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Da engelen hadde forkynt det gode bud
skap om at Frelseren var kommet til jorden,
sang alle englene ut over Betlehemsmarkene:
Fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
Og blant de navn Frelseren navnes med, er
også navnet: Fredsfyrsten.
Han kom for å skape fred i hjertene og fred
i verden. Men vi som lever i dag og har opp
levet to store kriger og skjelver for den
tredje, sier kanskje: Hvor blir der av den
fred han skulle bringe? Den synes å. være
langt borte. Hva kan grunnen være? Er det
han som har skuffet oss? Mange later til a
tro det. De venter liksom ikke virkelig hjelp
fra ham. Andre veier prøves. Men det ser
ut til å hjelpe like meget, eller rettere like
litet. Vi begynner å miste troen på freden.
Men har han skuffet? Har kristendommen
skuffet? At mange kristne muligens har
skuffet, må vi nok dessverre medgi. Men
saken er vel heller den at ennu har ikke men
neskene mottatt ham og hans hjelp. Man har
ikke for alvor gjort kristendommen gjeldende.
Man har ikke fullt ut tatt konsekvensene av
Kristi lære. De kristne grunnprinsipper er
ikke uavkortet ført inn i hjem og samfund.
Man har altfor meget nøyet seg med litt kris
tendom ved siden av alt det andre og kanskje
latt det bli som en ytre fernis. Kristentroen
har ikke fått lov å ta knekken på egoismen,
maktsyken og æresyken. Man våger ikke å
slippe ham til for alvor, men nøyer seg med
å dyrke ham istedetfor å la seg gjennom
trenge av ham. Nei, når der ikke er fred på
jorden og når mange går fredløse omkring,
og når der er så megen lidelse og nød og

urettferdighet i verden, sa er nok ikke skyl
den hans eller hans evangelium. Vi rna selv
ta skylden, for vi har styrt oss selv etter
nyttemoralens grunnsetninger. Han har ikke
fått lov å styre oss i alt vårt liv etter kjær
lighetens og barmhjertighetens lov.
Men nå i julen lyder kallet på ny. Og når
vi synger de gamle kjente og kjære julesan
ger, er det som noe smelter i vårt hjerte.
Det er som en dør fra evighetens verden åp
nes på gløtt og vi aner en verden som har
noe å gi oss av verdier vi trenger.
De første som hørte budskapet og englesangen, var arbeids- og friluftsmennesker.
Ute på beitemarkene levet de sitt liv og
gjorde sitt arbeid. Naturen hadde lært dem
å være livsnære og relalistiske og nettopp
hos slike fant budskapet klangbund. Enkelt
og liketil tok de imot det og gikk til Betle
hem og fant Frelseren. De hadde sitt livs
største opplevelse. Og vi er vel ikke i tvil
om at det fylte dem med fred og glede. Det
vi forbinder med jul, så som juletre, jule
gaver, julefest og meget annet hadde de nok
ikke. Rammen var helst fattig, men innhol
det som jo alltid er det viktigste, fikk de i
rikt mål. De opplevet virkelig jul.
Fred over jorden. Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
Jeg hilser dere alle, og ønsker dere en god
og velsignet jul!

Einar B. Nielsen.
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og store pene bokstaver
med hver som får og hver som gir.
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ørs - jul.
Nu juletreet atter blinker
med lys og pynt på hver en kvist.
Kulørte kuler blinker
og plukkes av til sist.
I toppen lyser der elite-stjerne —
fra himlen dalte uforskyldt.
Vi ønsket den bare så gjerne,
og fikk mot sedvane ønsket oppfylt.
Vi hang ut en strømpe som barn gjør
til nissen,
en strømpe med hull på tåen,
og nissen tok odde-pilen, og bøtet med
spissen,
sukket tungt, men måtte la oss få’en.
Rundt stjernen er der lys i fleng,
som bønnfaller den å bli,
men under henger stakkars fire poeng - og prøver forgjeves å komme fri.

Men mellom julekurver, svarte — blå,
sitter Aasland, ennu på den grønne gren
slipper dem sakte, en for en.
og teller elitedukaten små —
De klirrer på gulvet, mynt og kron —
kanhende de snappes i farten,
for der — rundt foten danser 1. divisjon —
de holder seg på jorden fra starten.
Lytter kanhende misunnelig til klangen
fra den store élite-sangen.
Rundt stjernen står et styre
og kleber den fast med sitt spytt —
for gode råd er dyre —
så kleber de på nytt og på nytt.
Den har jo ingen hempe —
og henger ikke av seg selv.
Her må man kjempe — kjempe —
og gjøre det med hell.
Og styret kleber, og stjernen henger
og dingler løst i fire poenger.
Så har vi da vært i eliteserien —
en høst, en vinter og kanskje til ferien.

Med julen følger også gaver
med silkebånd og fint papir

Til stadionstyret, flat og lang —
vi klipper dons bånd med en eneste gang.
Frem dukker et kjempestort Halma.
Til hjelp mens treningsbanen ventes og papirene ligger og blir falma mens bistand søkes og hentes
og kommunale standpunkt forråtnes.
Som sagt — til stadionstyret v/ hr. Grotnæss.

«Fotballregler- heter en spennende bok,
vi i den neste pakken tok.
Det er ikke tvil hvem skal ha den
men hvem var det mon som ga’ den ?
Skyll den dog ned mod bringebærbrus
og vennlig hilsen, Ironiens.
Neste jul vi sikkert skal
spleise til en egen ball,
for selvsagt helst vi ville skåne
Pors fra å måtte låne
ballen av og til
når første Skeid vil lage spill.
Skal det gi’s så skal det gi’s.
Hva mer kjærkomment er enn is
til bandygruppas nytte og hygge.
Prima diplomis, nyt den helst i skygge.
Selvfølgelig også etpar favner køller
med denne presangen følger.
Så har dere vel til i vinter.
Tenk, dette minner faktisk om finter —
og siden tonen nu blir frisk —
kanhende endog ironisk —
så la meg like godt kaste hansken
til boksegruppa og Wendelbo.
Heldig i pinsen med den dansken,
for de kom jo.
Men publikum var heller snaut —
resultat: — økonomisk knock out.
Også skigruppa og Aksel Fjeld
bør vel ha gaver en julekveld.
Mest trenger de aktive, det var pokker,
men disse vokser ei på (jule)-trærne.
Da gir jeg meg selv som tråkker
i bakken — den gaven tar de vel gjerne.
Så tråkker jeg ensom igjen og igjen.
Fint skal det være til hovedlandsrenn,
men kanskje vil det gå både vinter og vår
og det hele år,
men engang sikkert det kommer
som Urædd fikk det en sommer.
Og kunne jeg hoppe så ville jeg jo
forsøke å hjelpe de stakkars to
som prøver å dekke begrepet bredde
i vinterhalvåret fra første gang det snedde.
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Porsbladet
har vært en blanding av litt av hvert i 1948.
Som sa mange andre aviser har vart blad
vært plaget av det ikke ukjente fenomen:
stoffmangel. Her kunne en virkelig trenge
et stoffskifte, slik at bladet ikke ble så
ensidig tross de mange sider. En Ling er å
utgi en avis, — en annen er a utgi en god
avis. Alle bør gjøre det de kan for at avisen
kan fortsette, og vi håper at den nye redak
tør ma fa atskillig hjelp i arbeidet i aret som
kommer.
Så vil vi rette en hjertelig takk til alle som
har skrevet til bladet eller har vært redak
tøren behjelpelig på annen mate. Hjertelig
takk alle sammen.
Red.

