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Det var vel igrunnen ikke sa mange av
oss som hadde ventet at vi skulle vinne vart
første oppgjør i eliteserien — når motstan
deren var selveste Skeid, selv om det denne
gang var gitt oss en sjangse som vi neppe
far igjen. Vi hadde et håp om deling som
vi også var meget nær, men det røk altså i
kampens siste minutter.
Om Skeid kan en vel igrunnen si at det
er litt av et «maskinlag». Det skal fremfor
alt spilles, gjerne helt inn i goalen. Derfor
ble vi også snytt for noen «susere» denne
gang. Om lagets effektivitet ikke er hva
det kunne vært, så er sikkerheten i spillet
så meget mer framtredene og ligger nok no
en streker over vår egen. En savnet kan
skje litt av det personlige spillehumoret, det
var ibvertfall ikke som våre gutter av og
til kan vise det. Likevel gav de oss en pe
kepinn om at veien framover er tung. Det
må trenes, trenes og atter trenes og framfor
alt må alt settes inn på å øke bredden av
førstelagsspillere. Neste gang kanskje det
er vår tur til å spille med 4 reserver. Kan
vi klare oss da, vel så hører vi hjemme i eli
teserien.
Våre gutter leverte vel ganske god og for
nuftig lagfotball denne gang. I hvert fall
fikk ikke Skeid spillt ut det store trumfesset,
den skarpe annen omgang, i den grad som
jeg har sett før. La gå med at det synes
som om Skeidspillerne var overtallige det
siste kvarteret, vi hadde jo også vår store
sjangse da. Skal vi så si at innsats og vilje
hos guttene våre lover noe bortimot en liten
seier i Bergen?
T.

skrev fylkesavisen etter at Pors som ventet
tok sølvet ved åpningen av Fossums bane.
(<- 1) betyr muligens at Odd burde laget
et selvmål slik at resultatet skulle vært 3—0.
Vi sier i tilfelle takk, men det er nok bare
vi vinner !
Rent matematisk har sikkert referenten
misforstått resultatet.
Resultat x = 2—0 (4- 1)
x = 2—0
Det må vel være en boomerang .’
-----------Ali Baba.

Old look!
Etter kampen mellom Freidig og Mjønda
len i Trondheim, skrev Sportsmanden :
«Kampens dommer, Josef Larsen, Frigg,
så ikke ut til å ta sin oppgave særlig alvor
lig. I sitt sivile antrekk og med en nærmest
lydløs seljefløyte sa han ut som han kom
fra bærtur.
Selv ikke de nærmeste spillere kunne høre
når dommeren ga sine signaler.»
Her må vel skinnet ha bedratt referenten !
Hopp.

LAGET
mot Brann ble som kjent endret på 2 plasser.
Nå var det Torbjørn og Trygve som ble pauset. Det er ikke tegn på at dere går tilbake
tvertimot — de andre er blitt bedre.
Du må ha litt mer pust Trygve — og Tor
bjørn kommer nok igjen som vanlig — tross
alt ’ I år kom forresten «høstferien» litt
tidlig !
Preserva.
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Hvem har tippet best?
Resultat:

0—0
1— 0
1—1
2— 0

2— 2
3— 0
3—1
3—2
3— 3

Tips i rangorden:
1—1
2—1
2— 2
3— 1
3—2
3—3

4— 2
4— 3
5—0
5—3

4—3
4— 4
5— 0
5—1
5—2
5—3
5—4
5— 5
6— 0
6—1
6— 2
6— 3
7—0
7—1
7— 2
8— 0
8—1
8— 2
9— 0
9—1
10—0

5— 5
6— 0
6—1
6—3
6—5
6— 6
7— 0
7—1
7— 2
7— 3
8— 0
8—1
8— 2
9— 0
9—1
9—2
10—0
10— 1
11— 0

2— 2
3— 2
0—0
3—0
1— 0
1—1
5—1
2— 0
2—1
2— 2
3—0
3—0
3—1'
3—2
3—3

4—1
4—2

5— 0
5—1
5— 2
6— 0
6—1
6— 2
7— 0
7—1
7—2
8— 0
8— 1
9— 0

etc.
3— 3
3— 1
2— 0
3—3 etc.

