennes av hovedstyret.
§ 3.

Medalje i splv kan også tildeles medlemmer for
fortjenestfullt virke i foreningen. Denne medalje
utdeles etter forslag av hovedstyret og beslutning
på hovedforeningens årsmote,

§ 4.
Etter hovedstyrets beslutning kan medaljen i
splv også tildeles andre som har gjort seg særlig
fortjent av foreningen.
§ 5.

Oppfyller et medlem betingelsene for å få me
daljen i flere idrettsgrener skal han for hver gang
siden tildeles en agraff som anbringes på medaljens
bånd.

§ 6.
Medaljen bæres i bånd med foreningens farver,
sort, hvitt, blått, (horisontale striper.)
§ 7.
På medaljens revers bor der graveres en mest
mulig ensartet tekst. På aktivitetsmedaljen f. eks.:
Aktiv, fotball, 1921—1931.
På foreningsmedaljen f. eks.:
Fortjenstfullt virke 1921—31.
På medaljens agraff inngraveres inehaverens
initialer*
§ 8.
Utgiftene ved anskaffelsen av medaljene bæres
av de respektive grupper.

1
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§ 9

Forandring av disse regler kan kun foretas på
hovedforeningens ordinære årsmøte og etter den
for lovforandring bestemte framgangsmåte. Der
skal fores fortegnelse over tildelte utmerkelser.
§ 10.

Æresmedlemmer kan utnevnes etter forslag fra
hovedstyret og beslutning på hovedforeningens
årsmøte.

KOMMENTARER
til

Idrettsforeningen Pors’ lover.
§ 2,

Del er de respektive grupper som står tilsluttet
.særkrets og forbund, liksom de også velger repre
sentanter til disse ting
§ 3.

Ingen kan opptas som medlem av noen gruppe
for vedkommende har ordnet sitt medlemsskap til
hovedforeningen.
Norges Idrettsforbunds felles straffe- og diskvalifisasjonsbestemmelser gjelder også for gruppene.
§ 4.

Hovedforeningens kasserer ordner med medlems
kortene til hovedforeningen samt særkontingenten
til gruppene. Til hjelp for dette arbeid velges —
pa hovedforeningens årsmote — en hjelpekasserer
for hver gruppe.
Kassererne selger medlemskort til hovedforenin
gen og kan samtidig selge merker for særkontingent til gruppene. Melding om (kopi av solgte
medlemskort samt oppgjør for merkene oversendes
straks hovedkassereren. Denne gir deretter mel
ding til gruppekassererne over medlemsskapet sam
tidig som særkontingenten oversendes.
Medlemskortene nummereres fortløpende fra nr.
1. Disse nummer blir også medlemmenes nummer
i foreningens kartotek.
Kontingentmerkene trykkes i to farver, en farve
for hovedforeningen og en for gruppene.
Ved salg av merker kan kassereren da bare
oppføre medlemsnummeret pa merkenes gjenpart.
For særkontingentens vedkommende må også
gruppen noteres pa gjenparten.
Hovedforeningens kasserer bør hvert år (straks
etter årsmøtene) sammenkalle gruppe- og hjelpe
kasserer for å orientere disse om arbeidsordningen.
Medlemskortene bør utdeles til hjelpekassererne
i minst mulige serier, således at en ikke risikerer
å få for mange ledige nummere.
§ 5.

Foruten de i lovens § 4 punkt 4, 5. 6, velges også
stadionsyre bestående av V" medlemmer hvorav
hovedforeningens formann og -formn-r; for fotballgruppen er selvskrevne medlemmer, valgkomité på
3 medlemmer gjeldende for samtlige grupper samt
eventuelle andre komitéer. Valgkomitéen skal ha
sin innstilling (for alle grupper, styrer og komitéer)
ferdig i god tid fpr årsmotet.
Styremedlemmer og varamann bor velges ved
særskilt valg. Alle forandringer av lover og in
strukser — også for gruppenes vedkommende —
kan kun gjores på hovedforeningens årsmote.

INSTRUKSER

for Idrettsforeningen «Pors»’ grupper.

