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Som våre medlemmer sikkert skjønner 
var det vanskelig, for ikke å si umulig, å 
legge helt nytt teppe på Stadion i år. Det 
ville blitt et for stort tap både sportslig og 
økonomisk. Derfor ble det også denne gang 
å lappe og stoppe hullene de verste steder.

Imidlertid tør vi si at denne gang ser 
det i et hvert fall ut til at vi har vært hel
dige med reparasjonen.

Ca. 25 billass matjord er pålagt etter at 
vi først rev opp og løsnet på underlaget. — 
Og så kom regnet — som bestilt — like

fwjwert
etter vi var ferdige med å så og valse. Fort
setter værgudene å smile til oss, skal vi 
presentere Stadion som O. K. først i august 
måned.

Dette er utført som gratisarbeid av in
teresserte Pors’ere.

Garderobeforholdene er blitt noe bedre 
nå som vi har satt opp en W. C. utenfor 
huset. Det var uhygienisk slik som det var 
tidligere.

Vi kunne nok ønske å gjøre garderoben 
penere, men vi regner hele huset som pro-
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Pors-tavlen
på «Torvet» er kommet i ny forbedret ut
gave.

Vi takker rette vedkommende for det.

Stadionstyret
V/ L. N.

filhlMtiie.
Første halvdel av årets fotballsesong er 

nå unnagjort, og vi kan gjøre opp et litet 
«halvårsregnskap» — en oversikt over re
sultatene hittil i år. Stort sett må vi være 
meget fornøyd, spesielt av en grunn, og da 
selvfølgelig den at vi greidde plass i hoved
serien. For en gangs skyld hadde, vi flaks 
når det gjelder målaverasjen. Dessuten 
har jo guttene sikret seg 3. runde til høst
sesongen, og det skulle jo betinge en stor
kamp hjemme, som sammen med de fore
stående seriekamper tegner til å bli en 
høstsesong utenom det alminnelige. Alt i 
alt synes «halvårsregnskapet» å tyde på 
at det vil bli en positiv balanse, når vi skal

gjøre opp den spillemessige og sportslige 
status.

Men samtidig må vi ha det klart for oss, 
at resultatene kunne vært enda bedre. Jeg 
tenker da særlig på kampene om krets
mesterskapet. Her burde vi hatt et ord 
med i laget i sluttkampen. Vårt lag har 
til tider vist at det kan spille fotball, som 
kan stå som eksempel for mange. Vi har 
også eksempler på at laget i en og samme 
kamp kan spille helt glimrende, mens det 
i en annen omgang er helt «under båten . 
Det er noe som halter ved laget, og det er 
det som vi må få forandret på. Det er de 
feilene som er gjort, som må læres av og 
rettes på, så vi kan stå best mulig rustet 
til de overordentlig viktige kampene som 
kommer.

Nå kan guttene ta en liten velfortjent 
ferie og ofre seg litt for familien, eller hva 
det nå blir, men denne ferien må ikke bli 
for lang. Minst 14 dager før sesongen be
gynner, må treningen være i full gang 
igjen. I mellomtida skader det ikke a trene 
litt for seg selv, jeg sikter da til mosjons- 
og kondisjonstreninga. Det står enhver 
fritt å ta det slik som det passer en selv 
best.

Na ligger vår stadion der. nypusset og 
grønn og godgjør seg. og bare venter pa 
at dere skal komme kampberedte og mål
bevisste tilbake og ta den i bruk. Vi vet 
jo at treningsforholdene i den senere tid 
har vært en del improviserte, og dette har 
nok også hatt sin betydning, men det vil 
nok rette på seg nå når banen blir i orden 
igjen.

Det står nå til dere spillere, som skal 
representere vår forening i kampene fram
over, å slå tilbake Thv. E. Johnsens på
stand om at Pors ikke er noe hovedserielag. 
Vi stoler på at dere vil gå inn for å bevise 
det motsatte. Det er den beste måten å 
møte et slikt øyeblikksbetonet utbrudd på. 
og med det fortsett på lur, sier vi foreløpig 
«vel blåst», — og vel møtt igjen til den 
«Store sesongen».

visorisk og håper om ikke alt for lenge å 
kunne sette opp bedre saker.

Med henblikk på kommende storkamper 
er tribunen nummerert ved inndeling i 
feltene A—B—C—D med benknr. og plass- 
nr. (Hver benk i hvert felt har 47 plasser 
og feltet består av 14 benker).

Sjokoladekiosken som er plasert der oppe 
burde eieren sørge for å male (der fikk 
han den).

Vedlikeholdsarbeidet er hittil blitt skjøt
tet på en utmerket måte av banemesteren 
Reinhardt Sørensen.

Angående våre store utvidelsesplaner for 
å gjøre Pors’ Stadion til et førsteklasses 
sentralidrettsanlegg. kan vi meddele at 
Statens Idrettskontor sendte både Pors og 
Solum formannskap et skriv som sterkt 
anbefalte prosjektet. — Solum formann
skap' har også i møte enstemmig anbefalt 
dette. Nå gjenstår altså departementet, 
som har den endelige avgjørelse. Vi er 
imidlertid forberedt på både ventetid og 
oppkonstruerte vanskeligheter for mot
standere av planen før vi kan flytte våre 
grensemerker.

Hvis Pors’ aktive spillere går inn for tre
ning og kommende kamper — og flere 
medlemmer gir oss en villig hånd — skal 
vi love at dere skal bli medeiere i et første
klasses idrettsanlegg, til gavn og glede for 
Pors, nå og i framtiden.
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Sommer

Våre turndamer!
Så er atter en krevende sesong for våre 

turnere gått over i historien.
En av de mest krevende jeg har vært 

med på, sier form. Randi Hahn, — og det 
sier ikke lite — hun er jo selv gullmerke- 
dame i ar. — Vi gratulerer Randi! som den 
første i Pors. — men Vestsi-jentene kom
mer, forteller hun — og hun er meget godt 
fornøyd og stolt av dem. Sesongen kulmi
nerte altså med kretsturnstevnet til Odd, 
23. mai - og når en ser bort fra kulda - og 
middagen som alle var litt skuffet over - 
var det en verdig avslutning, - om ikke den 
ble så flott som Drammensturen i fjor. — 
Unntatt noen småfeil gikk det meget 
fint, sier frk. Ingborg Hansen fra Storm, 
som har vært instruktrise i år. Damene 
har vært flinke til å henge i med øvelsene 
og hun er godt fornøyd med dem og vil 
gjerne få komme igjen neste år om det 
blir anledning til det. Det kan med det 
samme sies at hun, bortsett fra reiseutgif
tene, har gjort det helt gratis for gruppa. 
Hun fikk tildelt en flott porselensurne for 
sitt gode arbeid — og vi takker henne 
herved for hennes innsats.

Men Borghild da. som er så uheldig 
foran hvert stevne. I fjor ble hun syk like 
innunder Drammensstevnet, og i år går 
hun bort og ødelegger en tå under felles
øvelsene på Urædds Stadion, bare to dager 
før kretsturnstevnet. Men friskt mot, 
Borghild! Alle gode ting er tre. Det burde 
forresten være banlyst å turne barbent like 
før stevnene slik.