Damegruppa drømmer vel om stoff og tøyer,
og saktens har de teft av det rette.
Vi river i nye håndballtrøyer —
bitte små — og bitte lette.
Men store nok — uten tvil,
for om de noen gang prøver å stille
et lag for håndball å spille —
gutta sikkert beundre vil
hele laget — alt de ser
av selve spillerne, men neppe mer.
Personlig er jeg ikke vem’lig —
tvertom svært takknemlig
for den ring de slår
om vårt juletre, år for år.
Fordi dere pusser vår juletrepynt —
ja selv strekker til med klingende mynt.
Men viktigst dog, med kvinnelig mykhet —
til stadighet pusse bort patinas sykhet
som legger sine skjolder gjerne
også på vår elitestjerne.
Men husk når så dere gjør —
den henger svakt og er meget skjør.
Klubbe til å banke «møtet er satt»
har i Pors vi lenge hatt,
så når Pors’ pappa står for tur
trenger man å være lur.
Når i splid vi frende kom
på møte var det ingen som
den bedre og med salomonisk dom
løste. La oss derfor fredens palm’gren
gi til Porspappa — Malmgren.

La meg også før
jeg slutter, huske bladets redaktør
for all den spalteplass han gav meg villig
for en penge billig.
Du har saktens fått din skjerv
i og med du fri’s fra dette verv.
Men din følgesmann jeg straks
vil gi en stor og prektig saks.
Og ellers «på fallrepet» kan man vel kalle
god jul til alt og alle.
Ironicus,

Eidanger 1,1’s
bandylag slo altså Pors ved kampen den 28.
nov. Pors’ lag var noe av det beste en kunne
stille, men i første omgang var det forsvaret
som ikke var intakt. Eidanger ledet også 3—
1. I annen omgang fikk våre gutter mer or
den i systemet og vant denne omgang 1—0,
slik at det endte med 3—2 tap!

Gruppa og isen!
Styret i Bandygruppa hadde sammenkalt
til medlemsmøte, tirsdag den 19. oktober.
Frammøtet var tilfredsstillende, men en sav
net dessverre endel aktive.
En drøftet inngående banespørsmålet. I år
er det jo dobbelt vanskelig kan en si, da de
ansvarlige for Stadion naturligvis har innvendinger mot is på det nye teppet, Banespørsmålet må loses, og den saken går sikkert i havn.
Den verste bøygen en har å slite med er
imidlertid spørsmålet om arbeidskraft. Det
må være trøstesløst å sitte i bandygruppas
styre, og ingen misunner Henry Hegna hans
oppgave.
På møtet bestemte en at det blant gruppas
medlemmer og interesserte skulle tas ut 50
mann som skulle ta sin tørn når det ble gitt
beskjed om det. Meningen var da at det
skulle tas ut 10 mann pr. uke — som skulle
foreta rydding, sprøyting, kontroll m. m.
Formannen anmodet på det innstendigste
om at alle som ville slå et slag for gruppa
solgte lodder. Salget tok altså til ved Brann
kampen — og vil bli avsluttet snarest. Det
skulle vel være mange som var interessert i
å vinne en radio! Det var bare så sørgelig
å se hvor fa det var som ville ta et lite tak.
Når de begynner å krype under bordene eller
unnskylder seg med søndagsskolen, får det
være kvelden.
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Til slutt diskuterte en kollektiv forsikring
av spillerne — uten at det ble fattet noe ved
tak.
Angående mesterskapsmerkene for 1947
meddelte formannen at de ville bli utdelt på
generalforsamlingen.
Etter møtet hygget medlemmene seg i
klubblokalet med gnav og ludo!
Olle.

Boksegruppa’s
generalforsamling som skulle vært holdt i
klubblokalet den 17. november, måtte dess
verre avlyses da frammøtet var skralt.
Hvis det ikke er flere medlemmer i gruppa
enn dem som var tilstede den kvelden — er
det ikke mer enn en utvei. Den er heldigvis
trang — og forholdene retter seg nok be
traktelig ettersom stevnene tar til.
O.

Bokseren ved billettluken: En billett til
Stockholm.
Billettøren: Hvilken klasse?
Bokseren : Mellomvekt.

J4id!son 1111 er hi Isen
til Porsbladet, fra Aruba, N.W.I.
Det kunne muligens passe med en liten
sommerhilsen til Porsgrunn fra øya Aruba
i det Caribiske hav — hvor vi ikke vet av
hverken vinter-, vår- eller høstvær — men
bare sol og sommer hele året rundt, og en
slik hilsen ville kanskje gjøre sitt til at dere
ikke ville føle høstkulden, og muligens virke
lindrende på den sure vinden en føler sær
skilt kraftig når en passerer broen og midt
veis passerer brovakten med Skyer & Co.
som sitter trygt og godt i sitt lune rede.
Jeg ville så gjerne få sende en hilsen og
takk til «Pors-bladet» for at vi får bladet
tilsendt leseværelset. Det er et direkte pust
fra Porsgrunn, og vi er liksom med dere alle
Pors’ere og ser dere ute på banen i full akti
vitet og særskilt når han’ Lindstad tar en
av sine fine headinger, og ballen havner i
nettet i venstre hjørnet, med ingen sjanse
for målmannen til å redde. Vi har jo «Sports
mannen» på leseværelset — men den er mer
«internasjonal» i sine nyheter.

1
Ogsa hernede drives fotballsport. Her er
flere klubber på øya som sorterer under
Standard Oil eller The Customs (tollvesenet).
De har sine egne sportsbaner som er moderne
utstyrt. Det kan umulig bli noen gressbane
som hjemme i Norge. Til eks. på Standard
Oil Co.s bane er der en blanding av asfalt og
sand — ikke så hard å spille på og passer
utmerket til de klimatiske forhold, Her er
flombelyst bane som Sjømannsmisjonen kan
benytte helt gratis. Det er håpløst a spille
fotball midt på dagen. Gjorde det en dag
med noen sjøfolk og det vil aldri bli gjentatt
for vi var alle sjakk-matt etter en halv times
spill. — Det begynner å bli «førkrigsnivå
hva fotballsport angår på våre tankbåter.
Det hender rett som det er at jeg far tele
grafisk ordre fra båtene mens de er ute i
sjøen omtrent sålydende: «Ankommer Aruba
mandag morgen kl. 8. Arranger kamp. Un
dertegnet Kapteinen. Så kombinerer vi da
Sjømannsmisjonen og sporten. Vi møtes pa
leseværelset hvor der er ordnet med videre
transport til fotballbanen. Men før vi drar
avgårde dekkes kaffebordet — det må sta
ferdig — det virker innbydende, og når kam
pen er ferdig samles vi alle mann til festlig
samvær. — Der blir andakt, musikk og sang
og gjennom det hele høynes moralen og det
er et syn å se at en besetning på 20—30
mann fra en båt forlater leseværelset og ga r
tilbake til skuta istedenfor å henge rundt
øl- og vinsjapper som vi har så mange av
her i Sanicolas. Vi har hatt endel kamper
den senere tid. Dessverre gikk det nedenom
og hjem for de flestes vedkommende. Arubianerne er flinke til å sparke fotball. De er
fabelaktige til å springe, og har en flott kom
binasjon. Hver mann kjenner sin posisjon det er ballen som gjør arbeidet. — Ola Nord
manns feil er at han som oftest maser seg
ut — holder for lenge på ballen. — Til eks.
i går aftes, hvor jeg arrangerte en kamp
mellom den norske tankbåten «Cyrus» og
tollvesenets klubb. De norske tapte 3—0.
Hadde det ikke vært for målmannen Konow
fra Bergen ville det minst ha vært 10—0.
Enkelte ganger var de tre og fire på en ball,
istedenfor å spre seg. Centerforward, Hilding
Larsen fra Vestsiden, var en sliter — meget
flink kar — men muligens litt for egoistisk.
De hadde mange gode sjanser og hadde disse
vært utnyttet på rette måten ville resultatet
blitt annerledes. Håper de får en revansjekamp neste gang båten kommer igjen. Hilding
sender sin beste hilsen til alle Pors’ere. —
Jo, vi møter da en og annen fra Porsgrunn
ombord i våre båter og da går praten høyt

I
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om byen ved elva, og selvfølgelig er det
Pors-klubben. vi snakker om, og vi var
optimister en tid og trodde at klubben skulle
klart a komme opp i finalen og tatt mester
skapet til porsbyen. But better luck next
time, never gi ve up boys!
Dette blir min første hilsen til bladet, men
jeg vil få lov a komme igjen senere. Vil dog
gjerne fa
f a sende endel personlige hilsener,
først og fremst til Lco Wendelboe Larsen,
Borgersens familie, Hahns, Thorleif Aasland
og Einar Grotnes. Når kan vi vente «Pors
på var flombelyste bane ved Ekvator? Dere
er hjertelig velkommen, og kamp arrangeres
på kort varsel! — Jeg er som oftest dommer
og skal nok klare å fikse et par av Lindstads
fenomenale headinger. —
Pa gjensyn og med sportslig hilsen, samt
en gledelig jul og godt nyttår.
Aruba, N. W. I., 5- 11—48.
Sigurd Espeland.

