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Kommer tid kommer råd, og når Ski- 
gruppa igjen legger i veg med et nytt stor- 
arrangement kommer nok Hugsted — det 
vet vi han vil!

Takk for besøket, Hugsted. Velkommen 
igjen til Pors og Porsgrunn!
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Olympiavinneren. Petter Hugsted. gjestet 
Rugtvedtkollen for første gang skjærtors
dag. Det var mange som tvilte litt på den
ne anmeldelse, men Hugsted kom — og 
vant overlegent.

Rennet var av skigruppa tenkt som flott 
propaganda for sporten. Tilskuerne ble 
heller ikke skuffet i så måte.

Til vår store glede fikk vi brev fra Hug
sted, som uttrykte sin tilfredshet med ar
rangementet. Han betegnet det rett ut 
som flott. Det betyr ikke så rent lite, og 
det er oppmuntrende ord for foreningen.

Bakken var han likedan meget godt for
nøyd med. Det kunne en jo også tydelig 
se. og han sier selv at nedslagene var bra 
og at han møtte bakken godt.

Premien — kaffeservise til 12 — falt 
selvfølgelig i hans smak, og hvis vi ikke er 
for dårlig underrettet, passet det helt ut
merket*.

Mann og mann imellom diskuteres det 
hvem som er den beste hopper av året. Vi 
vil ikke røpe oss og si hvem som vi mener

er den beste. Heller ikke Hugsted — som 
så mange andre kan trekke noe skille 
mellom vare beste, men antyder at Schel- 
derup. Birger Ruud. Falkanger, Hoel. As
bjørn Ruud og Vidar Lindboe-Hansen. til
hører var absolutte ultraklasse.

Om vintersesongen er slutt, er nok Hug- 
steds navn like aktuelt. Som kjent har han 
deltatt pa norsk landslag, og vil sikkert bli 
sterk aspirant til våre representasjonslag 
framover — og Egeberg vel?
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nete. Jeg vet jeg ikke trenger å minne 
ham om en viss situasjon i en kamp mot 
Odd i år. Noe liknende har jeg sett flere 
ganger i år. Hva det kommer av? Ja. det 
må du nok finne ut sjøl. Mathias-

Så er vi kommet fram til løperrekken. 
Brødrene H. og I. Bråten har hatt ansvaret 
for høyresiden. De er raske pa skøytene, 
men er likevel litt for sene når det gjelder 
selve spillet. Med andre ord: de kjeler for 
mye med ballen. Særlig gjelder dette 
Ingolf. Du ma ofre deg mer for lagspillet. 
Anker er litt bedre på dette område enn 
sin bror, men han må trene mer med kølla. 
Du må lære å stoppe ballen. Husk a ha 
benet bak som sikkerhetsventil. Dere har 
begge to vist gode enkeltheter i ar, neste 
ar håper jeg at vi får se det helt gode.

Center-løper Kristian Young Halvorsen 
er «gammel» back. Han spiller utvilsomt 
best på back-plassen; foreløbig- Men det er 
tegn som tyder på at han kan bli løper. 
Skuddene er i orden, hardheten har han i 
fullt monn. Jeg haper at Kristian kan gi 
løperrekken et nytt ansikt. Et friskere og 
mer variert angrepsspill ma være malet. 
Kristian er lagspiller.

Indre venstre er Erling Olsen. Stort mer 
er det ikke å si. Jeg vil bare nevne en ting: 
Kolletekniken. Den er så frapperende at 
vi bare kan gi oss over. Gakk hen og gjør . 
likeså. Forøvrig kjenner vi til Erlings kva
lifikasjoner.

På ytre venstre har vi Karl Skifjeld. Den 
som har sett Karl på fotballbanen vil nikke 
gjenkjennende når de ser ham på isen. 
Den samme hurtigheten, det samme store 
arbeidsfeltet- Men — dessverre, ennå ikke 
den samme ball-tekniken og skuddferdig- 
heten. Med trening får vi en meget god 
bandyspiller i Karl Skifjeld.

Ja, dette var ros og ris til årets krets- 
mestre i bandy. Jeg nytter høvet til å gra
tulere med innsatsen.

Til slutt star det igjen å nevne dem som 
har vært oppe en eller flere ganger og 
prøvd krefter på årets A-lag. Det er ingen 
grunn til å nevne noen av dem spesielt, 
men det er ingen tvil om at alle sammen 
har sjansen igjen. Det mangler litt på at 
de er like gode som «de store»,, men det er 
unge karer alle sammen. Går de inn for 
det for full musikk, ja da må konkurran
sen bli skarp neste år. Navnene er: Helge 
Berg, Alfred Sundbye, Ove Austad. Nor
mann Sten, Ivar Jensen. Bjørgvin Håkon- 
sen og Sigurd Hjertaas.

Litt om spillerne
på årets A-lag i bandy.

Jeg skal nedenfor forsøke å analysere 
årets A-spillere i bandy og ta fram deres 
svake og sterke sider, slik som jeg har sett 
det dels fra banen og dels fra sidelinjen- 
Da A-spillerne er de mest typiske spillerne 
i Pors, nøyer jeg meg med å omtale dem. 
men denne artikkelen er sjølsagt ogsa 
myntet på de andre spillerne på lavere lag. 
De samme feilene går stort sett igjen på 
alle lag.

Jeg begynner med kretsmestrene fra mål 
til ytre venstre.

Walter Richter i målet har etter min 
mening ikke vært så stabil i år som før. 
Bevares, vi har sett store ting fra den kan
ten i år også, men som sagt, stabiliteten 
har manglet. Han spilte seg stort opp på 
slutten av året: skal vi ta det som et tegn 
på at du trenger mer trening på forseson
gen. Walter?

Høyre back, Arne Kaas Andresen, er 
altså mannen som vi grep til når det røy- 
net på. Fighting spirit har han til overlag, 
og dessuten er han en systemspiller av det 
sjeldne. Men gå på skøyter det lærer han 
vel aldri. I hvert fall blir han aldri noen 
Finn Helgesen.

Venstre back. Arne Kristiansen, spiller 
rolig og godt; ja, nesten irriterende rolig 
mange ganger. Dessverre er han noe sen 
på skøytene, men jeg tror han kan trene e 
seg hurtigere. Forsøk å tren inn en hur
tigere takt. Arne.

Ving-halfene, Karl Richter og Ivar Kris
tiansen, er lagets beste skøyteløpere- De 
går begge to meget godt på skøytene og er 
derfor svært hurtige spillere. De er begge 
to «forhenværende indre-vinger». som ble 
trukket med i vinter for å styrke forsvaret. 
Jeg gratulerer U. K. med denne manøvren. 
Det ble en ubetinget suksess. Fra å være 
to egoistiske indre-vinger utviklet disse 
karene seg i vinter til to halfer av klasse; 
med godt overblikk, gode taklinger og god 
kølleteknikk. Jeg er av den mening at disse 
to ga oss de gledeligste perspektiver i årets 
sesong. Fortsett slik begge to og bygg vi
dere på den grunnen dere har lagt i år.

Center-halfen Mathias Thorstensen har 
spilt en jevn rekke kamper i år. Det eneste 
jeg i grunnen har å utsette på ham er at 
i enkelte situasjoner virker han noe ube
sluttsom og, jeg hadde nær sagt, noe klø-
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Kontingenten for 1948 
er det Ikke mange som har betalt enpå. 

Vis såpass interesse for bladet at dere 
betaler de 5 kronene til «Ekko».

Si fra dersom dere ikke vil ha avisa mer!

BANDYGRVPPA
har all ære av resultatene i sesongen som 
gikk, til tross for at A-laget må ned i 2. 
divisjon. Gruppa har atter vist at den er 
suveren her i kretsen, og ingen har vel 
slik bredde i bandyen som nettopp Pors. 
Slik skal det være.

Det er ogsa tegn pa dyktig administra
sjon og godt kameratskap.

Vel blåst. Henry. Vi takker deg for inn
satsen.

aktiv og ikke aktiv gå inn for saken, med 
100 % alvorlig energi. En må ikke bare 
tenke på de sportslige resultater i denne 
henseende, men ogsa tenk på det økono
miske som skal til for å bli det vi alle 
arbeider for: — en god økonomisk, sunn 
og oppadgående gruppe; med godt kame
ratskap! Husk, stammen av i dag skal 
bære frukten videre, og legg dere dette 
pa hjertet. Det er ikke bare oss som arbei
der. Hver gruppe må arbeide, til hele 
Pors’ Idrettsforenings interesse.

Det er navnet «Pors» og atter «Pors» 
som skal fram som et lysende eksempel for 
samtlige store og små idrettsforeninger her 
i distriktet.

Sa atter maner jeg de aktive boksere, 
nybegynnere, og medlemmer av gruppen 
— møt fram til treningen hver mandag og 
torsdag i folkeskolens gymnastikklokale. 
inntil utendørstreningen begynner.