Randi er altså den første gullmerke- 
dame, etter 15 års aktiv turning. Hun har 
da også en ganske fyldig medaljesamling.

Følgende har oppnådd bronsje: Grethe 
Nygård Larsen,. Henny Abrahamsen. Dag
mar Dahl. Anne Holtan, Ragnhild .øigar- 
den og Berit Simonsen.

Så vil vi også i år takke dere, turnere, 
for deres innsats for klubben og gi dere 
den honnør dere så ærlig fortjener og bare 
håpe på at det til neste år blir mange flere 
Vestsi-jenter med i den virkelige flotte 
sport. Det er blitt hvisket no’ om en Sveri- 
getur — (det skal visst være hemmelig), 
så dere har no’ å se fram til. Vi gratulerer 
forøvrig alle medaljevinnerne! !

Varmen har satt inn, og sommeren tar til 
for alvor. Ferietiden er begynt og vi ser 
fram til 3 ukers hvile og avspenning fra 
det daglige slitet — det er vel fortjent. 
Selv om du og jeg tar ferien vi tilkommer, 
må hjulene holdes igang. De kan ikke og 
må ikke stanses selv om det er sommer og 
ferietid. Slik ma det være i var kjære fore
ning. Uansett gruppe, sa kan vi ikke si: 
nå er det ferie — nå legger vi oppdrag og 
tillitsverv ned. Nei, hjulene ma holdes 
igang selv om styremøter, medlemsmøter 
og gruppemøter o.s.v. er dårlig besøkt på 
grunn av at det stadig er endel bortreist 

De som er ferdige med ferien, 
eller som enda ikke har begynt den. ma 
fortsette arbeidet, skal vi nå det store 
mål. (da ingen ting er godt nok for 
«Pors) og komme a point med lan
dets fremste idrettsforeninger. Da har 
vi ikke rad til måneders passivitet, aktivi
tet og arbeidsvilje må til. Derfor, kamera
ter i Pors, vi fortsetter arbeidet slik at når 
ferietiden er over, og alle igjen er pa plass, 
så betyr det bare at styrken økes. Vi skal 
ikke ha det slik at flere viktige måneder i 
året går med til ugjort arbeid. Oppdrag og 
arbeid utføres etter hvert som det melder 
seg. Og husk: avis- og medlemskontingent 
må betales punktlig, der er det mange som 
er slappe, det må ikke hende. Et hvert 
medlem av Idrettsforeningen «Pors» må 
være seg sitt ansvar bevisst, skal det store 
mål nåes

La ikke hjulene begynne å knirke, nei, 
de må gå grinefritt videre — videre, til 
gavn for «Pors», for det mål vi alle ønsker 
skal oppnåes: — e?i konkurransedyktig 
idrettsforening.

kke ferie»
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Boksegcuppas ønske!
I Pors man driver trutt 
for klubbens framgang resolutt 
hvert eneste minutt.
Med kondisjon og presisjon 
han brenner snart av sin kanon 
i første elitedivisjon.
La dette bli malet og gjør hva du kan, 
så skal vi ta luven fra Viking, Skeid

og Brann.

Så samler vi altså en solid heiagjeng. 
Hvem vil ta ledelsen?

Pors trenger et solid reservefond av pub
likum.

.«Knabbe

Det blir jubel på alle tribuner 
når de blåkledte går frem, 
og vårt navn vil bli risset i runer 
når vi vinner vårt første N.M.! 
Vi må samle oss om denne dysten 
og gå inn for den alle som én —. 
vi har gnisten og mangler ei lysten, 
gå nå inn for det, planmessig — tren!

Heia Pors!

Svingslag
«PORS» har et populært navn å for

svare i idrettsverdenen.
Det gjelder derfor at alle medlemmene 

bidrar til å holde renomméet oppe og høyne 
det.

Det er mye som kan påtales om medlem
menes gjøren og laden. En la spesielt 
merke til enkelte ting i 1. rundekampen 
mellom Rjukan og Pors på Urædds Sta- k 
dion. Bak Rjukans mål samlet det seg 
mange, altfor mange entusiaster, og andre 
selvfølgelig. Er det for å gjøre målmannen 
nervøs? Nei, det er kanskje en litt dårlig 
tanke. Ikke nok med det at publikum sam
let seg bak målet! Massen nærmet seg 
dødlinjen, til og med såpass at en tilskuer 
ikke kunne dy seg for å delta i spillet, om 
enn i mindre målestokk. Når en tilskuer 
berører ballen før den har passert linjen — 
ja, da må en dommer ta saken i sin hånd 
og fjerne publikum. Det er selvfølgelig en 
sak som arrangøren kunne sørget for. Be
dre føre var osv. —

Nei, Pors’ere, la oss heller samle en real 
heiagjeng som kan drive fram guttene. La 
heiagjengen opptre slik at den kan bli like 
populær som våre aktive!

Ingen må stille seg opp og skrike og 
skråle og klandre den og den. Husk at det 
er kapteinen på laget som skal føre tonen 
mens spillet pågår.

Det var i gamle dager borte på «tusten» 
at hylingen og skrikingen kunne stå for 
kritikk — fordi den ble gjengjeldt ofte med 
renter når en skulle spille evt. returkamp.

Den tiden er forbi. Om menneskene ikke 
er mer siviliserte siden den gang så r iall
fall situasjonen annerledes.

Nei, sitt på tribunen og hei så mye strupe 
og lunger kan klare, og la tilropene finne 
sin begrensning!

Jeg vil videre foreslå dette laget for U. K.: 
T. Solstad. ....

Tor Berntsen. Olaf Skilbred. 
Sverre Halvorsen.

T. Kristiansen. Ove Austad.
K. Skifjeld, Alf Mikkelsen, Lindstad, 

Gunnerød og 0. Johansen.
Jeg mener Solstad er Pors’ beste keeper 

nå — bare en forstår ham. At jeg vil ha 
Berntsen ned som back er det nok mange 
som undrer seg på. Han er imidlertid hur
tig. er sikker i hodespillet og har et herlig 
tilslag på ballen som vil komme vel med 
også på backplassen. Hva sier du til det, 
Tor?

Karl og «Knabbe» bor spille sammen. 
«Knabbe» har jo spilt h. h. pa laget na, og 
Karl kan bruke begge bena!
tilfelle med Øyvind og han blir pa venstre
vingen. Lindstad har fått igjen skuddfer- 
digheten og gjennombruddsevnen — og bor 
spille senter — enten framskutt eller til- 
baketrukket. alt etter motstanderen. 
Gunnerød bør settes inn på laget før jo 
heller. Han er kraftig i tacklingene. og bor 
bli en meget god indre-løper. Den må tidlig 
krøkes osv.......  La ham slippe alle junior-
kampene!
Erling er satt ut på dette forslaget. Det 
gjelder å bygge på de unge — når klasse
forskjellen ikke er for stor. Erling er sik
kert den første til å innrømme det, men 
han blir jo yngre og yngre dess eldre han 
blir, så da så-----------
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Ung halfrekke.