Fotballgruppens fest
i klubblokalet den 27. november, ble i alle
dele vellykket. Blant de innbudte såes bl. a.
kretsform. Teksten, sekr. Sigurd Johannesen,
treneren Jeisen Gundersen og representant
fra pressen.
Ved bordet ble det holdt taler av Thorleif
Aasland, Andr. Skilbred og A. Johannesen.
Så sang vi polsevisa, Våre fagre kvinner,
Du lille bekkPm. fl. — de siste i forbindelse
med en prolog — hentet fra taket!
Orkestret spilte opp for alvor, dansen gikk
og humøret var på toppen. Kaffen ble servert
utpå kvelden, og deltakerne sang Virvarvisa
flerstemmig.
Thorleif Aasland foretok utdeling av frammotemedaljen til Thorbjørn Svendsen, Ivar
Vage og Sverre Halvorsen. Alle fikk sin for
tjente hyllest. Deretter talte Andr. Skilbred
for treneren — og dansen og leken fortsatte
ut i de små timer.
Alt i alt en meget vellykket tilstelling!

y.

FÅR

Ove prisen for stilfulle headinger?
— og Leif det samme for å — — for det
han gjorde på Urædds bane. Tenk skifte det
unevnelige! Også der! (1. premie 100 poeng).

Elitekampene!
Nu som hovedseriekampene er ferdigspilt
for i år kunne det vel være artig å kikke litt
pa mulighetene for laget vårt til å sikre seg
en videre deltagelse i serien.
Åpningen etter ferien lovet faktisk noe,
men vi maktet likevel ikke å gjenomføre det
krevende kampprogrammet med ubetinget
suksess. Vi dabbet av mot høsten og stillin
gen for overvintring er ikke helt lys. Men
de er iallfall ikke nevneverdig dårligere enn
jeg personlig hadde ventet, d. v. s. jeg hadde
selvsagt ikke regnet med en så stor porsjon
baklengsmål i dette tilfelle for begge grenlandslaga. Vel, la oss si at vi ikke er riktig
seriemindeed;> enda og at fru Fortuna ikke
har smilt til oss i den utstrekning hun burde
ha gjort. Stillingen i avd. A er altså:
Vålerengen 9 k — 14 pt. Sparta 8 k — 12
pt. Skeid 9 k — 12 pt. Ålgård 9 k — 11 pt.
Viking 8 k — 8 pt. Ørn 9 k — 5 pt. Pors 8 k
4 pt. Brann 8 k — 2 pt.
Utsatte kamper er: Brann—Sparta og
Pors—Viking.
Sa starter vi altsa til våren, (iflg, termin
listen) den 1. mai med Vålerengen ute, Ål
gård hjemme, Ørn ute, Sparta hjemme, og
Viking ute, samt da den utsatte kamp Viking
hjemme som antagelig må spilles en av de
første søndagene i juni måned, og få Viking
før 1. mai kan en vel se bort ifra.
Går vi så ut fra at vi kan regne med samt
lige av våre gutter som spilte mot Våleren
gen stilles opp igjen til våren, og noenlunde
samme spillcniva (i forhold til de øvrige hovedserielag:- skulle det vel være rart om vi
ikke skulle greie det likevel.
Men noe mer enn knepent å sikre seg ret
ten til videre deltagelse ser jeg bort fra.
Ørn åpner med Ålgård den 1/5 og levner
dem ingen sjanse i Ålgård. Likeledes regner
jeg med at de taper for Skeid og Sparta hjemme. De kan sla Brann i Bergen og Pors på
Horten, men jeg tror det ikke. Forutsatt at
vi slår Ørn den 18/5 kan Ørn til gjengjeld
slå Brann i Bergen. Hvis vi taper — ja så
må vi hente oss to pt. utenom de «sikre»,
nemlig de vi skal ta fra Ålgård hjemme. Jeg
gir Ørn 0 pt. mot Pors og 2 mot Brann, og
Ørn skulle da ende på 5 k — 2 pt. 4- de 9 k
— pt. de har, det vil gi 14 k — 7 pt.
Atskillig verre er det å finne Branns stil
ling ved serieslutten. Brann har nemlig hele
4 hjemmekamper og to ute igjen, nemlig mot
Ålgård og Skeid og det er også disse to jeg
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regner med sikkert vil ta -pt. fra Brann.
Imidlertid tror jeg nok at de må gi pt. både
til Vålerengen og Sparta også, men til gjen
gjeld kan de ta to fra Viking hjemme. Like
dan kan de ta 1 fra Ørn, men jeg kalkulerer
med Ørn-seier i Bergen. Men vi må være opp-,
merksom på at alt kan hende borte i Bergen
til våren, det kan bli behagelige overraskelser
for Brann og desto ubehageligere for oss. La
oss si 6 k. — 2 pt. + de 8—2 skulle gi 14
kamper — 4 pt.
Pors begynner med Vålerengen ute og jeg
tror ikke på pt. til oss i denne kampen. Der
imot bor vi hente to mot Ålgård hjemme den
8. samt da de to vi skal ta fra Ørn i Horten
søndagen etter. Denne kampen er selve nøkkelkampen for oss, taper vi den er vi sa
godt som uten sjanse til å berge oss. Vi kan
avgi 1 pt., men da ma vi til gjengjeld slå
Viking hjemme. Drømme om pt. mot Sparta
(hjemme) eller Viking (ute) tror jeg nok er
for vidtloftig. Alt i alt står det på om vi
slår Ørn i Horten den 15. Gjør vi det vil det
si 6 k. — 4 pt. + 8 k. — 4 pt. = 14 k. — 8
pt. og fortsatt deltagelse i serien.
Hele A-puljen vil se omtrent slik ut:
1. Skeid: 14 k. — 22 pt. 2. Sparta: 14 k. —
21. 3. Vålerengen: 14 k. — 19 pt. 4. Ålgård:
14 k. — 15 pt. 5. Viking: 14 k. — 13 pt.
6 Pors: 14 k. — 8 pt. 7. Ørn: 14 k. — 7 pt.
8. Brann: 14 k. — 4 pt.
Såfremt vi kan berge denne serien i land,
tror jeg vi kan se roligere på den neste. Men
vi wid klare det, for om vi ikke det gjør vil
det bli verre å komme opp igjen, ikke bare
fordi det vil kreve toppinnsats gjennom en
lengre periode, men også fordi det ville bety
en avslapning og en utglidning over de krav
vi har stillet oss.
Th. Th.

Gutteklubbspalte

•

i bladet, kan vi trenge. Det er neppe mange
som forstår betydningen av disse klubbene.
Nær sagt over alt er ungguttene samlet i
foreninger.
Her kan en virkelig snakke om desentrali
sering som et middel for sentralisering. En
atskillelse og et samarbeid av varig verdi.
La guttene i «Hei» og flere lag få sin spalte
her. Det er porsblomster alt sammen, og vi
trenger friske skudd på stammen!

R.