Husk kjempearangementet.
Pa Pors’ Boksegruppe’s vegne,

W. L.
formann.

B-LAGET
star heller ikke tilbake. Det gjenstår a 
spille finalekamp, men vi er sikker pa at 
laget klarer den ogsa.

Manende appell!!
Boksegruppen maner til fortsatt iherdig 

treningsvirksomhet. Jeg appellerer til en
hver aktiv bokser og nybegynner om ikke 
a slappe av. men ga inn med fornyede 
krefter, for det store internasjonale arran
gement som holdes utendørs på Pors’ Sta
dion den 15. og-16. mai. Enhver må forstå 
hva det ligger i et slikt 2 dagers inter
nasjonalt stevne. Derfor må hver enkelt

C-LAGET
er kretsmester i sin klasse, og noe mer kan 
en vel ikke forlange. Det ble riktignok 
bare en kamp, med nedsabling av Eidan
ger med hele 12 1. Odd presterte a unnga 
a møte et par ganger — og det er ..........
ja. vi vil ikke si noe stygt!

C-laget hadde nærmest walked seg til 
mesterskapet, men tross det er det likevel 
ingen som kunne gjøre pors’erne rangen 
stridig. Her er spillerne:

Johannes Jakobsen. Lars Hegna. Rolf 
Nygaard. Sigurd Hjertås. Finn Karlsen. 
Reidar Halvorsen. Bjørn Reinholt. Ivar 
Halvorsen. Olav Øvrum. Per Dahl og Rag
nar Endresen.

Hamilton etterlyser våre boksere 
under mesterskapet.

I skriv til undertegnede kom det etter
lysning fra den skotske trener Noel R. 
Hamilton, hvorfor våre boksere uteble fra 
seniormesterskapet. «.Særlig vil han vite 
grunnen til at vår Weltervekter ikke var 
anmeldt.»

Samtidig hadde han ventet å se tung- 
vekterens broder, og juniormesteren. den 
«.gigantiske Carnera». som han kalte ham. 
— Vel. undertegnede har svart på hans 
skriv, og vil fortsatt føre korrespondansen 
videre, da det later til han er meget inter
essert i vår boksegruppe.

Redaktør: ROLF NYGAARD
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T hors tein.

O.B.S.
Et par ord
til Pors-bokserne
og nybegynnere.

Instruksjon angående boksing.
Det finnes neppe noen idrettsgren som 

krever så meget av sine utøvere som hva 
boksingen gjør. Det er en fullstendig feil
aktig oppfatning å tro, at bare man er 
sterk og uvørren nok så er det bra. Boks- 
ingens idé er noe helt annet, og vi skal 
være oppmerksom på, at boksingen har 
slått igjennom som allemanns idrett i en 
rekke land fordi den kan gi sine utøvere 
selvtillit, rask tankegang, handlekraft og 
framfor alt en førsteklasses mosjon såvel 
for hjerne som legemet for øvrig.

Grunnlaget for å bli en dyktig bokser vil 
avhenge av innøvet ferdighet i forbindelse 
med naturlige anlegg. For å kunne tilegne 
seg ferdigheten kreves gode treningsforbe- 
redelser, og så ser vi litt på de enkelte ting. 
Grunnlaget for å bli en god og dyktig

Porsg runn - Oslo
Det var liksom vår i luften da jeg reiste 

innover i dag. Under de meterhøye snø
fonnene som solen strødde sitt gull på. der 
var det liksom jeg så og ante de første 
grønne grasstråene titte modige fram, 
trass frost og kulde, for å sikre seg en plass 
i solen.

Kanskje var det fordi «Sportsmanden 
berettet om saklige ting, vedtatte ligafor- 
slag og sån at jeg syntes at fotballguttas 
vinterbleke lemmers første dunk på ballen 
ute på vårgrønt gras var kommet sa altfor 
nær.

Det kunne jo vært i morgen.
Men eliteserien kunne gjerne kommet et 

år senere for meg.
Et år kunne gitt oss svar på mange av 

spørsmålene om lag og lagledelse som ak
kurat nå er så jomfruelig ubesvarte.

Kommer vi ikke med må vi kjempe for 
livet. Kommer vi med så tror jeg det blir 
noe bortimot spurv i tranedans.

Akkurat nå i alle fall. Men alt avhenger 
av ledelse og lag.

Vi må være klar over at om vi skulle 
komme med i eliteserien, som vi med tida 
selvsagt må gjøre, så vil det stille ulike 
større krav til de aktive enn de vi nå er 
vant til. Om det vil bli for anstrengende 
for oss er det for tidlig å si noe om enda.

Ser vi på årets U.K. skulle en vel tro at 
en her hadde fått rystet sammen de beste 
fotballhodene vi rår over. Og med Leif er 
saken klar, han bør bli den som trekker opp 
de store linjene, assistert av de øvrige U.K.- 
folk.

Og så får vi stå eller falle med dem.
Personlige hensyn, kjennskap og venn

skap må bort jo før jo bedre. Myndig le
delse, lydhøre gutter, selv om en er gammel 
i treden.

Disiplin må til.
Om laget er saken dessverre ikke så klar. 

Vi har mange svake punkter. Altfor mange 
om en så må si, og jeg tror neppe at se
songen som kommer vil bringe fram habile 
folk til å fylle hullene, trass i jamn og god 
rekruttering. For jamn kanskje, det er 
faktisk bare et par desiderte emner. Men 
Kristiansen og co- skal ha all mulig ros for 
den store og brede interesse de skapte om 
juniorfotballen i sesongen som gikk. De 
arbeidet meget godt.

Men vi bør la de unge slippe til. mens vi 
ennå har gamle rutinerte storheter på- 
laget som de kan spille sammen med og 
lære av.

Og kjør dem forsiktig, sett dem ikke ut 
av laget for en dårlig kamps skyld, la dem 
heller stå over noen kamper når de har 
funnet seg til rette, om de bor hvile.

Jeg kan ikke unngå å komme tilbake til 
en ting jeg var inne på i fjor, nemlig det 
at vi må minst ha 15 fullgode spillere. Som 
det har vært blir det alt for mye halting 
på laget om det ikke er fulltallig. Vi burde 
hatt det før. nå i eliteserien nia vi ha det. 
der blir påkjenningen så stor at en spiller 
ikke kan gjøre regning med a klare alle 
kampene i sesongen.

Men kan vi klare å få fram 15 mann som 
kan settes inn nårsomhelst og nær sagt 
også hvorsomhelst?

Vi bør kunne klare det med rasjonell og 
iherdig trening. Vi kan ta mer av lørdags- 
ettermiddagen og søndagene til hjelp selv 
om en må hvile de klassiske timene.

Så er det ikke mer å si om det. Vi far 
bare vente til vårens første Kick off og se 
Lindstad og co. sette våroffensiven igang.
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meter, bak deg eller ut fra siden, da er din 
motstander flere meter unna deg. og det 
uvettige slag treffer tomme luften, og du 
har en god del pust mindre. Nei, halvsving 
skal du bare bruke nar du dukker for en 
rett venstre, og halvsvinget- da skulle av
gjøre kampen til din fordel, er du snar i 
din tankegang, sa kan du sla to slag i ett. 
et dobbelt svingslag. et til mellomgulvet og 
et til høyre hakeparti. og da kvikt tilbake.
on guard ..
Under innøvelsen av slag, ma en bestan

dig passe pa kroppsbalansen og overføring 
av kroppstyngden i den retning slaget eller 
støtet gar. Derfor pa treningsprogrammet 
ma man stadig legge vekt pa tilbaketrekk. 
parader og unnvikelser. og oppfatning av 
motstanderens slag, og i a innøve dette 
savner vi i Pors’ boksegruppe sårt en 
strikkball. men hvor er den å fa kjøpt? 
Teknikk er en ting som ma innøves i for
bindelse med trening, men for å kunne 
erverve seg en allsidig teknikk er konkur
ranser nok nødvendig, i hvert fall i mindre 
utstrekning. Man kan godt si det slik, at 
man lærer mer gjennom en kamp enn man 
gjør på mange treningskvelder. Og erverve 
seg teknikk avhenger av den enkelte ut
øves evne til å studere andre boksere, for
enet med egen oppfinnsomhet. Her må 
«blikket for boksing til.