Pors’ fotballgruppe, egen gruppe fra 13. mars 1919
« skigruppe
do.
13. mars 1919
« boksegruppe
do.
13. april 1934
« bandygruppe
do.
28, febr. 1935
« turngruppe
do.
januar 1946
Gruppene er tilsluttet de respektive særkretser
og forbund.
Inn- og utmeldelse r. Jfr. lovens § 3.
Kontingent. Jfr. lovens § 4.
Gruppestyrene, Jfr. lovens s 10 punkt a.b.c.
Styrenes arbeide. Jfr. lovens § 9.
Medlemmenes plikter.

Er et medlem uttatt til å representere foreningen
på lag eller i konkurranser, plikter han å møte
fram i rett tid. I ren og reglementert drakt, og
plikter alltid å oppføre seg på en mate som er
foreningen verdig.
Forfall meldes i god tid til utvalgets formann.
Jfr,’ forøvrig lovens § 3.
Avgifter.

Som avgift til hovedforeningen betaler de for
skjellige grupper 10 % av årets nettooverskudd.
Alle avgifter må være innbetalt til. hovedstyret
innen -1-r november hvert år.
/
' ''
Alle beslutninger av gruppestyrene, der betinger
en uttelling over kr. 500,— må forelegges hoved
styre til godkjennelse.

Drakter.
Fotballdrakten er sort trøye med blått
belte rundt brystet, hvit krave og mansjetter, blå
benklær og sorte strømper med blå border.
Ski- og bandydrakten er sort genser, blå
mansjetter og krave og bord. Boksedrakten er
trøye og bukse
Tur n-d r a k t e n er lyseblå med Pors-merke.
Årsmøter og andre moter. Jfr. lovens
§§ 5, 6 og 7
En.dringer av lover og reglementer kan bare fore
tas på hovedforeningens årsmøte. Endring av
reglement og instruks behandles som bestemt for
lovendringer. Jfr. lovens § 11.
Oppløsning av gruppene. Jfr. lovens
§ 12.

LOVKOMITEENS RESULTAT

vil bli lagt fram på generalforsamlingen
den 9. november.
En komité er en komité. En må uvilkårlig
tenke på ordene: «Og fanden ville at intet
skulle skje, derfor satte han ned den første
komité.» De ordene er gjort til skamme her.
Det ligger nok atskillig arbeid bak dette
framlegget, og medlemmene i komitéen for
tjener ros for dette lille juridiske verk.

HAR DU
en liten epistel å servere i julenummeret vårt?
Det er også i anmarsj!
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Kontakter.
I siste nr. av Pors-bladet var inntatt en
artikkel under ovenstående tittel, hvis inn
hold jeg er uenig i og som jeg finner ikke
bør stå uimotsagt.
Den tendens som artikkelen bærer preg av
er nettopp det motsatte av det vi forlanger
av en representant i et idrettsutvalg. Å sam
menligne en idrettsadministrators valg med
en stortingsmanns, er i samme ånd ikke rik
tig. En idrettsadministrator skal ikke forsøke
å tilfredsstille en bestemt velgergruppe, men
skal i all sin avgjørelse kun ta saklige hen
syn, uansett fra hvilken kant spørsmålene
kommer. Vår forening har hatt og har re
presentanter i viktige nøkkelstillinger innen
idrettsadministrasjonen, og det arbeid disse
utfører blir ikke alltid vurdert på riktig
måte. Det er nok så at det av og til kan
synes som vår tributt til den felles idretts
organisasjonsapparat kan bli for stor, og at
det er behov for disse krefter innen forenin
gens eget organisasjonsapparat; men den
reklame det er for foreningen å kunne fostre
dyktige og saklige idrettsadministratorer er
ikke uten betydning, og sikkert er det at det
i artikkelen nevnte gode ansikt utad som vår
forening har, nettopp skyldes disse våre for
henværende og nuværende «ambassadører».
Skal noe sies i vårt forhold til våre repre
sentanter måtte det være at kontakten med
foreningens administrasjon måtte bli bedre,
således at de erfaringer våre representanter
gjør i idrettslige saker, i fullt mon kan kom
me vår forening til gode, men jeg er ikke
sikker på at den av og til mangelfulle kon
takt skyldes disse våre representanter.
Porsgrunn, den 22—10—48.
Karl. Malm gr en.