Idrettsforeningen „Pors"
hovedforening holdt ekstraordinær general
forsamling tirsdag den 9. nov.
Til behandling forelå lovkomiteens innstil
ling til lovforandringer i henhold til Idretts
forbundets nye lovnorm.
Lovkomitéen som har bestått av: Einar
Vierud, form., Einar Halvorsen, Halvd. Eltvedt, Leif Nilssen, Karl Malmgrcn og Harald
Thorstensen, hadde levert et godt stykke
arbeid, og innstillingen ble vedtatt pa etpar
punkter nær.
Som ventet, var det kontingentspørsmålet
som ble viet mest oppmerksomhet. Etter
endel debatt ble det vedtatt et forslag om at
hvert medlem skal betale kontingent til Ho
vedforeningen samt en særkontingent til de
grupper en ønsker å være medlem av. Kon
tingenten ble i begge tilfelle satt til kr. 2, .
Alt i alt skulle vel dette være et skritt pa
veien framover til å bringe full orden i Ho
vedforeningens kartotek, som pa denne mate
til enhver tid skulle ha full oversikt over
medlemmene i foreningen.

ble altså solgt da, og heldig er kjøperen,
derom er ingen tvil.
Jeg bare lurer pa om
foreningene har gjort sitt for å få kloa i
hallen. En har jo tumlet med turnhallplaner
i årevis, og i dette tilfelle burde en undersøkt
litt av hvert.
En kan vanskelig finne at beliggenheten
er så rent dårlig. Vestsiden er visst en bra
del av byen — ja, det er jo den beste og
største forening i distriktet som holder til
her. Bare det skulle gjort atskillig i vekt
skålen, selv om det heter Vesja.
Det er greitt å være etterpåklok naturlig
vis. I dette tilfelle har nok de rette funnet
ut det rette — får vi håpe da.
Vi spør bare for sikkerhets skyld: har
idrettsorganisasjonene undersøkt mulighe
tene?
X.

— Det er ikke vanskelig å finne fram i
Porsgrunnståka, hvis man bare er lur!
— Åssen lur?
— Tåkelur!
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Elitehjørnet:
i !i ■

Brann

■'

Du ogsa!

Alle har noe de skal ha sagt. Kom med
det du har på hjertet. De som styrer og stel
ler med foreningen trenger bistand av hver
Pors’er.
Husk, at ingen stor og betydningsfull beve
gelse, ingen gjennomgripende reform er noen
sinne opprinnelig utgått fra de styrende.
Kom derfor med det du har, slik at even
tuelt ditt forslag og din mening kan gjen
nomføres av de rette instanser!

i fingrene skulle en tro Sportsmanden hadde
fått. Avisen skrev nemlig etter sesongens
slutt i oktober at det var merkelig at nettopp
Brann og Bergen måtte utsette en kamp (mot
Pors). Som alle nå vet er begge kampene
spilt mellom de to lag. Det må være skøyer
streker alt sammen, ihvertfall så tar vi det
sånn! Kanskje er det en grov, forsinket april
spøk. Da må vi forresten tenke på Wildenveys februardialog:
Det var ingen tvil,
det var slik hun var.
Hun narret april
i februar.»
Dette var altsa i oktober.
X.. .

Du
er vel ikke av det slaget som nekter å
ta imot valg?
— Medlemsskap forplikter — selv om du
er papirmedlem, — det vet vel alle sammen
nå?

HVEM ER DET
som legger mer an på å skjule si ne dy der
enn sine laster?

HVEM
blir årets beste kombinerte løper i vår fore
ning?

Ekspropriasjonsnemnda

Bordene og stolene

vedr, stadion er fremdeles til behandling i
Solums administrasjon. Det var å håpe at vi
fikk et lass av tippepengene — for på ny
anlegget er det sikkert plass til atskillig.
Ja, det var vel ikke for mye forlangt, selv
om det ble ødelagt idrettsanlegg for vel 2,5
mill, kroner under krigen!

er nå kommet i klubblokalet. De tok seg bra
ut alle sammen. Vi får nå håpe at medlem
mene i egen interesse farer fram mot inven
taret som om det skulle være deres eget.
Et fromt ønske kanskje?

Q
Vi overvintrer
i hi i år — meget godt nedpakket i hoved
serien. Men så
sa kommer guttene tidlig til
varen også da -— det kan dere skrive opp —.

SKAL
kombinert renn for våre medlemmer .ar
rangeres i Lille Rougtvedt?
Det er å anbefale hvis en vil ha flest mulig
med!

Akkurat
som bronselaget har skapt slik glede og be
undring her i landet, ja utenfor landets gren
ser også forresten — slik gjorde Pors det i
år!
Nesten, altså!
Ikke slik å forstå at vi sammenlikner re
sultatene. Vi tenker på de forferdelige 8—1
hin søndag i oktober på Bislets gress. Der
inne var det visst både glede og sorg — og
laget fortjener virkelig et navn for rekorden:
Kranselaget. Det skulle vel dekke endel. —
Halvferdig og helt kaputt.

T.
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Julehilsen
TIL ALLE PORSE-HJEM.
Der er vel ingen tid som har en slik sær
preget virkning på oss mennesker som julen
og dens høytid. Enten en kaller seg kristen
eller ikke, så setter den sitt preg på oss alle.
Alle vil gjerne være gode. Tenk bare på jule
gavene — ingen må forsømmes, for vi vil alle
være med å bringe glede og lys til hverandre.
Selv om det er den mørkeste årstiden —
kanskje, ja som oftest med litt kulde og sno
utenfor stuedøren — så er der innen hjem
mets ramme den gode gamle juleglede med
sang og gang rundt treet. Da blir vi gjerne
små alle sammen, for vi blir minnet om gjen
nom det hele at der er noe annet enn hver
dagens gråhet, og sinnet blir løftet oppad
mot ham som er julens innhold.
Dette skulle bare være en liten hilsen til
dere alle medlemmer i Idrettsforeningen
«Pors» og til deres respektive hjem. Mor,
far, hustru, barn og forlovede, — vær tro
imot deg selv, tro imot din neste, tro imot
alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som
er rettferdig, alt som er rent, godt og edelt,
alt som er elskelig, og at vi taler vel om hver
andre — Gi akt på det!
Da er vi i godt
sportslig selskap.
Det er så meget som bryter ned i dag i
landet vårt — vi merker det alle sammen —
et resultat av krigens forbandelser. Da har
vi en oppgave innen vår klubb, og oppgaven
binder oss sammen om alt som er godt og
rent.
Måtte det bli en fullkommenhet i sportslighet i vår kjære forening og samtlige grupper.
Det går an å forene sport og samtidig ha
kirkens velsignelse. Det er derfor så leit når
noen av klubbens medlemmer så snart de er
blitt troende, forlater sine sportskamerater.
Det' burde ikke forekomme, da det jo er

nettopp da en troende skulle gjøre seg gjel
dende, alt i overensstemmelse med julens
innhold, og bringe fred og harmoni i sine
omgivelser.
Selv om jeg ikke kan regnes blant de
kristne, så er min tro urokkelig i det hense
ende.
Det teller ikke sa lite a kunne rette seg
etter mine venners innstillinger i livet.
Så vil jeg på denne måte få sende en opp
muntrende julehilsen til alle medlemmer og
Pors’eres hjem, med ønske om en gledelig
jul. Om et fruktbringende nyttår, og at ju
len og det nye år må binde oss enda mer
sammen. «Samhold» betyr styrke, og dermed
vil «Pors» i nyåret gå inn med alle krefter
for å vise at vi kan og vi vil. — Så god jul og
godt nytt år til Grenlands fotball- og idretts
krets, til Telem. Boksekrets, til «Pors», Ho
vedforeningens medlemmer, til fotballgruppen, skigruppen, bandygruppen — og Pors’
damegruppe, og ikke minst til min egen
gruppe, boksegruppa, samt til alle deres
familier på Vestsiden og Østsiden og rundt
om i distriktet.
Hilsen
Leo Wendelboe Larsen.

Godt nytt år ønsker

alle

VI

våre lesere.

Støtter Du våre annonsører ?
De støtter oss !

k
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rfet gjusrøSe og;

tår.