«Taktikk . Dette er en ting som kommer 
med konkurransen. Enhver bokser vil be
standig finne nytt. Han blir aldri for gam
mel til a lære, og etter hvert som han del
tar i konkurranser vil han erverve seg nye 
ting og lære og dra fordel av disse. Dette 
er ting som ikke kan læres bort «på papi
rets. Her må det erfaring til og konkur
ranser. Det som det alltid kommer an på 
er at en må holde hodet kaldt, og ikke la 
seg påvirke av noen ting. Vi så det jo nå 
sist i Larvik at en Pors’bokser «mistet» 
hodet, og tapte kampen, for at iveren ble 
for stor, så legg deg dette på hjertet, min 
gode venn og kamerat, H. J.. så vil det gå 
deg atskillig bedre i framtiden. For husk, 
at selv om motstanderen er aldr så stor 
og sterk, så er han slett ikke uslåelig, der
for Hamiltons ord igjen, tekniken og kald- 
blodigheten slår selv den mest brutale og 
sterkeste til canvassen for å sove på sine 
svakheter, og for å ha brutt seg mot de 
gode ordene: «the noble art of selvdefence», 
selvforsvarets edle kunst.

bokser, kan sammenfattes i tre ting. Kon- 
disjonstrening, teknisk detalj trening og 
taktikk. En boksers trening vil i alle dele 
avhenge av en kyndig instruktør. Instruk
tøren ma ha kjennskap til boksingen i den 
minste detalj, og bør legge sitt arbeid an 
pa a bringe sine elever i god fysisk kondi
sjon. Det oppnåes best ved raske fotturer 
og løp. innlagt med sma spurter og gjerne 
i litt ujevnt terreng. Ved a løpe pa en hard 
vei. vil en lett bli stiv i legg- og lårmuskler, 
og dette ma unngås.

Derfor er noenlunde jevne stier i kupert 
terreng a foretrekke. Ved siden av dette 
skal man benytte en gymnastikk som gir 
smidighet og lett bevegelighet. En ma be
standig passe pa at fotarbeidet blir sa lett 
og glidende som mulig. Derved vi! en 
oppna lettbevegelighet savel ved angrep 
som forsvar. Man ma legge an pa a kunne 
bevege seg til begge sider, og gjerne lavt 
pa begge føtter. Tauhopping skal inngå 
som en fast øvelse pa hver treningskveld. 
Denne øvelse styrker underarmer og hand
ledd og er dessuten en god opptrening av 
energien og gir samtidig kondisjon.

Tauhopping skal oppstykkes med 
jogging, og skyggeboksing. Med hensyn 

til gymnastikken så ma det innlegges øvel
ser som styrker mellomgulvmusklene, og 
øvelser som å ligge på ryggen og heve føt- 
tene opp og ned langsomt er ypperlige i 
den forbindelse. Likeledes er det utmerket 
med øvelser fra stående med vridninger 
av overkroppen. Innøvelser av parader og 
slag ma ha en bred plass pa treningspro
grammet, og det må legges an på en opp
reist stilling med høy «guard». Hva var det 
Hamilton forsøkte å innprente oss! Jo. 
«allvays on guard , "alltid opp med para
dene. Paraden skulle stå der som spikret 
fast. Hvor ofte ser man ikke en bokser i 
slagveksling droppe paraden, ikke tenke på 
a beskytte seg selv. Har en da en smart 
bokser mot seg. som kjenner litt til tricks 
i boksingens finnischer. da er du et lett 
bytte for «dødsstøtet». Derfor, når du har 
slått en rett venstre, sa kvikt tilbake. Guar- 
den skal være presis der. hvor den gikk ut 
ifra, bestandig ut og inn. men allvays on 
guard ».

Det første som ma læres er en rett ven
stre. Dette støt er en betingelse å kunne 
beherske. Deretter går man over til rett 
høyre > og venstre hook, uppercut og halv
sving, legg merke til dette ord, halvsving- . 
ikke et svingslag som kommer fra en halv-
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Et par ord
til Pors-bokserne
og nybegynnere.

Instruksjon angående boksing.
Det finnes neppe noen idrettsgren som 

krever sa meget av sine utøvere som hva 
boksingen gjør. Det er en fullstendig feil
aktig oppfatning å tro, at bare man er 
sterk og uvørren nok så er det bra. Boks- 
ingens idé er noe helt annet, og vi skal 
være oppmerksom på, at boksingen har 
slått igjennom som allemanns idrett i en 
rekke land fordi den kan gi sine utøvere 
selvtillit, rask tankegang, handlekraft og 
framfor alt en førsteklasses mosjon såvel 
for hjerne som legemet for øvrig.

Grunnlaget for å bli en dyktig bokser vil 
avhenge av innøvet ferdighet i forbindelse 
med naturlige anlegg. For å kunne tilegne 
seg ferdigheten kreves gode treningsforbe- 
redelser, og så ser vi litt på de enkelte ting. 
Grunnlaget for å bli en god og dyktig

Po rs gr un n - O sl o
Det var liksom vår i luften da jeg reiste 

innover i dag. Under de meterhøye snø
fonnene som solen strødde sitt gull på. der 
var det liksom jeg så og ante de første 
grønne grasstråene titte modige fram, 
trass frost og kulde, for å sikre seg en plass 
i solen.

Kanskje var det fordi vSportsmanden 
berettet om saklige ting, vedtatte ligafor- 
slag og sån at jeg syntes at fotballguttas 
vinterbleke lemmers første dunk på ballen 
ute på vårgrønt gras var kommet sa altfor 
nær.

Det kunne jo vært i morgen.
Men eliteserien kunne gjerne kommet et 

år senere for meg.
Et år kunne gitt oss svar på mange av 

spørsmålene om lag og lagledelse som ak
kurat nå er så jomfruelig ubesvarte.

Kommer vi ikke med må vi kjempe for 
livet. Kommer vi med så tror jeg det blir 
noe bortimot spurv i tranedans.

Akkurat nå i alle fall. Men alt avhenger 
av ledelse og lag.

Vi må være klar over at om vi skulle 
komme med i eliteserien, som vi med tida 
selvsagt må gjøre, så vil det stille ulike 
større krav til de aktive enn de vi nå er 
vant til. Om det vil bli for anstrengende 
for oss er det for tidlig å si noe om enda.

Ser vi på årets U.K. skulle en vel tro at 
en her hadde fått rystet sammen de beste 
fotballhodene vi rår over. Og med Leif er 
saken klar, han bør bli den som trekker opp 
de store linjene, assistert av de øvrige U.K.- 
folk.

Og så får vi stå eller falle med dem.
Personlige hensyn, kjennskap og venn

skap må bort jo før jo bedre. Myndig le
delse, lydhøre gutter, selv om en er gammel 
i treden.

Disiplin må til.
Om laget er saken dessverre ikke så klar. 

Vi har mange svake punkter. Altfor mange 
om en så må si, og jeg tror neppe at se
songen som kommer vil bringe fram habile 
folk til å fylle hullene, trass i jamn og god 
rekruttering. For jamn kanskje, det er 
faktisk bare et par desiderte emner. Men 
Kristiansen og co- skal ha all mulig ros for 
den store og brede interesse de skapte om 
juniorfotballen i sesongen som gikk. De 
arbeidet meget godt.

Men vi bør la de unge slippe til, mens vi 
ennå har gamle rutinerte storheter på- 
laget som de kan spille sammen med og 
lære av.

Og kjør dem forsiktig, sett dem ikke ut 
av laget for en dårlig kamps skyld, la dem 
heller stå over noen kamper når de har 
funnet seg til rette, om de bor hvile.

Jeg kan ikke unngå å komme tilbake til 
en ting jeg var inne på i fjor, nemlig det 
at vi må minst ha 15 fullgode spillere. Som 
det har vært blir det alt for mye halting 
på laget om det ikke er fulltallig. Vi burde 
hatt det før. nå i eliteserien nta vi ha det. 
der blir påkjenningen så stor at en spiller 
ikke kan gjøre regning med å klare alle 
kampene i sesongen.

Men kan vi klare a få fram 15 mann som 
kan settes inn nårsomhelst og nær sagt 
også hvorsomhelst?

Vi bor kunne kiare det med rasjonell og 
iherdig trening. Vi kan ta mer av lørdags- 
ettermiddagen og søndagene til hjelp, selv 
om en må hvile de klassiske timene.

Så er det ikke mer å si om det. Vi far 
bare vente til varens første Kick off og se 
Lindstad og co. sette våroffensiven igang.
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litt’-.

W. L.
p

meter, bak deg eller ut fra siden, da er din 
motstander flere meter unna deg, og det 
uvettige slag treffer tomme luften, og du 
har en god del pust mindre. Nei, halvsving 
skal du bare bruke når du dukker for en 
rett venstre, og halvsvinget da skulle av
gjøre kampen til din fordel, er du snar i 
din tankegang, så kan du slå to slag i ett. 
et dobbelt svingslag, et til mellomgulvet og 
et til høyre hakeparti. og da kvikt tilbake. 
- on guard-.

Under innøvelsen av slag, ma en bestan
dig passe pa kroppsbalansen og overføring 
av kroppstyngden i den retning slaget eller 
støtet går. Derfor pa treningsprogrammet 
ma man stadig legge vekt pa tilbaketrekk. 
parader og unnvikelser, og oppfatning av 
motstanderens slag, og i å innøve dette 
savner vi i Pors’ boksegruppe sårt en 
strikkball, men hvor er den å fa kjøpt? 
Teknikk er en ting som ma innøves i for
bindelse med trening, men for å kunne 
erverve seg en allsidig teknikk er konkur
ranser nok nødvendig, i hvert fall i mindre 
utstrekning. Man kan godt si det slik, at 
man lærer mer gjennom en kamp enn man 
gjør på mange treningskvelder. Og erverve 
seg teknikk avhenger av den enkelte ut
øves evne til å studere andre boksere, for
enet med egen oppfinnsomhet- Her må 
«blikket* for boksing til.