Pors halfrekke er ung — kanskje den 
yngste på noe hovedserielag i landet!

Gjennomsnittsalderen er — sier og skri
ver — 21 — enogtjue år.

Og så minner vi nm
at benkene er til å sitte på, — at kampen 
ikke er slutt før tida er ute! — og at «Pors- 
sangen» er trykt på ny!

Sportsmanden lanserte den 24. juni som 
så ofte før, tips foran rundekampene. Den
ne gang var det 2. runde som skulle «Tes
tes.» og tipsene var 3 for og 2 mot Pors, 
mens 1 var uavgjort.

Vår kjære Thv. J. hadde eneren som vin
ner — altså Start.

Til tross for dette skriver han i Sports
manden den 1. d. m., under uken som 
gikk: -Også Start dokumenterte sin jevn- 
byrdighet med sin Grenlandsmotstander 
Pors som bare vant 2—1.»

Var det ventet større seier? Hvordan er 
det så med tipsen og logikken?

synes vi foreldrene bør passe bedre på.
Det er ingen av tilskuerne som liker å 

se deres håpefulle tumle rundt i løpebanen 
under en kamp!

Engang kan det hende noe, eller er det 
kanskje det som må til?

Bedre føre var o.s.v................

har virkelig hatt ansvar. En ting er å sette 
opp et lag, det kan hveni-som-helst! — En 
annen ting er å kunne stable opp 11 karer 
som spiller der hvor de etter omstendig
hetene best passer — og som samtidig ut
gjør en representativ enhet for Pors når 
det kreves så mye.

Ingen er ufeilbare — og mye kan kriti
seres uten at det derved bør foreligge noen

Pors BoKsegruppe takker.
Pors’ Boksegruppe vil på denne måte 

takke .samtlige som ytet gruppen sin store 
støtte og hjelp ved stevnet 15.—16. mai. 
Vi takker hjertelig alle dem som hadde en 
eller flere av våre danske venner i privat 
pleie, vi takker alle dem som bidrog med 
sin hjelp pa Stadion før og etter stevnet. 
Vi takker de av damegruppens medlemmer 
som var sa elskverdig å selge lodder pa 
Stadion, og vi takker fru Ellen Bjåland og 
frk. Thorbjørg Eriksen for den store inn
sats og hjelp ved mottagelsen og avskjeds
festen. Vi takker herr Einar Funnemark 
hjertelig for assistansen med høyttaler
anlegget. Vi takker Stadionstyret for lånet 
av Stadion, og en særskilt takk 11 hoved
styret for garantien av stevnet.

Vi takker Pors’tilhengerne ved Metall- 
verket for den store ekstrapremie de ytte, 
og vi takker Teksten for hans gode over
føring ved mikrofonen. Ja, vi takker alle, 
store som små, for all den bistand dere har 
ytet oss. Og har vi glemt å takke noen, så 
hold oss unnskyldt, vi er dere takknemlige, 
nemlige.

misgrep. Sunn kritikk kan være positiv 
når den blandes med godt vett.

En må si at U. K.s arbeide hittil i seson
gen har vært fint — resultatene viser jo 
det.

Det er ikke lenger bare 11 spillere Pors 
har. Det ville gjort arbeidet både vanske
lig og lett ettersom spillemateriellet var 
disponibelt. Vi har na flere unge lovende 
karer som aspirerer til større oppgaver, og 
en har til en viss grad nådd det som «Thor- 
stein» satte som ønskedrøm i et tidl, nr.: 
å få minst 15 spillere gode nok til vart re- 
presentasj onslag.

Disse spillere er ikke bare dukket opp av 
seg selv. De er plukket ut — og prøvet der 
de etter sin fysikk og evne hører hjemme. 
Det er et viktig ledd i U. K.s arbeide — og 
et arbeide som er kronet med stort hell!
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Overføringen fra Kristiansand®
til Trygve, til Tor, tilbake til Trygve — t l 
Knabbe, som spiller til Leif — der lå’n, — 
ja, det var sus i

Pors leder 2—0 i Kr. sand. Lindstad sco
ret med et fantom-skudd fra hele 17 meter 
klin i vinkelen. Ja, det sa ikke Beckstrøm, - 
en ufattelig konsentrasjonsevne den gode 
Beckstrøm må ha, han må være uten følelse 
og sportsdilla den karen, og atpa til star 
han midt oppe i slagmarken uten at det 
anfekter ham det minste.

Vill begeistring. En regnbyge tok til. 
Magne ennå blidere, nå hadde han tatt 
feil av kjeften og øra. for hele talerøret var 
forsvunnet inn i venstre øret på ham. bare 
den nederste tut var synlig.

Pause, første halvtid var over. Pors leder 
2—0 etter første omgang.

Beckstrøm må ta seg et glass vann for 
å vete sine tørre lepper, og opplyste at det 
var vann, ikke noe annet. men jamen had
de du fortjent noe annet! !

Annen omgang begynte. Beckstrøm spør: 
hører dere tydelig? Magne: Ja det er bra — 
flott — bra, det er bra, med en rost som 
kunne sprenge en av de tunge svarte skyer 
som hang over oss, og jamen klarte han 
det. Spillet veksler fram og tilbake. Lind
stad har et kjempeskudd. men keeperen 
redder, så opp i Pors’—feltet. Beckstrøm 
opplyser det er farlig. Ja, det er farlig, et 
brøl hører vi ut av mikrofonen, og sa en 
stemme, kald og rolig. Start scoret, uten 
sjanse for Paul, forsvaret syntes merkelig 
stillestående! Stillingen er nå 2—1 for 
Pors.

Hei, du, — få rulle en sigarett! Jeg har 
ikke mer.

— Dø, fikk jeg den sigaretten, hva. visst 
fikk du den, se rundt beina dine. oh. hadde 
det vært krig ennå, dø!

Start-senteren slo ballen inn med handa, 
å for en frekkas, så du det, godt at dom
meren så det!

Vi har nå spilt i 32 minutter av annen 
omgang, og stillingen er fremdeles 2—1 for 
Pors.

Start presser kraftig på. og det er stadig 
farlig i Pors-feltet, og utligningen ligger i 
luften, slik føles det for oss, men Beckstrøm 
holder seg fremdeles kald. Like klar i stem
men, ikke tegn til urolig skjelving i stem
men der i gården, og hvor beroligende han

Det var en viss glede vi gikk til «Pors/- 
barakken for å lytte til Beckstrøms saklige 
overføring nå sist søndag. Spenningen 
foran kampen var stor, selv om vi stolte 
aldri så meget på seier for våre gutter. 
Hapet var der jo, selv om Start i sesongen 

• ikke hadde tapt en eneste kamp, mot fryk
tede motstandere, som Lyn, Oslo, Våler
engen. Oslo. Ørn. Horten, Selbak med flere.