Når det nu lakker mot jula — og det nye
ar nærmer seg
faller det naturlig å tenke
på sesongen som har gått.
Det kan være morsomt å minnes — bade
gode og dårlige sider (de siste er det heldig
vis fa av denne gang-------- og en kan høste
erfaringer av begge deler.)
En kan godt si at gruppa i ar har vært
særs heldig med sinc arrangementer, både
når det gjelder vær og fore — (ser ut til at
du har værgudene med deg her, Aksel). Det så forresten dårlig ut de siste dagene —
ja timene, før kretsmesterskapet — men det
rettet seg da i aller siste liten. Kretsstyret
var ihvertfall meget godt fornøyd med re
sultatet, etter form. O. Jønnevalds uttalelse,
og da er alt vel og bra.
Arrangementet av var-distriktsrennet som
avholdtes skjærtorsdag, ble også meget vel
lykket — og det simpelt hen kokte av folk
i og omkring bakkene — som koset seg nes
ten glugg ihjel i den herlige påskesol. Alle
likte seg — ikke minst dr. Einar Moe som
fikk seg overrakt en vakker porselensurnc
for sitt 20-årige virke som renn-lege i Rugtvedtkollen — under stormende jubel fra lø
pere og publikum.
Men det beste og morsomste av alle renn
var vel skoleskirennet. Denne idé fra Aksel
ble hilst med stor begeistring både av lærere
og unger og ikke minst av idrettskretsen.
Interessen for disse renn blir nok ikke min
dre neste år, kjenner vi ungene rett. Konkur
ransen går her mellom Klosterskogen og
Klyve krets, og Porsgrunns folkeskoles 5—6
—7 klasses jenter og gutter. Porsgrunn vant
i år som dere vel husker både vandrepremien
og de fleste andre premier. Merkemennene
våre fikk også ganske bra tilslutning, ca. 100

deltagere, som greide fordringene — deriblant
8 damer. Vi håper i år på en enda bedre til
slutning — ikke minst fra damenes side.
Gutterennet hadde samlet hele 190 deltagere og det var interessant å se alle disse
løpere. Bakken vår ble nok i største laget
for de aller minste klasser — og de klaget
da også på at hoppet var nokså høyt — men
redde for å hoppe skal en ihvertfall ikke si
at de er.
Alt i alt kan en vel si at sesongen i år har
vært meget god økonomisk.
Sportslig sett så er derimot premieantallet
gått ned en del fra i fjor — nemlig fra 63 til
46 pr. Dette far nok den gale framgangs
måten ved treningen ta skylden for — men
vi håper nu at løperne lærte hvordan de skal
hoppe — av Hilmar Myhra i fjor, da han var
hos oss et par dager. Skjelderup lærte jo
også fra seg en del på en klubbaften her —
så en har da litt å begynne med.
Kommende sesong blir nok ikke fullt sa
besatt av arrangemang som foregående —
ser, det ut til.
Vi har fått tildelt et utvidet distriktsrenn
- med kretsene Vest- og Aust-Agder—Vest
fold—Øvre Telemark og Grenland.
Disse
kretsene har jo ikke akkurat noen elite blant
hoppere — så det vil vel ikke treke så fulle
hus.
Derimot har vi forhandlet med Kongsberg
om et renn i Rugtvedtkollen ut i februar
måned — og dette er nu gått i orden. Det er
bare spørsmål om datoen. Dette renn kan
nok komme til å gjøre seg — om vi får de
beste fra Kongsberg med — og det blir nok
en spennende lagskonkurranse mellom K. I. F.
og Pors. Det gjelder derfor for våre løpere
å ta treningen alvorlig denne gang — slik at
de kan greie å forsvare bragden fra Narekollen 1939.
Utenom disse blir det arrangert militært
langrenn sammen med Heimevernet og Pors
grunns Skytterlag — og de tradisjonelle
merkerenn og skoleskirennet.
I Lille Rugtvedt har en i år bygd nytt
hopp og ny ståtribune for løperne. Lysanleg
get er ferdig, og når dette leses er vel tre
ningen allerede i full gang. I den store bakke
vil hoppet bli forsterket og forøvrig en del
småreparasjoner foretatt.
Det gleder forøvrig gruppestyret å se så
mange — både aktive og passive i bakkene
om søndagene. Især de aktive legger stor
interesse for dagen i år — og det ser ut til
at de har alvorlige hensikter nu.
Styret vil med denne lille oversikt få takke
alle som har hjulpet til ved arrangementer,
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og håper på å få se dere også i neste sesong.
Samtidig vil vi få ønske løpere, medlemmer
og interesserte en —
Riktig god jul!
Sek r.

det ikke noe av det.
Resten av kvelden ble det mere private
problemer» som ble diskutert.
Litt underholdning hadde vi av Aase, Molla
og — Eva med sang og musikk.
På dette mote var vi bare 20 damer, og de
fleste «turndamer». Nå har vi hort at ikke
turndamene» uteblir av den grunn, noe som
jo selvsagt er deres skyld som ikke moter
fram. Vi, som både turner og er med på disse
møtene, syntes det av og til blir for mye
«flying», men føler det som en plikt!
X.

Grisetakst—

Møkk
Det var «marken» i Drammen, riktig god,
gammeldags marken med et yrende liv av
publikum, koner og hester. To temmelig kor
pulente honningkakekoner ble av en eller
annen grunn uvenner. Først brukte de grov
munn på hverandre. Dernest begynte de å
kaste på hverandre, kullstykker, bordstumper
o. lign. Den ene fikk tak i en hestelort,
slengte den av ah kraft mot den andre og
traff rett i en munnbrukende kjeft.
Imidlertid var det en liten åpning i den
ene munnviken. Gjennom denne ropte hun
rasende:
— «Den blir sittandes der te’ pol’ti kom
mer!»

Damegruppa!
På møtet i klubbhuset den 8/11, fikk vi
den gledelige overraskelse at de lenge sav
nede småborder og stoler var kommet på
plass. Dette smittet visst på humøret og
stemningen i det hele.
Etterat formannen hadde åpnet møtet ble
det diskusjon om årsfesten og ev. fest for
pikepartiet. Det ble bestemt å holde festen
for pikepartiet før jul. For årsfestens ved
kommende er lokalspørsmålet det største pro
blem.
Videre ble det bestemt at det på general
forsamlingen skulle velges 2 styrer eller 1
styre for damegruppa og et utvalg for tumgruppa — hvis hovedstyret tillot det. Dette
har forresten vært diskutert før, men da det
ikke var noen som var villig til å overta, ble

Han Ola i Lia, han kjørte en gris,
i luntetrav gikk det med mærra.
Så kom det en bilist, som uheldigvis
skar ut og gikk dønn inn i kjerra.
Og kassa med grisen, ja, la det bli sagt:
den ble det en samling med flis a’,
og grisen ble dau som det daueste slakt.
Og det var vel slutten på visa?

Ånei, for han Ola ble skammelig harm.
Han tok den bilisten og tynte’n.
Bilisten var mager og tynn som en tarm
og tryglet og bad mens han brynte’n:
«Hold inne, hold inne, i himmelens navn ’
Og send ikke bud på polisen!
Du skal ikke lide det ringeste savn,
for jeg vil jo erstatte grisen.»
Han Ola slapp stymper’n, som sutret og grein.
Og tilbudet var kanskje greitt nok.
Men Ola takserte hans armer og bein
og gryntet: «Di4 er itte feit nok!»

An to n ius.

^-iiLelatiteLLincjiiiLe.
om nisser, dverger,
griser og graut, fant
vi ikke å kunne ta
med, da redaksjonen
fant ut at det med
nisser
var
bare
tøys!
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/// pors /3o hsegru ppe
fra England.