«.Taktikk*. Dette er en ting som kommer 
med konkurransen. Enhver bokser vil be
standig finne nytt. Han blir aldri for gam
mel til å lære, og etter hvert som han del
tar i konkurranser vil han erverve seg nye 
ting og lære og dra fordel av disse. Dette 
er ting som ikke kan læres bort «på papi
ret». Her må det erfaring til og konkur
ranser. Det som det alltid kommer an på 
er at en ma holde hodet kaldt, og ikke la 
seg påvirke av noen ting. Vi så det jo nå 
sist i Larvik at en Pors’bokser «mistet» 
hodet, og tapte kampen, for at iveren ble 
for stor, sa legg deg dette på hjertet, min 
gode venn og kamerat. H. J., så vil det gå 
deg atskillig bedre i framtiden. For husk, 
at selv om motstanderen er aldr så stor 
og sterk, sa er han slett ikke uslåelig, der
for Hamiltons ord igjen, tekniken og kald- 
blodigheten slår selv den mest brutale og 
sterkeste til canvassen for å sove på sine 
svakheter, og for å ha brutt seg mot de 
gode ordene: «the noble art of selvdefence „ 
selvforsvarets edle kunst.

bokser, kan sammenfattes i tre ting. Kon
disjonstren ing. teknisk detalj trening og 
taktikk. En boksers trening vil i alle dele 
avhenge av en kyndig instruktør. Instruk
tøren ma ha kjennskap til boksingen i den 
minste detalj, og bør legge sitt arbeid an 
pa å bringe sine elever i god fysisk kondi
sjon. Det oppnåes best ved raske fotturer 
og løp. innlagt med sma spurter og gjerne 
i litt ujevnt terreng. Ved a løpe pa en hard 
vei, vil en lett bli stiv i legg- og lårmuskler. 
og dette ma unngås.

Derfor er noenlunde jevne stier i kupert 
terreng a foretrekke. Ved siden av dette 
skal man benytte en gymnastikk som gir 
smidighet og lett bevegelighet. En ma be
standig passe pa at fotarbeidet blir sa lett 
og glidende som mulig. Derved vil en 
oppnå lettbevegelighet savel ved angrep 
som forsvar. Man ma legge an pa a kunne 
bevege seg til begge sider, og gjerne lavt 
på begge føtter. Tauhopping skal innga 
som en fast øvelse pa hver treningskveld. 
Denne øvelse styrker underarmer og hånd
ledd og er dessuten en god opptrening av 
energien og gir samtidig kondisjon.

Tauhopping skal oppstykkes med 
jogging og skyggeboksing. Med hensyn 

til gymnastikken så ma det innlegges øvel
ser som styrker mellomgulvmusklene. og 
ovelser som a ligge pa ryggen og heve føt- 
tene opp og ned langsomt er ypperlige i 
den forbindelse. Likeledes er det utmerket 
med øvelser fra stående med vridninger 
av overkroppen. Innøvelser av parader og 
slag må ha en bred plass på treningspro
grammet, og det må legges an på en opp
reist stilling med høy «guard». Hva var det 
Hamilton forsøkte å innprente oss! Jo. 
«allvays on guard», alltid opp med para
dene. Paraden skulle stå der som spikret 
fast. Hvor ofte ser man ikke en bokser i 
slagveksling droppe paraden, ikke tenke på 
a beskytte seg selv. Har en da en smart 
bokser mot seg. som kjenner litt til tricks 
i boksingens finnischer. da er du et lett 
bytte for dødsstøtet -. Derfor, når du har 
slått en rett venstre, sa kvikt tilbake. Guar- 
den skal være presis der. hvor den gikk ut 
ifra, bestandig ut og inn. men allvays on 
guard».

Det første som ma læres er en rett ven
stre. Dette støt er en betingelse a kunne 
beherske. Deretter går man over til rett 
høyre > og venstre hook, uppercut og halv
sving. legg merke til dette ord. halvsving... 
ikke et svingslag som kommer fra en halv-



6PORS-BL ADET

En som ikke klarte det.

E. S. Har jeg nå startkontingenten tilgode?

D. S.

i

y.

R-N-Æ-S-S.

I

Dersomatte
(no)en har funnet skinnvottene mine i 
Rugtvedtkollen skjærtorsdag, bes den (eller 
de) (u)ærlige finner(e) innlevere den (el
ler de, hvis begge er funnet) til bruvakta.

I motsatt fatt vil saken bli overlatt 
boksegruppa. uten ansvar for noen.

Det lengste skihopp
i verden nå er ikke prestert av nordmann. 
Rekorden innehas av sveitseren Fritz 
Tscannen. Den er satt i 1948 og er pa 120 
meter.

En må helt tilbake til 1935 for a finne 
en nordmann toppe tabellen. Det er Reidar 
Andersens 99,5 m.

Før i tiden dominerte våre løpere. Helt 
fra Torjus Hemmestveits hopp på 23 m. i 
1879 til 1927 var rekken ubrudt. Da slo 
sveitseren Bruno Trojani Sigmund Ruuds 
rekord på 70.5 m.

Jeg så meg listig omkring- Holdeplass 
eller ikke her tenkte jeg. Na må det gjøres 
noe. for kan jeg ikke holde meg. sa kan 
ingen andre holde meg heller. Det ble sik
kert «klabb og babb for de to som starta 
helt sist. Jeg hadde fordelen av tidlig 
startnummer!

Og nå kom den — blodsmaken. Jeg spot
ta, jo det var spott enda, helt hvitt.

Kondis, snakket de om — er det noe som 
alle må ha med for a ga. Neida, tenkte jeg. 
bare en har god pust, sa kan en visst ikke 
ta en sådan.

Bettedo. skulle jeg hatt litt kondis pa 
meg. Og der er det. Flere hundre millioner 
blodlegemer er samlet ved innkomsten for 
a se en trott sjel i et sultent legeme komme 
fram og tilbake mot mal pa 1 min. det 
tillatte.

Skimerkedagen 
er opprunden. akkurat på dagen i slutten 
av uka-

Tindrende vårsol tvinger termometeret 
opp mot uanede høyder til vinter å være. 
Kjentfolk melder om holkeføre og like dår
lig etter 4- 6.

Bedre føre var. enn hadde vært, tenkte 
jeg da jeg pr. staver slepte meg oppover 
tilsnødd og overkjørt hestemøkk.

Her skal jeg gå og gå og ikke komme til 
målet. Ja. her kunne det gjerne vært snaut 
mål — jeg mener kortere løype. Feil sy
stem — hele ordningen med skimerket er 
feil, tenkte jeg. Her skal en fattig stakkar 
gå 2 fram. 1 tilbake. 2 fram. 1 tilbake. Med 
andre ord 1 mil pa 65 minutter tilsvarer 1 
mil på 26.5 min. med bakglatte ski som 
ikke går forover. Det er fabelaktig, tenk 
at en virkelig går 3 mil pa 1 ditto, og 
like langt som de andre, mumlet jeg. Her 
er det ikke fusk og fanteri. En skal vel gå 
pa skia eller slepe seg fram med stavene. 
Her star dem rett og slett og bare sparker 
ifra uten tanke på høna assen en seier 
om den.

Jamen tenkte jeg pa høna og de glatte 
skia mine!

Nei. neste gang sa forbyr vi bruk av 
vitenskapelige eksperimenter under skia — 
hvis nødvendig kan smøring legges oppå, 
alle ville få like forhold. Ja. kunne kan
skje alle sammen gå like langt ogsa.

Ja, dette er et renn å merke seg. Mange 
merker ble det. mer enn en mark. Her lig
ger jeg ikke bare utslitt, men også ned
brutt etter a ha gått på 1 minutt + maksi
maltiden.

Etter matstasjonen på Annerød, hvor 
folkene nettopp satte til livs dugurden, 
spurtet jeg avsted et stykke for så a opp
dage at her er det nedfor. Jeg snudde meg 
rundt og lot det stå til ut bakken, for skia’ 
var fakta sta forover. En stund tenkte jeg 
virkelig på om det var noen som hadde 
gjort meg det spikk å smøre skiene — den 
gale vegen.

Og plutselig så skjedde det. Samtidig 
som jeg måtte bøye meg ned og bakover 
(været gikk i nakken og blåste forbi nese 
og munn) for å se og puste, stanset jeg et 
øyeblikk med skihelene i renna. Fullfør 
tenkte jeg, og tok saltomortalen helt eksel
lent. Nedslaget stivt på grunn av alder- 
domssvakhet.
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Det bli r eliteserie.

Nils.

4.

6.

1.
2.
3.