Spenningen økte straks før kampen, da 
det kom hilsener gjennom eteren til Jack- 
ens fru Halvorsen, fra Walstrøms til Anne 
Grete og kone, fra hallomannen Beckstrøm 
til sin lille datter og kone, og ifra alle spil
lerne — til lytterne. Beckstrøm opplyste at 
guttene var ved godt mot. og det telte ikke 
lite for oss som var hjemme.

Kampen begynte, og det begynte bra. — 
med Thor Berntsens stolpeskudd som brak
te resultatløs corner. Så bar det opp i 
Pors-feltet. nervøsiteten vokste. En rastløs 
vandring fram og tilbake. Hendene gikk 
tusen ganger ganske sikkert til bukselom
mene, for å hale fram tobakken og sigarett- 
papiret, man hadde formelig følelsen av 

■ at en bare rullet en sigarett, og kastet den 
i iveren, på igjen en ny rullings. Far de da 
aldri den lærkula ut av faresonen, Olaf, Er
ling. Sverre, — har de gått av banen, mon 
tro?

Kan ikke forstå at hallomannen Beck
strøm. kan være så rolig. Han går Niff en 
høy gang, i sportslig saklighet. Oh, der opp
fanget Paul en ball foran benene på sen- 
terløperen helt ut på 16-meteren. endelig 
ut av faresonen, et dypt befriende sukk, 
en ny rullings, hvor er det blitt av den jeg 
lavde for 2 sekunder siden? Never mind. 
Hahn har mere tobakk. — Thorbjørn tar’n 
ned, han tar’n ned, passer til Thor, en dyp, 
ikke overbegeistret stemme i mikrofonen.

Der lå’n, akkurat som det skulle være, 
Pors leder 1—0 i Kr .sand.. — Lutter glede 
utenfor barakken, og Magne holdt på å ete 
opp hele høre- og talerøret der han satt i 
telefonen og lyttet, for han trodde vel det 
var det første modne jordbær for i år, så 
blid var han. Ja, jeg hører bra, det er bra, 
kjempeflott.

Au — au — au, der mistet Paul en ball 
ut av hendene, men fikk tak i den igjen, — 
en hvilepause etterfulgt av en slapphets- 
følelse. Ove får et utkast fra Paul. Passer
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fra «de store», er sikkert bra.
I kampen Skeid—Urædd, nu sist, kom 

Oslo-laget først ordentlig i gang i annen 
omgang. Første omgang var hard og jevn. 
En så dessverre ureglementert spill fra 
begge kanter, og særlig seierherren pådro 
seg de fleste frispark.

Det ble tilkjennegitt endel mishagsytrin- 
ger mot et par ekstra harde og ulovlige 
taklinger fra gjestene og det var etter 
måten på sin plass — da en i en kamp som 
denne bør ungå slikt . En kan ikke bestan
dig la navnet hellige!

Resyme over 
forsesongen.

Sesongen har vel vært en av Pors’ mest 
nervepirrende. Man hørte hvor man kom: 
«Skal Pors klare å spille seg opp i hoved
serien eller ikke.» Vi i u. k. diskuterte fram 
og tilbake hvordan vi skulle legge det an 
for a fa guttene best trimmet til de tre 
viktige kampene. Vi enedes om å begynne 
med lette kamper, kondisjonstrening og 
ballbehandling. for å fa guttene best trim
met til de avgjørende kamper. Var første 
kamp i ar spilte vi mot 'Tollnes Ballklubb», 
hvor vi seiret 3—0, neste mot «Sundjordet», 
hvor det ble 5—0. så mot «Fram», hvor det 
ble 2—2. Guttene viste ikke helt gode tak
ter. sa spenningen steg. Kan vi greie oss 
eller ikke. Så ble vår neste kamp «Urædd», 
hvor vi seiret 5—0. Her viste guttene at de 
begynte å komme, i denne kamp ble det 
vist mange pene trekk, så forhåpningene 
steg, men nervepakjenningen var der. Odd- 
kampen nærmet seg, vår første viktige 
kamp. — kan vi greie de eller ikke! Vi 
greide de, guttene viste en energi og et 
spill som var en fornøyelse for oss å se. 
Odd ble avfeid med et resultat 3—1, men 
som gjerne kunne vært større.

Jo, dette så lovende ut, men så kom den 
bedrøvelige Skiens Ballklubb-kampen, hvor 
guttene viste godt spill til å begynne med, 
men så kom uroen over laget, og de fikk 
ingen ting til å gå. alt var liksom utgjort. 
Resultatet ble 1—1, og dermed gikk krets- 
finalen i fløyten, men spenningen til hoved
serien steg. Hvordan vil det gå mot «Ørn» 
i Horten? Det ble tap 2—0, men det greide 
seg. Vi stoppet da på 15 point og «Larvik 
Turn • på 15, men vi gikk forbi på bedre 
målaverasje, så hovedserien var sikret.

Så ble det spilt endel privatkamper, hvor 
vi viste bra spill og fikk god presse. Mot 
Tønsberg Turn 2—2. Urædd 4—0. Larvik 
Turn 1—3. Sandefjord Ballklubb 3—4, 1. 
runde mot Rjukan I. F. 4—0. 2. runde mot 
Start i Øristiansand 2—1. hvor våre spil
lere viste et meget energifullt spill.

Målaverasjen på forsesongen er 33—14 i 
vårt favør og det må man si er bra, men 
den kunne vært bedre med mer presist for
svarsspill og bedre avslutning av vår løper- 
rekke. Dette sies ikke for å klandre spil
lerne, men for å forsøke på at vi kan få 
mer presisjon i spillet nu til høstsesongen,

gjorde oss. Seiren skulle lyde på 2—1, hva 
var det, Start scoret, folk utenfor hiver 
seg rundt, reiv.seg i håret, og var på van- 
viddets rand, da kom det atter en klar 
stemme: Dommeren blåst for offside. Vi 
satte hårdottene på oss igjen, og det var 
bare et vinnende smil rundt omkring oss, — 
odø, det må være en jævla god dommer, 
og til og med fra Kristiansand. Det er 
bare noen minutter igjen av kampen, au, 
nære pa en lobbing rett over stangen til 
Paul, det er 2 minutter igjen. Leifs svarte 
lugg er stadig helt oppe under skytaket, 
og prøver a stange hull, og han klarer det 
mesterlig. Ja, den svarten, den svarten, 
han kan når han vil.

Fløyten går for full tid, og Pors er klar 
for 3. runde, med seier 2—1.

Sa blir 3. runde hjemme, og vi kan vel si 
at 4. runde er sikret? og så appellerer vi til 
Beckstrøm og Co. a arrangere et nytt over
føringsnett til Pors’ barakke, og at Beck
strøm igjen med sin klare stemme gjennom 
eteren forkynner at: — Fløyten er gått 
for full tid. og Pors går til 5. runde, med 
seiren 2—1. Hvorfor ikke være optimist?

Til slutt vil jeg takke Beckstrøm og Co. 
for det gode arrangement, og håper at han 
igjen i 4. runde vil påta seg overføringen, 
som vi alle tilhørere satte stor pris pa, og 
som han gjennomførte helt mesterlig!

Takk, og pa gjensyn gjennom eteren, 
med godt humør, i 4. runde.
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Oppmann.