Laget som kom i ulage.
Dette med summen av tapte poenger i se
rien i høst er ikke bra. Det er jo en kjennsgjeming at forholdet godt kunne ha vøri
annerledes, for innsatsen har ikke jevnt over
vært så slett som tabellen forteller. Selvføl
gelig, det er målene som teller, og det er
fremdeles det eneste rette. Det må vi inn
rømme — selvom det ikke er til noen fordel
for oss akkurat nå.
Det er ikke tvil om at innpå et snes av de
tapte mål kunne vært unngått. Ja, etter

spillets fordeling skulle det vel ikke nesten
vært noen. Saken er at kara er uberegnelige,
og at en opplagt taktikk lett lar seg rive
sønder av en mer bastant og rutinert mot
stander.
Vi kunne bare se det i Vålerengen-kampen.
Der spilte forsvaret rett og slett hodeløst —
og det er ikke noen pors’ers skyld at det ikke
ble flere mål enn to på de fire oppløpene
Vålerengen hadde.
Skeidkampen var vi heldigvis ikke vitne til,
og lykkelige er vi for det. Det måtte vært
en svær byll der inne, siden det skulle så
, mange hull til.
Det var en kjensgjerning at det matte endringer til, om resultatene skulle bli bedre.
Spillerne er ikke dårlige, men spillet — sam
spillet — er ikke alltid slik en kan forlange
det av slike gutter. Dere må ikke tro at vi
sitter her og forlanger skolefotball. Derfor
sier vi også med det materiellet vi kar. En
kan ikke fri seg fra annet enn at laget mang
ler en fast hånd til å lede sakene mens spillet
foregår. Da er jo som kjent lagledelse — og
andre heldigvis — avskåret fra å blande seg
opp i tingenes tilstand. En kaptein er lagets
øverste bas mens spillet foregår. Det ma han
selv vite — og i enda høyere grad hans med
spillere. En kan også si det slik at kapteinen
er ansvarlig overfor lagledelsen at en taktikk
overholdes såvidt mulig. Og lagledelsens ord
er de bestemmelser som enhver spiller skal
huske, og søke å gjennomføre på beste måte.
Dette er ikke sur kritikk, men oppfriskninger
p.