Når dette leses er saken allerede avgjort 
pa N. F1 F. ting i Oslo. — Na når forbunds
styrets forslag er vedtatt kan det være av 
interesse for oss her i bladet a forsøke a 
konstatere en del sannsynlig fakta. -

Hadde forslaget blitt forkastet i år ville 
det tvunget seg fram igjen i 1949 eller 1950. 
Det er ikke bare fotballens øverste ledelse 
som forlanger en slik serie, men det er 
fotballens store publikum som krever det. 
Publikum blir jo mer cg mer sakkyndig — 
og dermed kresen, og ser heller en god enn 
2 dårlige kamper. Spiller Odd—Fredrikstad 
i Skien gar det store publikum dit i stedet 
lor Urædd—Fram og Pors—Ulefoss i Pors
grunn. Det er innlysende.

Det nytter derfor ikke a forsøke a bort
forklare at det blir tyngre a drive som al
minnelig 1. div.klubb enn hittil-

Vi tror likevel at de fleste av våre med
lemmer velger hovedserien. Våre gutter vil 
da alltid ha som mål a spille seg opp dit og 
a bli der. Spenningen foran og under hver 
kamp blir større og dermed ogsa sjarmen 
og gleden ved fotballen.

Generalforsamlingene o

Har vi sjanser i dr?
Vi har sett at forbundsstyrets forslag går 

ut pa en hovedserie med 16 klubber i 2 av
delinger å 8 lag. Det spilles en hjemme- og 
en utekamp for hvert lag. Seriemesteren 
kares pa samme mate blant de 2 avdelings- 
vinnere. De 2 dårligste i hver avdeling 
dumper ned i 1. divisjon, mens altsa de 4 
beste av landets 82 førstedivisjonsklubber 
rykker opp i hovedserien. Vi som hører til 
distrikt IV som omfatter klubbene i Vest
fold — Grenland — Øvre Telemark, får 4 
representanter i hovedserien. Som dere da 
vet er bade Odd og Storm temmelig sikre 
kandidater, og blir utvilsomt storklubbene 
her i første omgang- For Pors’ vedkom
mende er saken i høyeste grad uklar. Alt 
avhenger av varens 3 kamper.

Det minste Pors ma klare er 1 seier og 1 
uavgjort, og sjøl da er vi avhengig av de 
andres innbyrdes kamper.

En stor oppgave hviler pa de 11 som ent
rer grasmatta pa Odds Stadion 2. mai i 
Pors’ farger. Kan vi fa et «varlag,?

— Ja. da har vi altsa sjanser til å komme 
i «fint selskap >. —

Vestsia. 48.

i foreningen er som oftest godt besøkt. 
Mange er de som gar til møtene overbevist 
om a foreslå ditt og datt. Andre går dit 
for a være mer observante, muligens ogsa 
for a finne noe å kritisere. Slike er ikke 
gode medlemmer.

Jeg hadde ikke anledning til å deltapå 
mer enn én generalforsamling i fjor, men 
ble likevel oppmerksom på ting — som for
resten ikke er av noen ny dato, men verd 
å legge vekt på-

Mange møter opp for a se og hore. Nål
en kommer til siste post — valgene — for
later visse personer forumet i trygg for
vissning om vel utført dont.

Nettopp valgene setter ofte nær sakt gra 
har i hodet på valgkomitéen og de ansvar
lige ledere. Det er sikkert lett å kritisere 
sammensetningen av de ulike komitér og 
utvalg — nettopp for en slik som er av 
nei-jeg-kan-ikkeslaget.

En er oppmerksom på at enkelte med
lemmer er meget bundet i sitt private liv.

men ingen er vel mer bundet enn at de 
kan påta seg et verv. — og vise seg som 
gode medlemmer.

Hvis du er en av dem som trenger gode 
råd for å ødelegge din forening, så

Merk deg følgende:
Kom ikke til møtene.
Hvis du kommer, sa kom for sent-
Hvis ikke været passer, så tenk ikke 
på å komme.

Hvis du deltar i et møte, så forsøk å 
finne feil ved lederens og de andre 
medlemmers arbeid.

5. Påta deg aldri noen oppgave, det er 
mye lettere a kritisere det de andre 
gjør, enn a gjøre noe selv.
Føl deg såret hvis du ikke blir valgt 
inn i en komité, og om du blir anmodet' 
om a være med. så ta ikke del i komité
møtene.

7. Hvis komitéens formann ber deg om å 
si din mening i en viktig sak. så svar 
at du ikke har noe a si i den anledning 
— men — snakk med alle etter møtet 
om hvordan saken burde vært ordnet.
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Til Pors’ boksere:

r

8. Bry deg ikke om å skaffe foreningen 
nye medlemer og abonnenter til Pors- 
bladet — overlat det til andre.

Er du en av dem som følger reglene?

FOTBALLEN 
ruller igjen. Vålerengens Leif Fjeldham- 
mer scoret sesongens, og Erling Olsen vårt 
første mål.

må ga inn for deres gjerning med hele 
deres energi. Dere ma legge hele deres in
teresse i arbidet for å bli førsteklasses 
boksere og dere ma kunne konsentrere dere 
om denne oppgaven og forsake mange ting 
som man ellers har lyst til a befatte seg 
med.

«Knabbe og Karl viste begge i kampen 
mot Tollnes at de ikke hadde glemt kuns
tene fra i fjor- Ja. hvem vet. kanskje de 
går sin beste sesong i mote begge to?

Leif har ogsa fatt den rette gnisten, og 
det smitter nok på mange!

Kondisjonstrening.
Forutsetningen for at en bokser skal 

kunne yte sitt beste i en kamp er at han 
har en prima kondisjon. Hvordan skal vi 
skaffe oss denne, vil mange av de yngre 
gutter spørre om. Jo. benytt din fritid til 
lange turer i friluft. Gjerne med vekselvis 
«jogging og raske spurter. Ta deg av og 
til en baklengs løpetur pa en 15—20 mctei 
eller sa. Der er ting som oppøver fotarbei- 
det i vesentlig grad. I treningstabellen ma 
dere huske på at tauhoppnig er en av de 
beste hjelpemidler til å fremskaffe uthol
denhet. Det skal være en fast regel med 
6—8 runder tauhopping pr. treningsaften. 
Den gir dere energi, utholdenhet og fot- 

v arbeide. Innøvelse av slag og støt ma være 
en fast post pa trenmgsprogrammet. og 
det må her innflettes øvelser med sidestepp. 
tilbaketrekk, unnvikelser osv. Vi ma bare . 
huske på én ting og det er: Ga ikke for 
hurtig fram.

La oss den første tiden konsentrere oss 
om rett venstre, og hvordan den skal ut
føres. Den rette venstre vil bestandig kom
me til å være enhver boksers farligste vå
pen. Behersker man dette støt til fullkom
menhet, så vil en angripende motstander 
ha sine største vansker med å få noe til. 
I den forbindelse vil det være riktig å ta 
for seg et annet og meget viktig moment, 
og det er «bevegelseskontroll.»

Fra din utgangsstilling, («guard») skal 
du foreta «finter» med kropp og armer. 
Den letteste definering for ordet «finte,, 
må vel bli et forsøksslag, eller «veilednings- 
støt», da det jo er for å forstyrre motstan-. 
derens iakttagelsesevne at bevegelsen blir 
utført. Gjennom innøvelsen av slag og støt 
vil du med veiledning snart finne fram til 
den stilling som ligger best an for din egen 
kontroll over boksingen og de forskjéllige 
bevegelser. Slå aldri et unødig slag. Hvis 
det ikke lykkes å «finte» fram en åpning i 
motstanderens «guard» så vil du sjelden 
eller aldri få noen glede av å slå deg gjen
nom hans parader. På den måten vil du 
slå og slite deg selv ut.

Kontrastøt må i slike tilfelle være ditt 
våpen og denne gren av boksing som vi i

Treningsrettleiing 
av NO EL R. HAMILTON.

Norges Bokseforbund har engasjert meg 
for å utføre et arbeide sammen med dere 
gutter som har tenkt å bli konkurranse- 
boksere. Det er min oppgave å gjøre alle 
tilfreds, og jeg vil gjøre mitt beste; men 
jeg vil si dere på forhånd, at champion 
blir man ikke på en dag. Veien til mester
skapene går gjennom systematisk trening, 
og dere må være klar over en ting, at skal 
boksingens finesser læres i den utstrekning 
som må til for å komme til topps ved et 
internasjonalt mesterskap, sa* må grunn
laget være solid.

I den korte tiden jeg har vært her i 
Norge, har jeg hatt god anledning til å 
feste meg ved enkelte ting i forbindelse 
med instruksjonen som nok vil gjøre det 
vanskelig for de fleste av bokserne å kunne 
nå fram til de store mål. I første rekke 
sikter jeg da til det minimale som blir lagt 
treningen tildel. Det gåes for hurtig fram 
med innøvelser av de forskjellige slag og 
parader. Dernest er det en ting som for
undrer meg sterkt ved betraktning av nor
ske boksere og idrettsmenn forøvrig: «den 
sterkt utbrette tobakksr økning en.»

Husk på den ting, gutter, at ønsker dere 
å komme i god form så må sigaretter og 
tobakks-snadden legges på hyllen. Dere
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Treningen

Odds turnhall.