4—0
4—2
5— 5
5— 1
6— 2
5— 2
6— 5
6—6
6—1
6— 2
6—2
7—6
7—7
7—1
7—2
7—3
5—2
9—1
9— 1
19—2
10— 0
10—1
10— 2
11— 0
11—1
12— 0

0—0
2— 0
5— 4
6— 6
6— 1
5—1
5— 3
7— 7
7— 1
4— 0
4— 2
6— 3
6—4
3— 3
6—1
5— 0
5—1
8— 4
9— 0
9—2
9—3
10—1
10—2
10— 3
11— 1
11— 2
12— 1

Med god tro og brede støvler
kan en jo gå på vannet sies det-. En kom
mer langt med optimismen, men hver og en
må også passe på at den kan finne sin be
grensning. Under treningen på Stadion f.
eks. ville det være korrekt å la treneren gjen
nomføre treningsarbeidet uforstyrret av an
dre. La oss unngå at fotballteoretikerne
blander seg bort i fremmed territorium, selv
om de mener seg å være aldri så gode for
ståsegpåere.
Gode råd er dyre, men synker i verdi når
de ikke blandes med litt konduite ’
Sveis.

1— 0
4— 2
2— 1
1— 0
3— 1
5— 5
3—1
2— 1
3— 1
1—1.
4— 1
3—1
3— 2
2—1
2—2
7— 0
7—2
7— 3
4— 3
5— 3
8—8
8—0
8—0
8—3
4— 2
8—1
8— 2
5— 1
9— 1
9—2
9—3
10—1
10— 2
11— 1

2—1
1— 0
2— 1
2—0

etc.
5—2
1— 0
5—3
7—7
6— 2
2— 0
2— 1
4— 2
etc.
5— 1
3— 0
3—1
3—2
3— 2
9—9
6— 1
4— 0
4— 1
5— 3
7— 1
5— 0
8— 3
8— 1
6— 0
6— 1
9— 1
7— 0
10—1

3—2
5—3
3—2
5—2
5— 3
3— 2
4— 2
3— 2
1—0
etc.
6— 0
4— 0
4— 3
6— 4
5— 4
3—0
5—2
5—3
7— 5

etc.
4— 0
8— 1
6—3
6—4
5— 0
6— 0
6— 1
6— 0
7— 0
7—1
7— 0
8— 0
13—1

2—0
5—4
4— 3
5— 3
5— 4
2— 1
6— 2
3— 0
6— 4
4— 3
7— 1
4— 2
5— 4
7— 5
4— 3
8— 1
5— 0
5—1
5— 2
8— 6
6— 5
9— 1
6—2
6—1
6— 2
10— 1
7— 2
7— 3
11— 1
8— 2
8— 3
12—1
9— 2
8—0

4—3
3—0
3— 1
6—3
4— 1
4—3
6—3
5— 3
6— 5
3— 2
7— 2
6—3
6— 4
7— 6
6— 5
7— 2
7— 1
8— 3
8—5
8— 7
5— 4
9— 2
6— 0
9—3
3—1
6— 1
17—0
7— 1
5— 0
8— 0
8— 1
6— 0
9— 0
13—0

3— 1
4— 1

3—2
3—0
1— 0
2— 16—3
5—2
5— 4
2— 0
6— 1
2— 0
1— 0
3— 2
4— 1
3— 1
7— 4
7—5
2— 1
7— 6
8— 2
4— 1
3— 1
8—5
10—0
10—2
10— 3
7— 1
6— 1
11— 3
8— 1
7— 1
9— 1

Pors’ kamper
i august :

15/8 Sandaker i Porsgrunn.
22/8 Ørn i Porsgrunn.
29/8 4. runde, ? ? ?

Jann Sørdal,
landslagets innerving, er en meget habil hop
per. Han er kretsmester av året, og har
pene plasseringer ,bl. a. i Gråkallen og Sollefteå.
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IhiV" fotball

U
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Det er ikke bare fotballforbundet og
klubbene som er interessert i hovedserien
DNL har i den tiden selskapet har eksistert
fløyet en mengde idrettsmenn rundt om i
Europa. Selskapet er ogsa sterkt interes
sert i transporten av fotballspillere til hovedseriekampene. DNL driver en intens
chartertrafikk og har spesielle maskiner
for dette. Disse maskinene går nå for det
meste pa utlandet.

DNL har henvendt seg til Norges Fotball
forbund med forslag til regelmessig og bil
lig transport av fotballspillere. Selskapet
kan i øyeblikket drive rasjonell transport
til og fra følgende byer: Trondheim. Oslo.
Kristiansand. Stavanger. Bardufoss og
Kirkenes i Nord-Norge. De to sistnevnte
stedene kan være av interesse for klubber
som skal pa turné nord i landet. I tillegg
til dette kommer naturligvis selskapets or
dinære ruter som også inkluderer steder
som Bergen og Tromsø.
For at transporten med fly skal bli bil
ligst mulig for klubbene må Norges Fot
ballforbund ta mange hensyn når de set
ter opp terminlisten. Blir det for eksempel
2 Trondheimsklubber med i hovedserien
bør disse møte 2 Oslo-lag på samme dag,
sa det blir en hjemme- og en utekamp.
Flyet tar da det ene Oslo-lag til Trond
heim og går rett tilbake med ett Trondheimslag. Når kampen i Oslo er over, flyr
Trondheimslaget hjem igjen og Oslo-laget
som er i Trondheim blir med flyet tilbake
til Oslo. En annen kombinasjon er: Oslolag til Stavanger — Stavanger-lag til
Trondheim — Trondheims-lag til Oslo —
tomt fly til Stavanger. Og så går turen
rundt igjen fra Stavanger — Oslo — Trond
heim — Stavanger. Pa denne måten kan
pian utarbeide alle mulige kombinasjoner
etter behov og hvor mange klubber de for
skjellige byer får med i hovedserien.