)

på våre

*

Leif Lindstad

/

Pors-merkene
vil bli å få kjøpt hos gullsmed Ystad med 
det første.

Hver Pors’er sitt merke!

fant Pors 
perlativer

Var det Dynamo 
som først lanserte «new look» 
breddegrader?

I Tønsberg
melodien. Pressen delte ut su
en gross som uttrykk for sin 

begeistring over spillet. Vi får håpe det 
bare var en liten begynnelse. Qui vivra, 
verra!

Pors-vimpler
burde vel kunne skaffes nå.

Ville det ikke være en tanke å sette seg 
i forbindelse med en flaggfabrikk og be
holde salgsretten selv?

Hva husker du best 
fra vårens seriekamper?

Skal vi gi prisen til innsatsviljen og lag
ånden i Odd-kampen?

Og som enkeltprestasjon Lindstads deli
kate lobb over Kihle?

Og største minus for kampen mot Ball
klubben?

da vi går mange viktige kamper i møte. Skal 
vi hevde oss må vi holde sammen, spillerne 
og reserver må trene.

Alle må sette fullt speed på etter ferien, 
skal vi tenke å kunne hevde oss i rundene 
og hovedserien, vi må være sportskamerater 
særlig på banen, ikke som jeg hørte en spil
ler si i en halvtid i en kamp: hvis han ikke 
holder mann sin, blåser jeg i det og kun 
konsentrerer meg om min mann. Nei, hvis 
en spiller ser at en annen ikke greier sin 
mann, skal han forsøke å hjelpe ham så 
godt han kan. man skal holde sammen, 
skal man tenke på å komme noen vei; og 
det håper jeg alle vil gjøre, så skal nok 
«Pors*» navn bli stort.

Kretslaget ril 
Kristiansand 
fikk uten tvil en uventet oppsetting. En 
har et bestemt inntrykk av at lagets U. K. 
ikke er tilstrekkelig kjent med klubbenes 
spillere — fordi de ikke følger nok med i, 
og har det rette syn på den enkelte kamp 
og spiller.

Et kretslag bør jo ikke få noe skinn av å 
være et klubbpatriotisk oppsett. Det skal 
bestå av de beste spillere kretsen rar over 
i øyeblikket, samtidig som en bør ta spil
lernes enkelte motstandere i betraktning. 
Er kretslaget satt opp slik?

' Ingen må misforstå dette, og tro at vi 
undervurderer U. K.-representantenes kva
lifikasjoner — slik er det ikke ment.

A behandle hver enkelt plass vil ikke 
være riktig. En vil bare framheve at kret
sen har spillere som klart går forbi bade 
fire og fem av de som er uttatt allerede.

Hva skal en si når karer som Hans Olsen. 
Olaf Skilbred og Erling Olsen ikke engang 
får sitte på reservebenken?

Det kunne vært forståelig om det ble 
tatt ut et lag av de en mente var de beste 
— og så lot bare unge, lovende spillere føl
ge med for å lære og se.

Som det nå er, gir uttakingen atskillig 
grunn til misstemning.

kan det store spillet — og viser det i 
praksis.

Slike som disse har ikke Pors fostret 
mange av! Dessverre!

Olaf Skilbred
må vel få prisen som årets mest stabile 
spiller pr. d. d.
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minne

H.

reflek-

1.

2.

3.

Ehwrøefcurnswvnes i

§ 2.
Ved utdeling av denne medalje regnes 

med deltakelse i barnestevnet uansett krets. 
Deltakelse i to eller flere stevner samme år 
teller dog kun for ett stevne.

Hvedekorn!
- Er fotball lek — eller er det ramme 

alvor?

§ 3.
Kretsenes bestemmelser om barnestevne- 

medaljer oppheves.

Tippingen
har fatt sine motstandere og tilhengere! 

Hva mener dere om den?

Parsammensetningen
i de 3 første runder gir grunn til 
sjoner.

Det

„Skeid”
ved formannen Per Laurendtz, sender sin 
hjerteligste gratulasjon til Pors som ho- 
vedserieklubb. og ønsker vel møtt!

Regler ler utdeling av 
Barnestevnemedaljer.

§ 1.
Norges Gymnastikk- og Turnforbunds 

barnestevne-medalje deles ut til aktive del
takere i kretsenes gymnastikk- og turn- 
stevner for barn etter følgende regel:

Bronse: for 2 stevner (en nål).
Sølv: for 4 stevner (bæres i bånd).
Gull: for 6 stevner (bæres i bånd).

I

På Vestsiden
ble det tippet mye, særlig i de to siste 

ukene før ferien. Vår medarbeider får 
opplyst i «Ekko.» at det ble spilt for ca. kr. 
1200,— pr. uke, fordelt på omkr. 500 ku
ponger.

En del gevinster har det jo blitt, men 
så vidt en kjenner til har ingen hatt alle 
12 riktige enda her.

lUrøgesunøl ?
Lif. arrangerte turnstevne for barn, og 

Pors’ Damegruppe sendte naturligvis sin 
juniorgruppe nedover som seg hør og bør 
når en blir innbudt.

Fra Pors deltok følgende under forman
nen, Randi Hahns faste ledelse:

Ellen Johansen.
Gerd Hohner.
Karin Hansen.
Duddi Kjellevold.
Bjørg Olsen.
Valborg Jensen.
Gitta Nilsen.
Else Haug.
Herdis Svendsen.
Unni Magnussen.
Reidun Kristoffersen.
Astri Thygesen.
Evlyn Håkonsen.

Deltakerne ble servert heilnorsk kost: 
melk, labskaus og is.

Før stevnet ble det videre arrangert en 
flott båttur for deltakerne.

Øvelsene under stevnet gikk knirkefritt, 
og hver enkelt deltaker fikk sin flotte me
dalje.

Arrangementet var i det hele flott, og 
deltakerne kunne reise hjem et 
rikere.

er uklart etter hvilke prinsipper 
sammensetningen foregår.

En så derfor gjerne at sakkyndige lesere 
gjennom bladet sendte svar på følgende:

Blir lagenes spillestyrke tatt i betrakt
ning, og hvorledes?
Hvorfor spiller de bedre lag — særlig i 
de to første runder — mot relativt 
svake motstandere?
Er en like interessert i at dårlige som 
gode klubber skal nå oppover i run
dene?
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Representantskapet.
Klubbens representantskap består av 15 

medlemmer valgt av vårtinget.

Forretningsfører.
Det kan nevnes at klubben har halv dags 

lønnet forretningsfører, som foruten den 
daglige kontakt med kontoret, forestår den 
regnskapsmessige del av var administra
sjon i samarbeid med var kasserer.

hel
forer klub-

Forretnings-

Lokaler.
Klubben har egne lokaler i hjertet av det 

distrikt av byen den sokner til, nemlig 
Torshov. Disse består av et større og et 
mindre møte- og selskapslokale, gardero
ber samt klubbens kontor. Senioravdelin- 
gen har her klubbaften hver mandag året 
rundt, yngres avdeling minst annenhver 
torsdag. Forøvrig har klubbens samtlige 
avdelinger sine interne møter, mindre fes
ter osv. i disse lokaler.