B.1... <
alminnelighet kaller -defensiv» krever selv
kontroll over alle bevegelser i den aller 
ytterste utstrekning, og den rette venstre 
må være vart geiteralvåpen . Legg derfor 
an pa a sla dette slag fra alle stillinger, og 
sla presist og velberegnet. Gå til oppgaven 
med å lære deg å sla en rett venstre med 
den overbevisning, at å kunne beseire en 
førsteklasses venstrehåndsbokser i de fle
ste tilfelle beror på en tilfeldig unntagelse

Sa lenge innøvelser med rett venstre på
går så bør du helst glemme at du har en 
høyrehånd forsåvidt som det gjelder a be
nytte den til slag. Din høyre hands første 
oppgave er a tjene som parade ved opp- 
fangelsen av slag og støt. Ditt bruk av 
høyrehånden vil komme av seg selv og ut
førelsen av slag og støt med den. skal vi 
komme tilbake til gjennom praksis. En 
ting må du huske, og det er: Hold dine 
hender lett sammen uten å være knyttet. 
Anspenn og slit ikke ut din muskulatur ved 
unødvendige anstrengelser.

Treneren Hamilton 
underviser med vår 
bantamer. Lasse Chri
stensen. I bakgrun
nen boksegruppas 
formann, Wendelboe- 
Larsen.

- » :

I trefføyeblikket skal hånden være solid 
knyttet. Slag eller støt med åpen eller halv- 
lukket hand er ureglementert og i steden 
for å skaffe deg points. så skaffer det deg 
advarsler, og er det en korrekt kampleder 
sa vil du bli vist ned av podiet. Det er med 
rette han sier til deg: .Kom igjen når du 
får lært å sla slagene riktig.» Vel, gutter i 
Pors’ Boksegruppe, er dere innforstått med 
ovenstående, la det aldri hende med noen 
av våre, la ess vise oss fra en teknisk og 100 
% kampreglementert boksing, i den edle 
kunst i selvforsvar.

For å kunne «score .points» i en kamp, 
er det en betingelse at man er kald og om
tenksom. Man må ikke la seg overrumple 
og en må være «ready» til å handle hurtig 
og vel overbevist i enhver situasjon. Meget 
av dette kan vi lære gjennom skyggeboks- 
ing. Under øvelse i «skyggeboksing > sa må 
vi bestandig ha for oss at vår usynlige mot
stander er en mesterbokser. Vi må lære 
oss til a holde en «guard», til å sidesteppe,
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Danmarks beste
bokseklu bb

Bakkeo

Man md lære d gd, før man kan løpe.

W. L.
Intr.

Av arbeider som blir a gjøre i bakken var 
utover, for a få den i best mulig stand, kan 
nevnes: Utbedring av tilløpet, bl. a. ny bru. 
Muligens ogsa forlenge-det en del oppover. 
Det må vel også sprenges en del for a få 
vekk noen kuler hist og her. En bedre opp
gang for løperne vil ogsa bli forsøkt lagt. 
Hoppet skal legges nytt — trekkes lenger 
tilbake og bygges høyere. Det er her tan
ken å fa støpt pillarer. Kulen skal bygges 
høyere i forhold til hoppet. Da de gamle 
fliseballer stadig siger unna, ma man for- 

■ søke å fa boret ned noen bolter i fjellet — 
om det er å treffe på noenlunde grunne 
forhold. Unnarennet forøvrig skal graves 
ut en del, slik at bakken vil måle mer enn 
nu. Enda en ny tribune må vel også bli å 
sette opp. Likedan en ny tribune for anvis- 
ningstavlen. Det vil også bli forsøkt å få 
lagt permanent lys i begge bakker, for at 
treningsforholdene skal bli best mulig til 
vinteren.

Til dette arbeid — som er tenkt påbe
gynt allerede nu fra våren av — trengs det 
jo en masse hjelp for at det skal bli så 
billig som mulig.

Skigruppa vil henstille til medlemmene 
a møte tallrikt opp utover, nu når kveldene 
blir lysere og varmere.

unnvike, gå til angrep og parere i lynsnar 
rekkefølge . Dette vil gi oss et godt fot- 
arbeide som vi forøvrig må legge stor vekt 
på å få fram. «Gå inn» med angrepene. 
«score points og «gd ut . I praksis vil vi 
vel kunne si det slik. «Boks ut og inn fra 
din motstander.» Men husk pa: Det ma 
bare være såvidt du er utenfor motstande- 
rens rekkevidde.

Det vil være en god regel a skyggebokse 
minst et kvarter hjemme hver dag om dere 
ikke skal i treningslokalet. Bruk tanke- 
evnen og oppfinnsomhet under skygge- 
boksingen. «Vær lett pa foten og rask med 
h anden . Ved hjelp av skyggeboksingen 
skal vi øve oss fram til en rask og lynsnar 
reaksjon ved tegn pa bevegelse hos mot
standeren.

Om dere vil forstå, når vi sier det pa 
denne maten, at det er instinktet som skal 
oppoves. Gjør deg for vane at din høyre 
hånd ikke blir trukket for langt opp ved 
guardstilling slik at det dannes åpning for 
solar plexus og mellomgulvet.

Vel. gutter, så går vi i gang og innøver 
en rett venstre, og skaffe oss en god kon
disjon. Det vil bare skaffe dere gleder om 
dere unnlater å kjøpe sigaretter, «bli litt 
skotte», — og dere vil etter hvert føle en 
selvtilfredshet over å kunne beherske deres 
trang til å røke. Dette må bli det første 
bud vi gjennomfører, og av egen erfaring 
vet jeg. at har man først kommet i god 
form så vil man bestandig lengte etter 
dette. Jeg er fullt pa det rene med at alle 
som begynner med boksing ikke kan bli 
mestre, men alle vil kunne gis den glede 
såfremt de tar sin trening alvorlig, at de 
vil kunne forsvare seg i enhver situasjon.

Det er min oppgave å forsøke a instruere 
dere på en måte som vil gi dere den rette 
forståelse av hva som kreves av nøyaktig
het og tålmodighet for a nå fram til de 
store mal. Nar dette grunnlaget er lagt, 
så blir det deres egen oppgave å gå inn for 
treningen med all deres interesse og opp
ofrelse. og dere vil snart høste gleden av et 
systematisk arbeide. Husk bestandig pa en 
ting:

Odense, kommer som kjent sammen med 
gode norske boksere, hit til Porsgrunn pa 
storstevnet som Pors arrangerer, den 15. og 
16. mai.

Dessverre ga ikke forbundet starttilla- 
telse for landslagsdeltakere og reserver, 
men allikevel er vi sikker pa at det brygger 

x opp til virkelig kvalitetsstevne.
Vi vet at vare boksere ligger i intens 

trening for pokalkonkurransen, og de vi! 
nok yte danskene god motstand.

Stevnet blir sesongens clou her i Tele
mark — og en verdig avslutning for Pors- 
bokserne!
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Etter det STORE
R uglvedt rennet.

Ircmicus.

Det smakte unektelig litt av lotterispill 
cia skigruppen proklamerte storrenn pa 
selveste skjærtorsdag, men hvo som intet 
vager-------osv. Vi vant. Men en ting er
sikkert, hadde jeg ikke manglet en knapp 
i buksa akkurat da. hadde det hele gått 
skitt, for jeg talte pa knappene, og det var 
det som gjorde utslaget. Aksel har et litet 
pent klippekort pa ønskevær. og gud vet 
hvor mange godværsmerker det er på det. 
Snart blir vel ønskeværet obligatorisk. — 
men bank i bordet, og la oss ikke glemme 
a være takknemlige.

Pa tross av de mange paske-emigranter 
var arrangementet aldri truet. Godvilje og 
ansvarsfølelse var mobilisert i de mange 
medlemmers fravær, og rennet gar inn i 
historien som en glitterstjerne pa et jule
tre. Takket være den skyggefulle belig
genhet og gode preparering tidligere i vin
ter. var kollen bare til å glatte litt pa med 
et varmt strykejern, så var den ferdig til 
bruk.

Avisene har forlengst separert ut kre
men av deltagerlisten, la meg bare for or
dens skyld nevne at så meget krem har 
neppe noe renn har i Grenland kunnet 
smykke seg med. siden hovedlandsrennet. 
da; men la oss ikke blande de senere ap
proberte renn med terminlistens. Noen 
rykende fersk olympiavinner har vi iallfall 
ikke tidligere hatt anledning til å miste 
pusten av. Folk skal ha takk fordi de kom 
fordi han kom. men den lille sportslige 
uvanen a gå når slike har hoppet, det fris
ter en til a la dem få siste startnr. Publi
kum er ubarmhjertige. Det var god gam
mel stemning i bakken, skjærtorsdag, med 
kaffekok og greier. La oss ha en sånn kjele 
til hvert renn. Det setter liksom en ekstra 
spiss pa det. og det er nettopp noe for Rolf 
Asdahl å stelle med. Skal vi så driste oss til 
a antyde mottoet: en obligator. kaffekjele i 
et obligatorisk Rugtvedtrenn? — Føret var 
nok ikke det beste, men det var iallfall så 
godt at de beste ble best. Alt var således 
ideelt, og ingen ble begunstiget med den 
minste sjanse framfor andre. Dette må bli 
mønsteret som vi klipper ut våre framti
dige renn etter, været og alt medregnet.