Statistikk.
Etter de foregående kamper har vår spe
sielle medarbeider statistikeren, funnet ut:
Svinnprosenten på skudd var 99 %.
Ove snudde rattata til 54 ganger, ellci' 76
% av antall taklingsforsøk.
Ivar har snublet og falt og reist seg igjen
sammenlagt 12.6 min. hurtigere enn noen
annen spiller på laget.
Olav Skilbred har taklet 36 ganger borten
for motsatt stolpe — og 8 ganger for meget.
Paul har mistet ballen 46 ganger, fordelt
således: 30 på våt bane og 16 på tørr.
Rolf Asdal heiet mer under kampen mot
Brann enn Taasen barnekor i en helaften.
Korrekta.
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Ja, hva sier publikum til de radikale end
ringene på laget mot Brann?
Noe måtte gjøres, og det a gjøre noe sånn
som det la an var ikke godt, Vi hadde nemlig ikke bare alt å vinne! Vi kunne tape to
poeng mer enn nødvendig.
Det er lett a foreslå noe — men det er
verre a ta støyten om det skulle gå gæli!
Og laget mot Brann var faktisk et lite
stykke atomspalting. Paul satt sikker nok i
sadlen etter innsatsen tidligere i år. Men
så var det Sverre da. Det er en kjennsgjerning at han kan prestere noe av det ypperste
spill som kan ønskes, for sa a lage det mest
fatale. En glemmer sent kampene hans i
våres, men de i høst forsvinner med sneen.
En ting er sikkert: Sverre er centerback. At
Erling ble flyttet inn pa Svcrres plass var i
grunnen ingen overraskelse — selv om vi
går ut fra at Ove nok har vært på tale her.
Erling er on systemspiller på denne plassen,
men du verden hvor mange ganger han har
syndet mot trebacksystemet som back. Han •
er en sikringsspiller, og er helt prima under
defensivt spill. Det samme kan en si med
visse modifikasjoner når laget har offen
siven — så lenge motpartens ving er mindre
hurtig og ligger tilbake rutinemessig sett. At
Erling vil gjøre det som centerback er det vel
neppe tvil om. Der skulle han vel i grunnen
passe best. Og vi er sikker på at Erling sier
det samme som Jackcn i Sarp: Jeg spiller
så lenge klubben har bruk for meg.
Oves plasering kan vel diskuteres så lenge
en ikke tenker på hvem en i tilfelle skulle
plasere som back. Spillemåten hans er noe
for offensiv til at han vil bli bedre back enn
half eller innerving. Det er ikke dermed sagt
at Pors ikke bor bruke ham som back —
vel å merke så lenge utvalget ikke blir bedre
der.
At Thor Berntsen kom med igjen var i
grunnen ingen overraskelse — selv om det
kunne være delte meninger om valget. Thor
viste seg heller ikke fra sin beste side, —
men en må regne med at han nå ikke er i
form til å spille en hovedseriekamp. En
kunne merke at kondisjonen var svak, — og
det skal vi ikke si noe på så lenge heller ikke
han har vært aktuell siden ommøbleringen i
sommer. En kan si hva en vil: Thor er
farlig foran mål, — og han ville temmelig
sikkert toppet scoringstabellen denne sesong
om han hadde deltatt mer.
Leifs plasering som innerving er ikke av
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noen ny dato. Denne plassen passer ham —
eller for å si det annerledes: Det passer
Pors best. At Leif spiller godt som inner
ving er sikkert. Men noe som er enda sikrere:
Hans rette plass er i midten. Det ville ikke
vært grenser for hans muligheter om trenin
gen og spillet i det hele hadde vært blandet
med litt mer alvor.
Knabbe spilte jo ytterving på kretslaget i
fjor. Debuten ble langtfra noen suksess; men
vi må tilstå at mot Brann overrasket han
virkelig. Og alle unner Knabbe en så bra
avslutning på sesongen. Tidligere i år har
han ikke fått det rette taket på spillet, —
hva det nnå kan være. Det er et spørsmål
om ikke Knabbe fortsatt blir satt på vingen.
Hans spillemåte nå er ikke lenger så hurtig
som for, — selv om han tildels viste endel
rundinger av gammelt merke i siste kampen.
Det var en liten revansje.
Så håper vi bare at laget får sus på sakene
til våren.
Men hvorledes blir det da?
S.

Lim på labben!
Alle dere som ennå ikke har somlet dere
ned i Ekko for å betale kontingenten for
1948 — må gjøre det straks! Ingen må tro
at de får bladet gratis hele året!
Det koster å drive en avis, og det er ikke
med fornøyelse vi minner dere om gjelda!
Vær Pors’er — og betal abonnementet
straks!

Er hovedseriefotballen bare lek?
Det er stor påkjenning for spillerne i denne
krevende serien. Ingen kan sverge blindt til
elitefotballen. Dertil er kampprogrammet for
anstrengende. Det er blitt slit å spille fot
ball — ikke bare på grunn av reisene.
Samtlige matcher er så jevne at ingen på
forhånd med sikkerhet kan si utfallet av
kampene. På den måten gjennomgår aktørene
en psykisk påkjenning store deler av seson
gen. Det er slit.
Treningen må tas meget alvorlig, og skal
den tas helt alvorlig vil en legge beslag på
det meste av en spillers fritid, noe som igjen
vil influere på vedkommendes energi og inn
sats på arbeidsplassen.
Treningen kan selvfølgelig neglisjeres av
enkelte, — mens andre følger med i den
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samme duren kveld etter kveld. Om en spil
ler er ute av form, vil kanskje et fravær fra
en treningskveld være bedre «trening» for
vedkommende. Spilleglede får en ikke av
bare trening. Tvertimot. Det viser seg at et
fravær bare kan være av det gode — natur
ligvis under forutsetning av at spilleren på
egen hånd sorger for å ha kondisjonen i or
den. Som kamp-programmet nå er lagt an,
vil dette vanskeliggjøre faste treningskvelder
med bestemt program. Om en spiller ikke da
møter opp — så ingen sure miner for det.
Men, naturligvis — fravær under ansvar —
så mye kan en forlange.
Reiser, kamper, trening, den samme melo
dien uavladelig. Det må tære på den enkelte,
og ingen må tro at vi får gode spillere med
et så anstrengende kamp-program. Vi får
anstrengte toppspillere.
Endring i serien burde en diskutere ved
neste forbundsting. Ikke slik å forstå at en
^forfekter hele ordningen, men den bor kom
til beste for
me i en mer moderat form
spillerne og klubbene.
X.