DNL har hatt svært mange transporter
av denne kategori. Værforholdene spiller
selvfølgelig en avgjørende rolle og her må
fotballforbundet og DNL komme til en
overenskomst med Norges Statsbaner så
fotballspillerne om nødvendig straks kan
reise med jernbane. Fotballfolket må så
godt som det lar seg gjøre være på den
sikre siden så de slipper å utsette for
mange kamper.
DNL har 2 fly de har tenkt å nytte til
transport av fotballspillere. Hvert av disse
flyene tar 24 passasjerer, dvs. at 2 lag kan
reise i samme fly om nødvendig. Kan Nor
ges Fotballforbund og DNL komme til en
tilfredsstillende ordning, vil det få stor
betydning for norsk fotball som p.g.a. geo
grafiske vanskeligheter til en viss grad er
handikappet. Fly vingen vil også gjøre sitt
til at posten «tapt arbeidsfortjeneste» blir
sa minimal som mulig. Dette vil også bety
mye for norsk fotball som tross i de store
summene gamet innbringer er et 100 pro
sent amatørforbund!
*
Ville det kanskje ^trengs litt «forhåndstrening. her også!
Kanskje en rundtur med flyklubbens ny
ervervelse over Nybergåsen ville gjøre
spillerne cluftvante,!
i

Cup-vinneren FREIDIG
har 1070 medlemmer— av disse 56 livsvarige
og 2 æresmedlemmer.

«Jeisen» Gundersen
fungerer nå som trener for Pors. Vi håper
det vil falle bra ut — det er nytt blod vi
trenger ’
v Jeisen har såvidt vi vet spilt 4 kamper
på landslaget. Det var i 1939, og alle kam
pene ble spilt på 3 uker, og som venstre half. .
Lykke til !
H.

Badeanlegget
i klubbhuset er nå solgt, samtidig som en
har bestilt stoler til klubblokalet.
W.
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Hilsen fra Odense.
Kæ re ven.

Ja, så har vi atter foden på dansk jord
efter den begivenhedsrige uge, og der skal
først og fremmest lyde en tak til dig. fordi
du bragte dette møde i stand. Jeg ved,
hvad det betyder at arbejde. og snak frem
og tilbage med de øvrige styrelsesmedlemmer, og jeg er desværre også klar over,
at du jo ikke ligefrem er blevet rigere
rent økonomisk, men så vil jeg blot fortælle dig, at du har vundet dig mange
nye venner, og venner, som forstår og
værdsette et godt kammeratskab. Jeg tak
ker dig på alle gutternes vegne for den
uforglemmelige tur. Og nu et kort rids af
hjemturen:
Selvfølgelig var der ikke plads i Dieseltoget til mere end 3 mand, så vi måtte
skifte 2 gange, inden vi kom til Oslo, Her
gik vi rundt og brugte vore sidste lomme
penge. det var hurtig gjort, og så mødtes
vi på båden. Her havde vi det muntert og
sjovt. og klokken blev^mange. før vi lagde
os til hvile på bænke. borde, gulv o.s.v.
Så kom vi til København, og her gik det
galt for mig. Jeg havde for alle mine
penge, både danske og norske, kjøbt cigaretter i Oslo og på båden. 400 stk., og da
det blev min tur i tolden, vilde jeg jo forsøge at spare udgiften til told (13 øre pr.
stk.), men den gik altså ikke, så de konfiskerede alle mine cigaretter og desuden
måtte jeg betale en bød på 100 kr. (Var
du klar over, at du har haft en idiot boende
hos dig i flere dage). Min kone stod og
ventede på mig sammen med alle gutterne.
det vårede ca. 2 timer, før jeg blev færdig,
så humøret gik jo for en kort tid lidt længere ned end normalt. Nu spænder vi liv
remmen ind i en månedstid, og så er det
overstået. Nu skal jeg have samlet alle
gutterne en dag hjemme hos mig og så
skal vi drøfte turen igjen i alle enkelt
heder og se på fotos. De bliver først færdige i morgen.
Der går jo nogen tid med at komme ind
i den vanlige gjænge igen. Jeg kan ikke
rigtig falde til ro endnu, man er jo vant
til større og mere barske forhold der, hvor
jeg just kommer fra.
Jeg må bede dig hilse alle de gode ven
ner, jeg fik i Porsgrunn, det bliver svært
at nævne den ene frem for den anden,

I

men først og fremmest skal vore tanker
gå til vor lille husmor, den søde frk. Chris
tensen, der puslede om sine kyllinger på
en sådan måde. Fra Deres danske venner
skal lyde en oprigtig og hjertelig tak for
de uforglemmelige dage, vi havde i Norge,
og dertil bidrog ikke mindst De ved Deres
omsorg for os.
Oswald.