Et pent trekk var det a huske dr. Mo som

nettopp nu i vinter feiret et pent og sjel
dent jubileum som lege i 20 år i bakken.*

En liten gest til dommerne iblant er hel
ler ikke av veien. De har i årenes løp pekt 
ut så mange premievinnere at de nok setter 
pris pa å være gjenstand for en slik gunst 
selv en enkelt gang. Ellers kunne kanskje 
den honnøren til Hugsted for hans olym- 
piainnsats vært noen meter kortere, til 50- 
meters merket omtrent, så hadde det lik
som blitt mer kontantesse og stil i nedsla
get. Ellers var det en bra anledning til å 
takke for pointsene.

Rennet ble hurtig og greitt avviklet, nes
ten for hurtig. Vi ventet liksom noen små 
kunstpauser foran navnene med stjerne, 
men de kom like regelmessig som Skiens- 
bussene. La meg hoppe pent over den for
lengst uaktuelle konkurranse med hopp- 
lengder og stilkarakterer. Sant har bare 
urettferdighetens aktualitet i øyeblikket, så 
er man ikke sikker, inntil man glemmer 
det helt. Personlig tror jeg ikke det var 
noe å hvesse pennen mot i dette renn. Det 
var rett og slett prikkfritt, men la oss en
delig reparere hoppet mens det enna er 
brukelig. Det er for sent når løperen er i 
farta.

Vi savnet igrunnen en riktig feiende 
Pors-innsats, det er vi jo vant til deroppe 
i den senere tid. men Per’s come back var 
overraskende og gledelig. Jeg tror han 
hadde laget en stor sesong i år om han 
ikke var blitt skadet/ Høyttaleren fungerte 
bedre enn noensinne, og la oss holde på 
den for framtia. Det letter arrangementet 
betydelig og platene skaper en viss stem
ning i bakken, så den er pengene verd. 
Men la oss forsøke å gjøre oppropet mer 
effektivt, det går ikke alltid helt bra. selv- 
cm løperne selv far ta største delen av 
skylden. Om vi f. eks. hengte nummerne 
etter hverandre på en snor, så kunne de 
ikke blandes, og løperne kunne få dem 
etterhvert som de kom. Det er bare en 
tanke.

Ellers tror jeg nok kontrollen var effek
tiv denne gang. Ja. jeg tror så men ski- 
gruppa er moden for et virkelig storarran- 
gement. noe med sus i. La oss gå inn for 
det. Rennet, skjærtorsdag, ga en lyst til å 
se hele jordet oppover som et myldrende 
menneskehav. — Gjem unna et godværs- 
merke til det. Aksel.
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VI HÅPER at alle vet at 1. mai er dagen 
før den 2. Det er da det bærer løs — mot 
Odd! !

øvelser som en spiller nødvendigvis må ut
føre i en kamp, når du kjenner at pusten 
gar lett, hjertet arbeider normalt, og musk
ler og lemmer virker i et harmonisk sam
arbeid. og du foler deg frisk og oppkvikket 
etter en kamp eller trening.

Da er kondisjonen i orden, og da først 
har du det rette utbytte og den rette glede 
av a spille fotball. Men for a komme dit 
kreves det mye av deg. bade av vilje, ut
holdenhet og en god slump forsakelse. Det 
gjelder nemlig ikke bare a fa kondisjonen 
i orden, men kanskje like mye a holde den 
vedlike. Det hender, nar en er kommet et 
stykke ut i sesongen, at der inntreffer en 
periode hvor en kanskje blir lei av trening 
og fotball og alt som horer med hertil. Da 
er det om a gjøre at du har vilje cg er ut
holdende nok til a fortsette til denne pe
riode er over, for som regel er den av rent 
forbigående art.

Under benevnelsen forsake, er det nok 
mange ting som en fotballspiller, savelsom 
andre trenende idrettsmenn, ma fornekte 
seg.

Men det er særlig en ting som jeg vil be 
dere ta mer alvorlig enn tilfelle ofte er, og 
det er bruk av tobakk. Forbruket av siga
retter kan og bør reduseres til det minst 
mulige. Sløyf minst 3—4 sigaretter om da
gen.

Det kan du godt greie, og det har mer a 
si for kondisjonen enn du kanskje aner.

Det forlanges ofte betraktelig mye av en 
fotballspiller, men her må man være opp
merksom på at ingen her hos oss kan leve 
av å spille fotball. Når du derfor gjør ditt 
beste innenfor rammen av det som ditt 
arbeid og din fritid forøvrig tillater, kan 
ingen forlange noe mer av deg.

En ting kan slåes fast, og det er at den 
interesse som dere har vist under treninga 
hittil i år. lover det beste for tida fram
over, og så puffer vi som ikke er aktive 
utøvere på dere, så godt vi kan. Men bli 
ikke fornærmet om enkelte puff skulle bli 
litt harde. Det er bare godt ment.

Og så går vi inn for sesongen.
Andreas.

Litt om lotballtreninga.
Fotballen er igjen begynt å rulle, og opp

takten er allerede gjort til en sesong kan
skje mer hektisk enn noen gang for.

Oppmykningstreninga innendørs er et 
tilbakelagt stadium, og utetreninga er i full 
gang. Guttene våre har jo alt nå lagt at
skillige kilometer bak seg. i stria for å er
verve seg best mulig kondisjon. Vi vet jo 
hvor betydningsfulle kampene framover er. 
hvilket sikkert også spillerne er fullstendig 
klar over. Det mangler såvist ikke på for
ståelse herav på noe hold. Det mangler 
heller ikke på råd og vink fra forskjellige 
kanter til dere som vi setter vår lit til. og 
det er forsåvidt riktig.

Som gode medlemmer av vår forening er 
vi jo alle interessert i at dere som får æren 
av å spille på førstelaget, blir så godt trim
met som det er mulig å få dere. Men i før
ste rekke står det jo til dere selv å gå inn 
for den nødvendige trening med glød og 
alvor.

De forskjellige øvelser i et treningspro
gram er jo viktig og nødvendig, men per
sonlig mener jeg at særlig et punkt i pro- 
grammet er av spesiell stor betydning, og 
det er kondisjonstreninga. Her blir det ofte 
sluntret unna en god del. av forskjellige 
grunner. Men har du engang begitt deg ut 
på den galleien å bli fotballspiller. så'har 

- klubben din rett til å forlange av deg at 
du gjør det du kan for å bringe deg selv i 
en slik form at du kan yte ditt beste. Det 
kan nok mangen gang synes både ens
formig og trettende, men i alminnelighet 
er jo treningsprogrammet lagt slik an at 
der blir variasjon.

Det er mange måter å opparbeide kondi
sjonen på, noe som ikke jeg skal komme 
inn på. Hver enkelt av dere må her selv 
hjelpe til så godt som mulig. De kondi- 
sjonsøvelser som er innlagt i et trenings
program er nemlig de minimumskrav man 
må sette til en førstelagsspiller, og de ma 
du oppfylle hvis du vil regne deg som sa- 
dan. Du har således lov til å trene litt 
utenom det oppsatte program. Det skader 
absolutt ikke om du tar deg en løpetur i 
skauen, løper noen runder mer enn de obli
gatoriske. eller noen flere spurter. Hvis 
du virkelig går inn for å få kondisjonen på 
topp, så vil du til slutt selv merke når den 
er i orden. Hvor uendelig mye lettere er 
det ikke å utføre den mangfoldighet av
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fikk

/

Kapteinen
på laget, Alf Mikkelsen, forstår sin opp
gave, det vet vi. Det var uten tvil et for
nuftig valg, og nettopp han er mannen 
som kan ta tingene på den rette måten. 
Lykke til, «Knabbe,!

Treningen
drives iherdig og malbevist. Det ser ut som 
at Alf Jakobsen har fått det rette taket på 
Lingene. Det betyr meget for spillerne og 
lagsanden. Pa treninga la en spesielt mer
ke til spurstreninga og ball-lekene. Det er 
bedre enn å løpe runde etter runde — og 
bli treg.

Bli spurtsterke og løp. ikke pa hælene.

Sportsidiotiet 
kan bli et faktum hvis ikke idrettsinter- 
esserte far øynene opp for faren ved en 
utglidning.

En må alltid ha klart for øye hensikten 
med idretten, og likedan være så loyal mot 
kameratene at en ikke nytter seg av mid
ler som ikke tillates i ærlige konkurranser.