Fremdeles krafitakiag ?
Du store milde måne hvor ofte en får
slengt noe i den retningen i ansiktet. Selv
om både Storm og Pors er fra Grenland så er
det ikke bare bulefotball som presteres. Det
er så forargerlig å lese sportsoversikter som
farer med slikt tull —!
Å gi leserne og andre aviser den vrangforestilling at vi fremdeles ligger på bunnnivå og spiller bastant og hard fotball, tjener
ikke netopp kretsen her borte. Men det er
kanskje det samme så lenge ikke Odd likner
noenting?
Nå hai* nivået her borte etter Pressas me
ning svinget proporsjonalt med Odds presta
sjoner. I våres lå spillet på et uendelig høyt
plan, fordi en maktet å spille uavgjort mot
høstlaget Viking. Når laget nesten hver
kamp siden har gått rett på potta, så skal
alle de andre tømmes samme veien.
En riktig omtale av kamper og lag tjener
avisene best. Gjør ikke'skinnet verre enn det
er, for da kan det også bedra!
Tobben.
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Unfair taktikk !
Ofte ser en ting på banen som kan ergre en
tribunesliter. Unotene forekommer stadig,
og ergerligst er det naturligvis når det går
oss selv imot.
Er en tilskuer i en kamp hvor en selv er
nøytral, legger vi spesielt merke til det som
helst ikke bor foregå. Enkelte spillere viser
gjentagne ganger en så unfair opptreden at
en kunne bli fristet til a rope fy.
Det er dessverre ganske alminnelig a se en
spiller kaste ballen bort når ikke hans lag
får innkastet. Det er ikke meningen ti legge
ballen i bena på motspillerne om en påtaler
dette, men det er mange mater å gjøre det
på. Skal motparten ta frispark, så er det
blitt god takt og tone å sparke ballen vekk
slik at forsvaret får dannet muren, eller dek
ket sive spillere. Det er ikke tiltalende, og
en slik måte a gjøre det på er lite sportslig.
Hvis det i det hele tatt har noe med sport a
gjøre!
Vi leste nylig at Ragnar Larsen fra Sand
åker viste seg som en stor taktiker: tenk,
han spilte ballen vekk! Da har det jamen
vært mange taktikere herfra, Slike unoter
kan en ikke goutere, og slik taktik bor kre
meres snarest. Er det egentlig noen som da
tenker hvorfor en spiller fotball? Hvis slikt
inngår i leken har vi misforståt alt sammen.
Heldigvis.
Husk, fotball bør være fair play!
A.

Huttematu !
Tenk, å tape kampen mot Vålerengen etter
sånt spill. En skulle tro at når ikke det ble
seier der, ja da må det være umulig å vinne
i det hele tatt.
Selvfølgelig tok Valerengcns forsvar seg
helt ut. Det var ikke uten videre at Vålerengens fighter, c. b. Svendsen, falt sammen
etter kampen. Det sier ikke lite om innsat
sen. Men i og med at Pors’erne viste prima
trim og kondisjon helt til siste slutt, burde
de i det aller minste skaffet balanse i regn
skapet! Fotball er fotball, og den måtte vel
være særlig rund i den kampen!

Sørgmodig.

Vi tipper, vi tipper,
vi gjør hva vi kan,
og alle de tipper
i sjappa til Hahn!

Støtter Du våre annonsører ?
De støtter oss !
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