Undertegnclc mottok brev og en engelsk
avis fra boksetrencrcn Hamilton, hvori han
bemerker, at vi tror vel at han har glemt
Pors’ Boksegruppe; men det vil han benekte,
da Pors’ Boksegruppes vennlighet mot ham
ikke kan glemmes. I den tid han virket for
bokseforbundet i Norge, er det 2 plasser som
er bevart i hans sportslige hjerte: Boksegruppen i O. A. K., Oslo, og Pors Boksegrup
pe. Pors-merket som han fikk, henger i et
stort skjold på veggen, sammen med hans
store og tunge gullmedaljer. Da må vi være
stolte, at han har funnet ut, at det lille Porsmerket har fatt en slik hederskronet plass,
sammen med en slik verdifull samling av
ekte gull.
I avisen han sender meg, (sportssiden)
markerer han en artikkel om seg selv. Jeg
oversetter det på norsk:
Sir Ricard Hamilton, den scotske boksetrener, såvel amatør som professionell, er en
meget opptatt trener.
Han er engagert som trener for 2 store
bokseklubber, nemlig Polydochnic B. C. og
Harrow B. C. og er også i underhandling om
å overta trenervirksomheten for 2 store en
gelske skoler (Dicky, hans kjente navn i
boksesporten.) Han fornyet sitt kjennskap
med de norske militærboksere, som var repre
sentert ved Britannia Shield stevne med å
finpusse dem foran stevnet. Dicky var meget
fornøyd over guttenes innsats i den harde
konkurranse, og særlig likte han den 19 årige
tungvekter Reidar Rørvik (som vår mann,
Bjørneflaten, har slått 3 ganger) samt lett
vekteren, Leif Hansen, en eks.-jockey. Såle
des lød avisartikkelen.
Likeledes sender han med attest for den
tid han virket i Norge i O. A. K, Oslo, som
jeg også vil nevne, etter all den dårlige kritisering av ham.
Referanse.
Mr. Noel R. Hamilton, som i sesongen 1948
har vært engasjert av Norges Bokseforbund
som instruktør, har i denne tid også instru
ert i vår klubb.
Det er en glede å kunne gi Mr. Hamilton
vår beste anbefaling som instruktør for boks
ing, og hans virke innen Oslo Atletklubb har
gitt utmerkede resultater. Han har en første-,,
klasses framgangsmåte ved den rent prak
tiske undervisning i utøvelsen av boksingen
som forteller at han er i besiddelse av et

meget inngående kjennskap til denne idretts
gren og dennes finnisser. Ved siden av sitt
treningsprogram for teknisk utførelse av
boksingen har han et framragende gymnastikkprogram som har fått den beste anbe
faling her i Norge, og det av våre beste lære
krefter på dette område som har uttalt seg
meget smigrende om hans kjennskap i denne
forbindelse.
Likeledes er han også meget dyktig som
idrettsmassør og har således vært massør
for såvel vår klubbs representasjonslag som
for spesielle boksere på det norske landslag
i forbindelse med de landskamper som har
vært utkjempet i den tid han har oppholdt seg
i Norge. Vi vil således gi ham vår beste
anbefaling og er ham dypt takknemlig for
hva han har gitt vår klubbs boksere av sitt
rike repertoar på nevnte område.

Oslo, den 22. juni 1948.
Oslo

Atletklubb.

Albert Hamborg.
(Sign.) Formann.

Arne Knardahl.
(Sign.) Sekretær.

Hamilton sender sine beste sportslige hilsener til alle i Pors’ Boksegruppe. Samtidig
som han ønsker god framgang, og resultater
for de aktive.

Ettertrykk forbudt.

Plikter og /tobby‘s
De fleste mener at de utelukkende dyrker
sin hobby når de tar. del i idrettsarbeidet. Det
er noe i det. Arbeidet er, eller bør være, en
hobby for alle — samtidig som pliktfølelsen
må være der for at en eventuell slappelse
ikke skal få skadelige virkninger. Enkelte
mener at hobbien er der så lenge det ikke er
plikt. — Et oppdrag, utfort av plikt, blir
ikke alltid av samme kvalitet som en skulle
ønske. Alt idrettsarbeid må baseres slik, og
tas slik av den enkelte at gleden og iveren
sammen med nytten er det rette middel, —
ikke noe mål. Det er ikke meningen!

F.
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Idrettsminne nr. 5.

Med boksere tal
Kristiansand.

1948
Rundgangen er endt. Vi star på terskelen
til et nytt år, — et nytt blomstringsår for
vår solide forening. Oppgavene er mange og
store; men når en tenker på det som er lost
allerede, ja da kan vi fole på oss selv hvor
vi står.
Vi tåler medgang, men også når motgangen setter inn, viser hele foreningen den
samme bastante solide viljen til å gjøre noe.
Og det er viljen som gjelder.
Det er samarbeidets ånd som må bli den
herskende blant medlemmene. Selve idretten
er den sekundære del av vårt foreningsliv.
Idretten er for oss et middel, ikke et mål. Den
primære oppgaven er å fremme opplysning
og sunt kameratskap medlemmene imellom.
Hvert enkelt medlem bor gjøre sitt til vår
forenings trivsel. Ta aktiv del i arbeidet du
også. — Det er bredden som vi trenger.

X.

Tallene lyver aldri
sa læreren:
— Hvis for eksempel en mann kan bygge
et hus på tolv dager, kan tolv menn bygge
det på én dag.
— Og 288 menn kan bygge det på en time,
innskjøt en av elevene. — Og 17,280 på ett
minutt, og 1.036.800 på ett sekund. Og hvis
et skip kan gå over Atlanteren på seks dager,
kan seks skip gå over på én dag. Tallene
lyver aldri.

Hosten 1946 arrangerte K. B. K. nasjonalt
boksestevne i Kristiansand. Fra Pors var det
meningen at Stokke, Beiten, Rolf Olsen og
Olaf Skilbred skulle delta. Skilbred ble imid
lertid skadet i armen, og Rolf ble forhindret
fra å reise. I deres sted deltok Gunnar Bryn
julfsen og Finn Karlsen.
Tidlig en lørdags morgen dro vi avsted pr.
drosje, og første stoppested var Arendal.
Her er det jo litt av hvert, og vi fikk med bl.
a. Joh. Johannesen som bor der borte. Finn
Karlsen som hadde fått beskjed om sakene
temmelig sent, fikk straks etter avreisen pro
blemer a stri med. Han hadde nemlig ikke
sagt fra til sin spesielle, og hva var da naturligere enn å gi beskjeden pr. telefon fra
Arendal. Jo da, forlovcden pa tråden
og
Finn forklarte med modig rost at han skulle
til kr.sand for å bokse. Dermed var den saken
ordnet, og de bolde boksere fortsatte reisen.
Vel ankommet Kr.sand ved to-tiden fikk
vi oss litt mat i livet, og forberedte oss til
stevnet som gikk kl. 5.
De fleste av oss ble innlosjert privat, et
forøvrig ideelt sted.
Under stevnet lørdag ytet Pors’erne en bra
innsats. Etter kampene lørdag var det en
festlig tilstelling for bokserne hvor bl. a. Ole
Røysland — værelscskameraten vår
deltok. Røysland leverte dessuten skoleboksing
under stevnet.
Dagen derpå falt det seg slik at datteren i
huset der vi bodde skulle på fest — og i den
anledning skulle hun ha fikset opp frisyren
endel. Det var selvfølgelig ikke noe problem,
og vi var naturligvis som vanlig behjelpelige.
Finn Karlsen som selvfølgelig var øvet i fri
sørfaget tok på seg oppgaven. Som den dag
i dag husker jeg Røysland si med sin klingen
de dialekt: Han er vel ikke frisør han med
de klubbene der. Det sto til Finn a tilbakevise
den' dristige påstanden, og han varmet ten
gene ekstra for anledningen. Han spurte
hvorledes hun ville ha det, samtidig som han
antydet noe om siste skrik. — Det begynte a
lukte svidd — og rummet ble svakt roklagt,
samtidig som «forsøksdyret» dro frisørens
kvalifikasjoner i tvil. Hun antydet noe om at
det kunne klare seg med det som allerede var
gjort — Og mesteren la verktøyet bort
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For å forsvare debutanten hevdet vi at han
hadde meget store kvalifikasjoner i bruk av
saks, — og at han burde slutte med blikksaksa.
Det lakket mot ettermiddagsstevnet søndag
hvor særlig Bjarne Olsen og John
Johansen gjorde bra innsats, søndag kveld
var det premieutdeling med dans, — og ved
11- 12 tida reiste vi hjemover.
Vel ankommet Arendal besøkte vi John
Johansens hjem, og ble traktert med erter,
kjøtt og flesk.
Ved 7—8-tiden mandag morgen var vi
- etter en interessant og hyggelig
hjemme
tur.
Til a skrive det neste idrettsminne utfor
drer jeg Asbjørn Kjellevold.
Rolf Næss.