Skeidlokalet bestyres av et tingvalgt 
hus-styre, hvis formann er tilstede pa ho
vedstyrets møter. Under disse og i intimt 
samarbeid forestår en lønnet vaktmester 
det daglige tilsyn. Sistnevnte har egen 
leilighet i flukt med lokalene.

Det er forsåvidt unødvendig å framheve 
at Skeidlokalet er det sentrale punkt i 
klubbens liv.

Kontor og lønnet hjelp.
Kontortiden er fra kl. 9—11 alle dager i 

uken unntatt lørdag. All post vedr, klub
ben går direkte til kontoret, og ikke til 
styremedlemmer, utvalgsmedlemmer eller 
andre private. En kontordame står i dag
lig kontakt i første rekke med klubbens 
formann, forretningsfører og oppmann for 
den av klubbens avdeling det eventuelt 
måtte gjelde vedr, all inn- og utgående 
korrespondanse. Rent generelle og mindre 
viktige saker avgjøres på denne måte om
gående. Alle andre saker blir etter instruks 
fra formannen lagt til side og framlagt for 
klubbens hovedstyre til behandling i første 
styremøte.

Kontordamen sørger forøvrig for at 
klubbens medlemskartotek samt arkiv til 
enhver tid er a jour og utfører alt forefal
lende kontorarbeid. Klubbens kontor er 
med andre ord det sentrale bindeledd. Vår 
erfaring viser at kontoret er et meget vik
tig ledd ifall administrasjonsapparatet skal

Hovedstyret.
Hovedstyret er nest etter tinget klubbens 

høyeste myndighet. I tillegg hertil funge
rer en tingvalgt sekretær inntil det matte 
vise seg nødvendig med hel dags 
forretningsfører. Sekretæren 
bens forhandlingsprotokoll, 
føreren, medlemsavisens redaktør, orien- 
teringsoppmannen samt husstyrets for
mann er ifølge loven tilstede pa hoved
styremøtene, men møter uten stemmerett. 
Styremøte avholdes hver 14de dag pa 
klubbens kontor under ledelse av forman
nen.

Utvalgene.
Når en ser hovedstyrets sammensetning, 

faller det straks naturlig at utvalgene gjen
nom sin representant i hovedstyret, blir 
dettes nærmeste ledd. For ordens skyld 
gjøres oppmerksom på at fotball- bandy- 
og ishockeyutvalgets forskjellige antall 
medlemmer framkommer derved at utval
get er avhengig av det antall lag som deltar 
i hver idrettsgren, idet en alltid praktiserer 
en lagleder for hvert lag.

Yngre avdeling.
Styret for yngres avdeling er i store trekk 

bygget opp etter mønster av hovedstyret.

Storklubb-administrasjon.
fungere knirkefritt fra øverst til nederst. 
Eksempelvis kan nevnes at kontoret, uten
om den rent tekniske administrasjon, vir
ker som et solid knutepunkt for medlem
mene forøvrig. Det star enhver fritt, over 
telefon eller ved personlig frammøte i kon
tortiden. å søke opplysninger om plan
lagte arrangements, møter m. m.

Det er til stadighet medlemmer som 
snakker om ditt og datt som knirker. Ofte 
er det administrasjonsfeil hører vi. Det 
sies så mangt og foreslåes så meget, men 
konkrete forslag hører en ikke på hvert 
hjørne.

Det vil muligens interessere å titte litt 
bak kulissene hos en av de store, og vi har 
valgt «Skeid .

Økonomi.
Klubben fører foruten regnskap for 

Skeidhuset, kun et hovedregnskap. Samt
lige avdelinger innen klubben har eget
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Leif Nilssen.

Pors-bladet
ønsker alle leserne en riktig god ferie.

(Ettertrykk tillates ikke.)
A. TIL GRENLANDS U. K.

FOR TRENINGSLEIRENE.
Jeg tør høfligst spørre Dem. om det vir

kelig er Deres mening at hverken Rolf 
Gunnerød eller Ove Austad, begge Pors, 
holder de mål som er satt for spillere til 
treningsleiren i Langesund.

Såvidt jeg har erfart, er det ikke rettet 
noen henvendelse til Pors i den anledning 
og det er derfor grunn til å tro at U. K. 
mener å ha tilstrekkelig kjennskap til spil- 
lemateriellet i denne klubb. For sikkerhets 
skyld skal jeg likevel få meddele at først
nevnte spiller i år har spilt både på Ørn. 
Horten og Pors’ 1. lag samtidig som han er 
under 18 år. Austad er ungdomsspiller (19 
år), samtidig som han også stadig er med 
på Pors’ 1. lag.

Samtlige lokalaviser -har i sine referater 
betegnet disse spillere som «meget lovende» 
og de er regnet blant de spillre som Pors 
kommer til å bruke i eliteserien.

V. Porsgrunn, 2. juli.

PORS-BLADET søkte om å utgi fotball
kretsens historie for salg på bane?t ved 
interkretskampen Østfold—Grenland. Det 
var det som ble nektet.

Eldres avdeling.
Denne avdeling er atskilt fra klubben 

forøvrig ved at den har sine egne lover, 
eget styre, regnskap samt egne møter. For 
å tilfredsstille kravene om opptagelse må 
en ha fylt 32 år samt vært medlem av 
Skeid i minimum 10 år uavbrutt.

Materialforvalter.
Hva fotballen angår, har det i de senere 

ar foran sesongen blitt ansatt en lønnet 
materialforvalter (medlem av klubben). 
Hans plikt er å sørge for, i samarbeid med 
en lønnet vaskekone som fungerer hele 
aret, at klubbens utstyr til enhver tid er i 
sin beste orden. Han utleverer baller, 
drakter osv. til de forskjellige lagledere 
mot rekvisisjon, og plikter alltid a møte 
fram med det nødvendige utstyr til repre- 
sentasjonslagets kamper.

Senior- og yngres avdeling har hvert 
sitt skrin med de nødvendige medikamen
ter.

budsjett å arbeide etter. Budsjettet blir 
alltid oppsatt på klubbens ordinære høst- 
ting. Enhver utbetaling anvises av opp
mannen for den avdeling det gjelder, samt 
alltid av formannen.

Mens vi andre
ferierer -— får vi tenke på vår dyktige 
banemester. Reinhardt Sørensen. — Han 
får sin fulle hyre i sommer for å kunne 
presentere banen i tipp topp stand til de 
store dyster.

Treningsleiren i
Larvik og Langesund
får ogsa representanter fra Grenland.

Men etter hvilke retningslinjer uttag- 
ningen har foregått, synes temmelig illu
sorisk.

En må være tilbøyelig til å anta at de 
beste av lovende spillere skulle komme i 
betraktning i første rekke.

Nar solide spillere som blir tatt ut til 
kretslaget, ikke finnes gode nok — (like- 
overfor folk som ikke kom med i det hele 
tatt) — ma en tvile.