Ja, hva skal en si til hendingene både i 
ski- og skøyteforbundet? Er det ikke 
sportsidiotien som har tatt overhånd? Er 
det ærlighet? Er det i tråd med idrettens 
mål? Nei og atter nei. Det er tegn på 
dårlig sportsånd, og når den ånden siver 
ut, går det nedover — for full fart også.

Det er ikke umulig at revisjonen ved 
ettersyn også i andre forbund kan finne 
misligheter som ikke kan påtales i dølgs
mål. Hensikten er ikke å få svertet til 
norsk idrett så mye som mulig, men å få

Spillerne våre
så ut til å være bra i form — på få unntak 
nær. I kampen mot Toll nes viste det seg 
at kondisjonen var forholdsvis god, og tek- 
niken lå heller ikke langt tilbake.

Mange viste gode takter, og fler har mu
ligheter for å nå lenger enn noensinne. 
Leif viser også at gnisten er kommet, og 
det betyr alt for ham. Alle vet hvilken be
tydning det har for laget at denne store 
.strategen er med.

ordnet opp i alt sammen og si at her har 
vi amatører og der har vi profesjonister.

En vil ikke med dette fordømme profe- 
sjonismen som sådan, men skille klart ut 
profesjonistene fra amatørenes rekker. Da 
blir konkurransen ærlig.

Det spørs om ikke utartingen mot sports- 
idioti er en sykelig interesse for idretten 
som en må komme bort fra.

Denne sykelige interesse for idrett har 
vært mest fremtredende etter krigen. Da . 
den verste fredsjubel hadde lagt seg, 
strømmet folkemassene til tribunen. Her 
fikk de utløsning for 5 års tilbaketrengte 
affekter, sympati- og antipatierklæringer 
fikk fritt løp, samtidig med at de ved dis
kusjon av dommeravgjørelsene fikk til
fredsstilt trangen til saklighet.

Det var interessant å følge med i den 
avisdiskusjon skihopperen Thorleif Schjel
derup begynte i Verdens Gang i fjor, mor
somt var det å oppdage at hans argeste 
motstander var Rolf Hofmo. mannen som 
antakelig har de fleste lønnede verv innen 
norsk idrettsadministrasjon.

Jeg ville gjerne gjengitt artikkelen i sin 
helhet, men av plasshensyn tar jeg et ut-

Først omtaler han angrepene på 
fra de intellektuelle kretser og

drag, 
idretten 
skriver:

«Undertegnede er klar over at angrepene 
i forferdende grad er riktig. Men samtidig 
overser angriperne stort sett alt det verdi
fulle idretten er og kan være for menne
skelig utvikling. For å redde alt det verdi
fulle i norsk idrett, må vi som er glad i 
idretten innse hvordan sportsidioten øde
legger oss. Vi md stoppe den utvikling som 
allerede er kommet sørgelig langt. Vi må 
aldri ta etter de store idrettsnasjonenes 
metoder for å kunne konkurrere i verdens- 
eliten. Det er tusen ganger bedre at vi blir 
slått i alle idrettsgrener enn at vi lærer av 
svensk idrett. Vi md forsøke å utrydde 
mange ulykkelige følger av sportsidiotien 
i vårt eget land.

Idrettskamerater: Det er sinnssykt at 
idretten opptar all interesse i en ulykkelig 
verden som trues av atombomber og ny 
krig. Sporten beslaglegger ofte flere sider 
i våre aviser, mens utenrikspolitisk stoff 
ikke får plass. Det er sinnssykt at åndsliv 
og kultur kjemper en håpløs tilbaketogs- 
kamp mot idretten og ungdommens inter
esse. Det er sinnssykt at det skrives ti gan
ger mer om oss idrettsfolk enn om kunst,
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17 mai
må alle Forsere møte under foreningens 
fane i borgertoget.

I år skal vi vise enda tydeligere enn før 
at vår forening er sterk — og at medlem
mene setter sin ære i å kunne delta under 
vårt merke.

Kristen aksjon’s
møte i Vestsidens kirke, den 8/4, hadde 
samlet atskillige Pors’ere. Det var bra at så 
mange fulgte innbydelsen, og det viser at 
medlemmene fullt ut respekterer kirken og 
dens menn.

Bokserne til Narvik.
Bjørnflaten. Bjarne og Rolf Olsen, far 

sikkert en slitsom, men samtidig flott 
reise.

God tur alle tre! !

Pors administratorer
er dyktige. Det er de fleste enig i. Overalt 
hvor en kommer inn på foreningens admi
nistrasjon — får Pors’erne ros for dyktig 
ledelse.

Slike tilståelser gjøres av medlemmer 
fra andre foreninger, og av folk som ikke 
er direkte interessert i idretten.

Det betyr at foreningens arbeid blir res
pektert og beundret, til ære for medlem
mene!

Hvor meget veier du 
og hvilken klasse kan du bokse i? 

vekt 
« 
« 
« 
« 
«

PORSERE.
Sesongen i år blir vel en av de viktigste 

vi har hatt gjennom årene. Hvis vi kan 
slå oss opp i eliteserien , hvilket utbytte får 
vi ikke da både sportslig og økonomisk? 
Men skal vi klare det må vi arbeide samlet, 
det er ikke bare de aktive men like meget 
de passive som må være med. Til dere ak
tive vil jeg gjerne si: vær kamerater, bli 
aldri fornærmet pa hverandre på banen. 
Om en gjør en feil så bruk aldri munn, 
men oppmuntre hverandre isteden så går 
det meget bedre. Samhold og godt kame
ratskap gir de beste resultater. Og til dere 
passive: slutt med alle tilrop til spillerne 
når de er på banen, det er det verste en 
spiller kan høre. Jeg husker selv fra jeg 
spilte, — når en tilskuer ropte: spill dit. 
spill der. — det forstyrret mer enn det 
gjorde godt. Nei, slutt med det; la guttene 
få spille sitt spill i fred, og jeg er sikker på 
de gjør sitt beste. Vi som sitter i utvalget, 
skal gjøre vårt beste. Dere har jo valgt 
oss og da må dere også forsøke å stole på 
oss. Vi tar gjerne imot gode rad og gjerne 
lagsoppstillinger. men saklige ma de være. 
Så. Pors’ere: — arbeid sammen, og det skal 
ga.

vitenskap og litteratur. Løper en av oss 
fortere enn andre, så vet alle det. Men 
svært få kjenner en kunstner som skaper 
kulturelle verdier. Hans innsats blir over
sett og fortrengt av idretten.

Også stjernedyrkelsen er en samfunns- 
fare. Den innebærer en helt urimelig be
undring for teknikk og effektivitet. Idretts- 
resultatene har jo ingen egenverdi. Idret
tens betydning kan bare måles etter den 
innsats idrettsmannen gjør i livet ellers.*

Men Schjelderup peker også på de ver
dier idretten har gitt ham. økt livsglede og 
et sterkere livsmot. Han sier:

«Vi må bevare virkelig amatøridrett i 
Norge. La oss heller bli slått på alle om
råder. Vi trenger ikke verdensrekorder, 
men et sunt friluftsdyrkende folk. Få folk 
til å være med selv istedenfor a se på. 
Gjør meget for bedriftsidrett.-------

Idretten kan være til velsignelse; men 
den ødelegger oss hvis vi følger med i den 
internasjonale idrettsutvikling i dag. La 
oss ga mot sportsidiotien og la oss kjempe 
for friluftsliv og sunn amatøridrett.»



15 PORS-BLADET

porselenporsgrunn

90

KIM
leende og næringsrik

Den norske Creditbank

PaidBlBiSlH l.S PORSGRUNN

PORSGRUNN
L &

Telefonbox nr. 654.

er stedet — 
når det gjelder

FRUKT- OG TOBAKKSVARER 
Ukeblader — 
Pakke-ekspedisj on.

Konun. for Norsk Tipping A/S

Orion kiEffl. Renseri i 
famri

Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Alle deres bankforretninger

0 /
0

elektrisk brent

V e I s m a

norsk

utfores hos oss

181^-^57] 

x1 TI

JfI Fy 
i 1'vj

‘ nWRCjlRIR fc

AktiekapitaI og fond 

kr. 35.000.000.oo



16

/•V

Tobakk

Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

— SPORTSARTIKLER —

V. Porsgrunn.

Et, godt spisested-

Jacobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 
og 

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED W1NJE

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

Vask 
og

Føhn 
Massasje

SOLID SKOTØY 
hos /

H. J. HALS
Sto r gt. 136.

Tlf. 609.

Kr. Knudsen & Go
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

Telef. 571.

Audi. Aasland
JERNV AREFORRETNING

Lokaler utleies til møter.

Porsgrunn Sjømannslijem

Vestsidens Skotoyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Fl. Fl. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 —- Telf. 180.

Frisk frukt for familien — heje aret.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

0. BrnærcoS
Kjøtt- og Pølseforretning

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

Bjarnø Gordon Wright
Porsgrunn.

Tlf. 498.
Aut. Rørleggerforretning

eflg.Hj. Hermansens

H. Th. Hansens EM
« A P P A » 

Tlf. 451.
Spesialforr. i Frukt og

OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.