SiddisgnKen.
Reidar Kvammen er Siddis-gytt, hvilket
er stavangersk og betyr en ekte Stavangergutt. Han har nydelig rødt hår.
- Jeg har tenkt meg Dem annerledes,
sier jeg. — Høyere og med spinatmuskler
og ....
— Sa! De synes kanskje jeg er liten
1,80 må vel være nok. Og, legger han til. —
jeg er temmelig bredskuldret!
— Og som han kan løpe, innskyter kee
per Torgeir Torgersen. Det ser ut som han
løper så langsomt, mens han i virkeligheten
løper hurtigere enn alle de andre. Det er
derfor han er så god til å drible.
— Hvor lang tid bruker De på 100-meteren? spør jeg jubilanten.
— Har aldri løpt 100 meter!
— Sett 11 blank, sier en meget ung mann
som heter Inge Paulsen. — Du slår meg!
Det sto i avisen at jeg var banens raskeste
mann, og han er mye raskere enn jeg
Men så viser det seg at unge Paulsen er
landslagist og egentlig ikke har noe han
skulle ha sagt!
— En jubilant pleier å være — om ikke
gråhåret, så iallfall noe tilårskommen —,
fortsetter jeg.
— Jeg er ikke så helt ung heller. 33. Be
gynte naturligvis tidlig. Og hvis vi skal
snakke om min første landskamp, så var
jeg 17 år gammel. — B-kamp.
— Gjorde De Dem noe bemerket?
— Ikke særlig. Fikk god omtale, men jeg

var jo ung dengangen, sier gamle Reidar
og retter seg opp. — Alle unge får god om
tale. Er man ung, teller det 90 prosent.
— Ligger det fotball til familien?
— Tja, jeg har to brødre som har spilt
hver sin landskamp.
— La oss høre litt om taktikken i Køben
havn. Det sis at den var så fabelaktig!
— Ordinært skulle jeg ha spilt i løperrekken, men spilte isteden tilbaketrukket
indreløper. Gammeldags senterhalf, for
står De?
— Javisst!
— Og dermed så knekket vi dansken.
Skulle forvirre de danske spillere litt.
— Hvorfor har dere ikke funnet på det
før da? Så kan hende vi ikke behøvde å
vente så lenge på seieren?
— Hm! sier Kvammen.
— Hvem var det som fant pa denne forvirringstaktikken?
— Det var Assi sjøl. Det vil si han kon
fererte med oss.
— Han var heldig med den. sier keeper
Torgersen.
— Men jeg trodde ikke det var nok med
bare 4 løpere?
— Det var nok denne gangen. Bade
Kvammen og Torgersen jekker seg stort
opp.
— Det hviskes i byen at dette var Deres
siste kamp? sier jeg til jubilanten.
— Kan ikke svare på det. Ma først kon
ferere med min kone. Hun ble forresten
veldig begeistret for det fine sølv kaffeserviset som jeg fikk for de 50 kampene.
— Det er vel ikke alltid så greitt å være
gift med en fotballspiller?
— Det spørs jo hvor god han er da, veit
du. svarer keeper og er fra samme by.------Siden får jeg høre at Kvammen anta
gelig ikke legger opp før til neste år. Da er
det nemlig «Viking:>s 50-års jubileum.
— Vi skal forhåndsfeire litt i Bjergsted
folkepark!
— Løper dere da rundt og viser fram
dribling og sånt?
— Er De galen, De! Det er ikke fotball.
Det er ordentlig fest!
Da er det at gutta får fart på seg. Flyet!
roper de. Flyet starter om en halv time!
— De kan lese resten til høsten i bokform,
slutter Kvammen. Er så godt som ferdig.
Har ikke bestemt tittelen, men det blir
antagelig «50 landskamper» eller «50 gan
ger for Norge».--------
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^Prolog.
Lytt etter så skal dere høre en stemme
som jeg håper at Porsgrutta aldri vil glemme.
Den fører med seg både ros og ris,
noen til dadel og andre til pris.
Jeg vet dere alle det beste gjør
og er som regel i godt humor.
Men hva hjelper humøret når beina svikter,
især når dere på målet sikter.
I Pors’es A-lag du finner karer
hvorav nok ingen på kreftene sparer.
I buret har vi han’ lange Pål,
det hender han greier å lage et mål.
Han Erling Olsen han gjor hva han kan.
og Olaf Skilbred visst likedan.
Han Sverre, han kjører så hårdt han formår
hvis det hender i blant at han ballen får.
I løperrekka vo hor jo Svarten
og det er gutt som kan sette opp farten,
som høyre half du kjenner han Våge,
han er jo som selveste Oslo-toget.
Han Austad, han gir ikke heller etter
når først han riktig på beina letter.
Han Kalle — stubben — han Tor og Knabbe
er flinke om ofte de gjør en tabbe.
Ja dette er Pors’ernes A-lag i år
og vi håper at dere litt spøk forstår.
Så mangt et godt resultat har vi nådd
i Skien slo vi jo «Odd».
Ja, 3 mot 1 var et flott resultat,
de beste vinner —det kan vi da utenat.
Mot Skiens ballklubb vi fikk et mål,
for ballklubbens mål faller skylden på Pål.
I Horten var det en annen dans
vi tapte dessverre og det med glans.
Men lykken står den dristige bi
så i hovedserien vi kunne bli.
Mot Vålerengen og Skeid ble det tap
ti etterhvert ble visst treningen slapp.
Så ble det den gamle «Hansastad
og hver en spiller var stolt og glad.
De tenkte nok — der skal vi laurbær fa
og sannelig var det jo nære på.
På plassen jeg skulle vært første mann
men mye på reisen jo hende kan.
En motorvogn gikk jo rent amokk
og kjørte på toget så vi fikk sjokk.
For meg ble det venting den lange kvelden,
min eneste trøst det var -/karamellen».
Ja når det er Pors og fotball det gjelder
kan man godt klare døgnet på "karameller».
Men det verste av hele historien var
at 16 plasser jeg hadde klar,
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så gutta skulle hatt det herlig på reisen,
men for motorvogna skyld gikk det hele i
heisen.
Men endelig jeg da til Bergen kom,
og jeg må tilstå at maven var tom,
å leve i døgn vis på karameller
som styrkende kost det nok ikke gjelder.
Den mannen som motte meg derfor var
tross navnet en riktig hyggelig kar.
Det første spørsmål av Alf jeg fikk
det var ei om hvordan på reisen det gikk.
Nei, om karameller han spurte så pent,
han fikk hva jeg hadde «en eneste en .

Men så til kampen og den gikk godt,
hver spiller laget en innsats flott,
2 mot 1 inntil siste minutt,
men da var visst Pål i buret kaputt.
Det var jo sørgelig han skulle miste
sjansen til seier som nå var den siste
Han Thorleif, han dro seg i håret og raste
da utligningsballen i nettet braste.
Siden har sjansen vært ned og opp
engang i dalen og engang på topp.
Slå Vålerengen, Ålgård, Viking og Ørn
det blir nok til våren en vanskelig tørn.
Men dere er hjemme i Porsblomstens by
så dere vil kjempe på ny og på ny.
Når kampviljen er der og motet med den
da kan dere rolig gå på’n igjen.
Til våren vi prøver å ta igjen litt
av tap som vår ettersommer har gitt.
Jeg takker for innsatsen dere har gjort,
for alle de kamper som i år har gått bort.
Så vet jeg at dere til neste år vil sloss
med liv og humor for foreningen Pors.

M.

Våre annonsører
fortjener et ekstra klapp for annonsene i året
som gikk.
Tusen takk!

Thorbjørn Stokke og Olav SkoEbred
går ogsa inn for fotballsesongen av all kraft
i år. De har liksom lagt noe avventende i
kjølvannet i det siste — men i år kommer de
altså begge to!
II.
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3) amegruppa
arrangerte fest i klubblokalet lørdag den 4.
desember. La oss si det med forfatteren av
sangen som vi kvad:
«Vi vil si at denne festen var blant dem
hvor vi moret oss og hygget oss og
likte aller best. —
Ja, at det var alle tiders gamle fest.»
Etter å ha satt til livs endel tallerkener
ertesuppe og rundstykker, sa Kaare Bcckstrøm noen velplaserte ord. — Deretter
gikk dansen til ut i de små timer, - avbrutt
av skjetser, kaffe, kaker og Leo’s aktuelle
prolog.
Alt i alt en fulltreffer!