Enten bør det utelukkende være kompe
tansen som er avgjørende, ellers bør flest 
mulig klubber bli tilgodesett ved slike ut- 
tagninger.

Forøvrig viser en til Leif Nilsens neden
stående artikkel, offentliggjort i dagspres
sen den 3. d. md. — den gir uttrykk for 
opinionen i klubbene.

Publikum får etter slike tilfelle inntrykk 
av at en tykk tåke ligger mellom de ulike 
utvalg eller komiteer — som umuliggjør en
hver landkjenning.

Det kunne være fristende nevne noe om 
klare linjer!
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Sensasjonelt tilbud til Bjørnflaten fra

Scottland!

Spcctator.

U. K.

O. K.

Svenskens sværvekter

F.

B.

En engelsk forfatter uttalte under en 
diskusjon om verdenssituasjonen:

«Hadde Hitler vært fotballspiller, ville 
verden sett annerledes ut i dag.»

240.000 tor en god tungvekter.

Gullkorn av Niff.
«Faktum er joat den dommer som fyller 

sin jobb best er den man minst merker.»
A.

Desverre
ser det ut som det er vanskelig å få solgt 
noe som vi trodde Pors fikk godt betalt 
for. Det står der enda.

Pent inventar koster penger. Maling blir 
det vel en råd med utvendig i år?

Bare ikke høsten og vinteren kommer 
for brått på oss!

i landskampen mot Norge, 28. mai. Gun
nar Nilsson, utbokset nordmannen Birger 
Frivold. Svensken tapte imidlertid på 
knock out i 2. runde for Pors’ Bjarne Olsen 
ved det store internasjonale boksestevne i 
Kristiansand i fjor!

Ville du kopiert den i år, Beiten?

Vet dere at Odd tjente 1700 kr. på Lyn- 
kampen i Oslo, og at Skeid lot sin andel 
av overskuddet ved kampene på turneen 
nordover gå til gjenreisinga der oppe!

R.

Etter Bjørnflatens overbevisende boks
ing og seire ved uttakingskampene til 
Svenske-Landskampen sist, i Oslo, var ogsa 
den skotske boksetrener Noel R. Hamilton 
til stede. Han var Bjørnflaten behjelpelig 
med råd og vink, samt massasje — og gikk 
ikke fra ham et minutt — før han entret 
ringen i sin første kamp.

Det viste seg at Bjørnflaten var i sin 
beste form, og vant kampene overbevis
ende.

Hamilton ble da så ivrig at han tilskrev 
sin gode venn, Mr. Y. Harding — manage
ren for den store bokseklubb Earl Court i 
Glascow, Scottland. og fortalte at han her 
hadde funnet en ung tungvekter, som han 
hadde tro på. og som kunne drive det til 
noe under kyndig profesjonell instruksjon. 
Mr. Harding søkte med lys og lykt etter en 
tungvekter mellom 22-—25 ar. Hamilton 
oppsøkte Porsgrunn og undertegnede, med 
svar han hadde fått fra Mr. Harding pr. 
omgående, hvor brevet lød slik, oversatt:

Gode venn, «Dick».
Mottok med glede ditt brev, og skal ha 

deg i god erindring når jeg åpner min 
klubb.

Den norske tungvekteren. < Borneflaton > 
som også er norsk champion for junior, og 
22 år, er jeg spesielt interessert i. Vil du 
skaffe meg et billede av ham, samt alle 
hans personalia, og er han så god og et 
så godt emne som du tror, så vil jeg ha 
ham her over i et 3 måneders trenerkurs. 
Deretter skaffe ham et par lettere kamper, 
for å se hvorledes han arbeider, i denne 
hårde game.

Etter som du sier er han ca. 7 fot høy og 
meget slank type, og trenger noen nød
vendige pund på seg i vekt — samt rette 
på alle de feiler han har, som ligger i en 
nybegynner.

Som du selv har erfaring i, Dick, så er 
det en hård skole, og har denne «Borne
flaton» energi, og liker å bokse, så er det 
ikke tvil i min sjel, at jeg skal gjøre en 
god bokser av ham, men veien er lang og 
tung. Får jeg ham der jeg vil ha ham, så 
ligger der £ 240,000 for hans føtter, hvis 
han har evnen for å slå seg til topps i den

betyr ikke United Kingdom. Det er den 
uttakskomité — som ikke må kalles  
for da er du ikke inne i fotball!

Det er ukå!
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Red.

Papir er valuta 
og valuta er penger.

Pors-bladet er papir og valuta, og koster 
penger!

Betal kontingenten, kr. 5,—, for 1948 til 
«Ekko».

— Forlovelse er inngått mellom frk. Hil
dur Hals, Tromsø, f. t. Skien, og herr Jo
hannes Bjørnflaten, Herøya.

Pors’ Boksegruppes styre samt medlem
mer, sender sine hjerteligste gratulasjoner.

Jeg vil jo ikke akkurat si at England og 
Scottland er Amerika nr. 2 i gangsterveldet 
og boksegamet, men skal en nå toppen, så 
må man før eller siden over there, for å 
hente kronen eller reise hjem med de bitre 
erfaringer at amatørsporten er den beste, 
tross penge veldet i profesjonismen.

Vel, dette er ikke skrevet som noe skrem
mer! for deg, Johannes, men bare slik jeg 
har sett det i de år jeg var i Amerika på 
utkikk, så jeg sier deg ennu engang: Be
tenk deg før du tar dette skritt, ut i det 
usikre verdensrom.

Jeg har ennå ikke skrevet til denne J. 
Harding, da jeg venter på et par opplys
ninger fra Hamilton, men da skriver jeg 
direkte til Harding, og legger fram alt som 
det er.

Angående betingelser osv.: — sikker
heten skal bero i Norges bank før du tar 
skipssekken på nakken og drar ut i det 
ukjente verdensrom, for å møte nye venner 
som skal blåse nytt liv i deg. Kanskje til 
gleder, kanskje til sorger, ja, hvem vet, 
Johannes. Alt beror bare på deg selv, du 
må ha dine øyne åpne til enhver tid, og 
betenk deg vel og lenge, før du handler. 
Men handle da ut fra din egen samvittig
het. stol ikke for mye på dine medmenne
sker. Ta kun hensyn til deg selv og dine.

Brevet fra J. Harding lyder ganske bra. 
og som Hamilton sa: det er en nøktern og 
ærlig og rettskaffen mann å ha med å 
gjøre, så kanskje Johannes kommer i gode 
hender allikevel, hvis reisen blir aktuell!

W. L.

J. Harding.
Vel, således lød brevet, og jeg har lagt 

det fram for Bjørnflaten, og han er ikke 
uvillig til a gå med på det.

Bjørnflaten tok billede med engang, 
Men jeg håper at han overveier tilbudet 
grundig før han bestemmer seg.

Det er ikke bare ærlighet i gamet, og et
ter undertegnedes erfaringer (ikke i ringen) 
men utenfor som tilskuer, under store 
kamper, sa man stadig en aktivitet — 
nærmest en gangstervirksomhet — på det 
store boksemarkedet ute i verden, såvel i 
England som Amerika. Ja mest i Amerika 
er det underverdenen som regjerer. Hvor 
mange kamper fikser ikke de på en råtten 
og unormal framgangsmåte? Hva har en 
bokser a si når han blir truet på livet? 
(Denne kampen taper du, her er 5 tusen 
dollars, vel blast.) Gangsteren og råtne 
managere og promotorer går i ett; er man 
uheldig a komme ut for dem, og enda un
derskrive en kontrakt med dem på sa og 
så lang tid. da er det ikke lenge før en er et 
ringvrak, som bare har rennestenen å ty 
til. mens de andre høster millioner pa tip
pingen fra ærlige folk. Det på grunn av 
at de bestemmer hvem skal vinne kampen.

Jeg har for sett det tydelig nok, da jeg 
var til stede under kampen i New York 
mellom engelskmannen Scott og vår egen 
Porat. Porat slo jo ut mannen sin med et 
rent slag til kjeven, i 2. runde, men hva 
gjorde Porat? Jo. tapte på for lavt slag, 
og det til og med etter at Scott var telt ut, 
— etter at en liten mann med en svær 
sigar i munnviken entret ringen. Tilsnak
ket alle tiders bokser som var ringdommer 
Jack Dempsey. endret han sin beslutning, 
og gav seiren til Scott på foul, ennskjønt 
doktorene fant ikke et merke etter slag på 
ham nedenfor beltestedet.

Vel, slik kan det gå når underverdenen 
arbeider, men ingen vet det vel bedre enn 
Porat sjøl, hva som hendte dengang i ver
dens største og mest ettertraktede sports- 
hall.

Er det noen som tror ovennevnte er løgn, 
så kjøp eller gå til biblioteket og lån Porats 
egne skildringer fra sine kamper i det 
profesjonelle gamet i U. S. A.

harde profesjonelle bokserring. Jeg er 
spent på å høre fra deg igjen angående 
denne unge tungvekter fra isbjørnelandet. 
Inntil da. lev vel.

Din hengivne venn
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Husker du
1947?

Engang Porser alltid Porser

1— 0
2— 2

Rogaland Teater
ga som et ledd i åpnings-arrangementene 
ved S ta vanger-Si fs nye stadion en fest
kveld for klubbens medlemmer. Stykket 
som ble oppført var Bajaderen.

Det er vel ingen som tenker på teater
salen her i byen!

landskampene i
Norge Finnland

—«—
Sverige—Norge

—«—
Norge—Polen
Danmark—Norge

BT andsk amper :
Danmark—Norge 
Sverige—Norge

Ribbede Grenland
skriver Wessel. Det kunne være fristende 
å spørre hvem som ribbet!

3—3
2— 1
5—1

3— 1
5—3

Også en svensk karakteristikk i «Dagens 
Nyheter» av styrkeforholdet mellom de fire 
f otballnasj oner:

«Først kommer Nederland. Sedan kom
mer ingenting. Sedan kommer i nemnd 
ordning: Sverige, Norge og Danmark.»

Kristiansunderne
angriper fotballforbundet, og skriver: — 
«Noen er odelsgutter og andre husmanns
folk.»

Er det fremdeles noe i den gamle tesen 
om kong Salomo og Jørgen Hattemaker?

Stadionstyret
kan forsikre medlemmene om at det sam
men med fotballgruppas styre har funnet 
det absolutt nødvendig å preparere «tep
pet» på Stadion.

Sesongens siste sfcvE
Pors’ Boksegruppe så hen med glede til 

det store internasjonale oppgjør, med 
Odense Amatør Bokseklubb.

Det viste seg snart at vi ogsa skulle få 
føling av uhyggelige skuffelser.

Det var en trist og tragisk melding un
dertegnede fikk et par uker før stevnet, 
at Bjarne, vår store fighter, var blitt syk. 
Og dertil dobbelt kjedelig, slik som Bjarne 
hadde gledet seg til dette oppgjør, og slik 
som han hadde gått inn for å få guttene 
i så god trim som mulig.

Vel. Bjarne, du gjorde et stort arbeide, 
men når sykdom støter til, så må nok alle 
bite i det sure eple, og prøve å ta skuffelsen 
med godt humør.

Tiden gikk, og et par dager før stevnet 
kom der atter et avbud, nemlig fra Hans 
Olsen. Han hadde forbrent brystet sitt. 
Ingen vei utenom, reserver måtte skaffes, 
og vi satte da vår lit til vår gode venn Ham- 
borg. Han forespurte Knut Hansen fra O. 
A. K. og Thorendahl fra Thorshaug. Som 
de rette sportsmenn de var, sa de ikke nei. 
De kom, og kjempet tappert for Pors’ 
Boksegruppe, og skaffet seg sportsvennec 
for livet. Vi takker dem evig for den gode 
sportsånd de viste.

Torsdag den 12. kom våre danske venner 
og motstandere, og ble mottatt på stasjo
nen av Pors’ Boksegruppes styre, unntatt 
undertegnede, som måtte gå på sitt arbeid. 
Det var arrangert en festlig mottagelse for 
dem på Håndverkeren, hvor fru Ellen Bjå
land og frk. Thorbjørg Eriksen mottok dem 
med et festlig bord. Danskene var trette 
etter den lange reisen så mottagelseshyg- 
gen ble ikke av lang varighet.

Fortsetter i neste nr«
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porsgrunn en

90

®HB KINO
og næringsrik

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

PORSGRUNN

Aksjekapital og reservefond kr. 37.500.000foo

y

Telefonbox nr. 654.

er stedet — 
når det gjelder

lin Ilja. Reissrl s 
Farveri

Benytt oss til alle 
Deres bankforretninger.

FRUKT- OG TOBAKKSVARER
Ukeblader —
Pakke-ekspedisj on.

Konim. for Norsk Tipping A/S
Renseriet: Tollbodgt. 21.

Tlf. 585.
Filial: Stangsgt---- Tlf. 758.
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— ALT 1 KOLONIAL —

Les sportssiden i

Andr. Åaslaad
JERNVAREFORRETNING e-S P ORTSARTIKLER—

Kr. Knudsen & Co D

Telef. 571. V. Porsgrunn.

Et godt spisested-

Jacobsens Boktrykker!, Porsgrunn

Dame 
og

Herre 
klipp

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Vask
og

Føhn
Massasje

Kjøtt- og Pølseforretning

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

Hermansens e[lg.
Tlf. 284.

Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING — 

Snekker-, tapetser- og malerverksted.
V. Porsgrunn. Tlf. 508.

Lokaler utleies til møter.

Porsgrunn Sjømannshjom

Vestsidens Horrefriser 
tidl. W. Berg Henriksen

Vestsidens Skotøyforretning Å.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Bjarne Gordon Wright 
Porsgrunn. 

Tlf. 498.

Aut. Rørleggerforretning

LI*Hi.
i

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
8 torg t. 136.

Tlf. 609.

H. Th. Hansens Eftf.
« A !PI? A » 

Tlf. 451.
Spesialforr. i Frukt og Tobakk

Pinsgrm Sarfdwtag j
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

ML
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.