EN HJERTELIG TAKK
for all oppmerksomhet fra medlemmer og
Idrettsforeningen Pors i anledning vårt sølv
bryllup.
Eyvind og Martha Rolland.

B-LAGET
i bandy ser ut til å ha funnet formen allerede
— og peiset Eidanger med hele 7—0 søndag
den 5.
En god generalprove for finalen mot
Storm! La det være et bra tegn!
V.

Rundt går det rundt i den store karusell.
Rasjonaliseringen forenkler menneskene til
maskinelle individer, uten at en bør la denne
innflytelse komme til uttrykk over skapnin
gene i tide og utide.
Det er blitt en idretts-kjøring. Den og
den kjører der og der. Stokken kjører 10000,
Vade fikk hardkjøring på 800, og Inge Paul
sen kjøres ytre høyre. Er det travsport, skift
arbeid eller rundkjøring alt sammen? En
spør ikke lenger etter hva du vil og tror eller
hva som er fornuft.
All denne kjøringen og den kommanderende
tonen som kommer fram, er virkelig en tøy
lesløs inngripen i den enkeltes personlige fri
het. Omtal ikke idrettsfolk som maskinelle
tingester eller lag som motoriserte avdelinger.
Det er spill levende mennesker vi har med
å gjøre. Heldigvis!
Hans.

Ad Odd’s Boksestevne.
Kretsens første boksestevne holdtes i Turn
hallen, Skien, 30. oktober, arrangert av Odds
bokseklubb.
2 Pors’boksere stilte til start, nemlig i welter C.: Per Boye, og i mellomvekt C.: Bjarne
Winkenes.
Per var den første av Pors-bokserne i rin
gen, og til motstander hadde han fatt en ung
ilter O. A. K.-bokser.
Første runde gikk klart til var mann, han
brukte sin venstre godt, og de fant veien til
punktet som oftest.
2. runde ble ikke så god. Per forsøkte å
holde stilen, men den pågående O. A. K.bokser ville inn på livet av Per. Runden syn
tes temmelig jevn. — 13. runde ble det mye
klineking og skyving fra begge parter, og da
gongongen gikk, var begge to temmelig kjørt.
Forstår det slik at Per overvurderte sin kon
disjon, da han formelig skjøv inn sine ven
stre, som ikke ga poeng.
Vel, det ble tap, 2—1. Oslodommeren had
de Pors-bokseren som vinner, men de 2 grenlandsdommerne ville noe annet.
Vel, du har ikke tapt høytidelig, Per, du
er typen, (newer giv up), din tur kommer
ganske sikkert, med den iver og interesse du
tar den noble art of selfdefence på, så lykke
til ved neste korsvei, Per.
Bjarne Winkenes møtte Tore Green fra
Odd, Skien, en med atskillige kamper bak
seg. Bjarne gikk til kampen med den over
bevisning å bokse korrekt. Han følte seg
godt hjemme der, kondisjon hadde han i over
flod, og fra det vi ser av ham på treningskveldene, så var han opplagt tam i slagvckslingen i sitt første nasjonale åpningsstevne.
Seieren gikk også denne gang imot vår mann
1 -2-stemme, dennegang hadde Bjåland vår
mann som seierherre.
Vel, Beiten, vi fortsetter tross motgangen
å lære bort korrekte slag; engang må vel
dommerne få øynene opp for hva som er lov
lig og hva som ikke er lovlig. Litt mer agressivitet i neste kamp, Bjarne, så snur du det
første tap om til seier. Du var ingen dårlig
figur i ringen til å være din første opptreden.
W. L.

PORS-GATA
heter den nye gata på Grønland.
Navnet skjemmer ingen!
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FofMI-reHetejørw.
Nå stunder det mot jul igjen, og fotball
spillerne våre har fått en velfortjent ferie, og
kanskje også litt tid til å fundere over det
som hendte innen vår egen fotballverden i
den sesongen som gikk.
Hvordan blir så helhetsinntrykket av hele
fotballåret? Kan vi være fornøyd med inn
satsen i år eller ikke? Helt nøkternt må vel
svaret bli både ja og nei. Spillemessig har
det vært mye gledelig å se, ja uten tvil noe
av det beste spill som noe Pors’-lag har vist.
Men samtidig er effektiviteten skrumpet inn
ti] det nesten usynlige. Det er nå engang
blitt slik at fotball er ikke bare lek lenger,
som lek betraktet. Det er dessverre nær sagt,
blitt litt for mye alvor over leken, og her har
våre spillere muligens ikke fulgt helt med i
utviklingen. Et faktum er det ihvertfall, at
som taktikere faller våre igjennom overfor
mer rutinerte lag. En kommer na ikke uten
om da, at det er målene som er avgjørende i
en kamp. Kan vi ikke skaffe vårt lag det
nødvendige antall mål, samt redusere motstanderens, må vi finne oss i å bli forbigått.
Vi kan altså konstatere at vi selv har brakt
oss i den stilling, at nå må det et skippertak
til igjen på forsommeren, for å berge oss ut
av faresonen.
Hver enkelt spiller bør na stille seg selv
det spørsmål: — Har jeg ytet mitt beste for
laget i den sesong som er gått, eller kunne
jeg strukket meg litt lenger? Dette spørs
mål får hver enkelt besvare selv, og ut fra
det resultat han her kommer til, fatte en
beslutning om i hvilken utstrekning han vil
gå inn for den sesong som kommer.
Det forlanges mye av en fotballspiller og
slitsomt er det mangen gang, det må vi være
enige om, men la oss samtidig være enige
om at det følger da ogsa mye glede og hygge
med denne hobby.
Med det forsett for øye, å gjennomføre det
før nevnte skippertak, lar vi denne sesong gå
over i historien.
En riktig god jul til alle Pors’ere.

Sverire Meigeseen såer:
«Vi skal utfylle hverandre — i fotballspil
let — i idretten i det hele tatt
så vel som
i samfunnslivet ellers.»
Om vi kunne lære oss det ordentlig!

Pa en av fotballturene i sommer falt det
seg slik at begge backene våre lå sammen.
Et lyst hode kalte det bekkeleie.

Diskusjon om forsyn.
I et herreselskap kom diskusjonen inn på
spørsmålet om det i virkeligheten var et så
stort handicap å miste en arm, et øye, eller
et annet lem eller organ som mennesket er
utstyrt med to av.
Diskusjonen ble særlig hissig da en blandet
Vårherre inn i saken.
— Se hvordan forsynet hjelper den som
har vært utsatt for en slik ulykke! En mann
som har mistet armen, får dobbelt styrke og
behendighet i den ene han har igjen, og synet
blir skarpere hos den som har mistet et øye!
— Det er resultatet av lang oppøving, som
krever sterk vilje og forstand, det er det ikke
alle som er blitt vanføre som er i besittelse
av, ble det innvendt av flere.
Så tok selskapets vittige hode ordet og sa:
— Det er visst noe av et forsyn i dette
likevel. Har et menneske vært så uheldig å
få et for kort bein, så kan dere gi dere
nøkken på at det andre er mye lengre!
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Skal De ha en sko som er best,
må den ha go’ lest,
og elegant,
ikke sant?
Til arbeid og fest
kjøp Deres sko i VEST

SIDENS sCcotøBtfonretnjmg.

Andr. Skilbred.

LAG-ÅND OG KAMERATSKAP
er grunnlaget for vårt lags framtid. Det viser
fortiden oss!
Derfor: fortsett som I stevner.
H.

Allle ur-reparasjoner
utføres med garanti.
Hurtig levering.
Godt utvalg i lenker og remmer.

Urmaker
Hj. Bjaland Johannessen
Storgt. 109.
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