Ekspropriasjon
av grunn ti! stadion.
Som kjent besluttet Sohim herredsstyre å
godta Pors søknad om utvidelse av Stadion.
Formannskapets forslag ble i herredssty
ret imidlertid supplert dit hen at var fore
ning må bryte opp et areal som tilsvarer den
grunn som kreves avstått.
Vi skal ikke her filosofere over bakgrun
nen for benkeforslaget, som er mei utslag
av privat initiativ enn politisk sidesprang.
Det kan muligens interessere a titte litt
på hva jordloven sier.
Etter dennes § 24 har søkeren (Pors) an
ledning til å bringe saken inn for departe
mentet.
Vedtaket om nybrottsaffæren er neppe
holdbar, da det i dette tilfelle må anses som
en betingelse — og således er del av beta
lingen for eiendommen. Etter 21 skal imid
lertid erstatningen fastsettes ved skjønn.
Som kjent foreligger det innstilling og ut
kast til ny jordlov. Denne bygger pa de rettningslinjer som bør følges og som dels er
blitt fulgt innenfor den nåværende lovs gren
ser. Etter innstillingens § 24, 9. ledd kan
jordstyrets uttalelser av skjønnsmessig art
ikke tilsidesettes, samtidig som § 70 fast
setter adgangen til å ekspropriere til leike
plasser, friarealer og naturparker.
Om herredsstyrevedtaket ikke endres av
departementet (som det altså har full an
ledning til) vil det i alle tilfelle bli et lite
regnestykke om erstatningens størrelse !
Joly Bob.

«Rovdrift»
ødelegger unge idrettstalenter. En får si
med mor Åse : «kjør sakte ......... . . .».

I
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iskeskjær.
«Grenmar» lanserte etter Storm—Odd
kampen på Kleiva endel sleivspark, som det
må blåses for.
En dro i referatet dommerens (Olaf Kristoffersens) habilitet i tvil. Grunnen var at
referenten påsto Storms mål annulert for
offside. Grunnlaget for sparket var således
psykologisk motgang.
Tross alt burde avisen i anstendighetens
navn tatt dommerens habilitet opp til behand
ling 1 ø r kampen. Det ville vært korrekt
ellers virker det for flatt ! Nå knyttet bare
en bladmann hendene i bukselommene !
X.

Vi søker
reporter for juniorgruppa til Pors-bladet^.
Tiltreden snarest. Bill. mrk. «Blyantfliser»
sendes dette blads eksp.

Sandake r s
seier over Fredrikstad lyder jo bra. Resul
tatet skyldes imidlertid mer hodeløst for
svarsspill i første omgang og inneffektivt
loperspill av Østfoldingene enn spill av Sand
åker. Søndag skal som kjent Pors og Sand
åker møtes her, og det må uten tvil være
levnet Pors store sjanser til å overleve 3.
runde.
Sandakers spill preges i første rekke av
innsats og fart. Særlig er begge ytreløperne
meget hurtige — i særdeleshet y. v. — mens
hodespillet til disse ligger endel tilbake. An
grepene fores fram for det meste på vingene,
mens løperrekken har skyttere med dårlig
sikte.
En får inntrykk av at forsvaret har en
svakhet for vingspill og høye baller.
Etter gårsdagens kamp våger vi å tippe
seier for de blå og svarte!
Ttirist.

Elipseformede stenger
ble først brukt i Europa på Bislet !
I Øvre Telemark ble disse tatt i bruk for
første gang i kampen mellom Viking og U.
S.F. på Studvold i Bø, den 17. juli, I Grenland har Fossum æren å være først ute !
Næste ?
STØTT VÅRE ANNONSØRER !

Plankekapp —
og ditto kjøring !
har alltid gått for å være såre enkelt, men
tidene blir verre og verre sies det. Og det
som før var lett, blir vanskeligere etter hvert.
Ja, hva skal en si til alt det som foregår
i norsk sport og idrett ?
Nå hadde vi i vinter en liten skistrid, så
brygger det opp til en knekkende skøytestrid,
og nå har vi denne brytestriden gående, for
resten et tilfelle som rett og slett skyldes
lapsus i det administrative apparat. Ikke
for det, bokserne ville slåss de også, og det
vil temmelig sikkert brygge opp til uvær og
hard storm når de respektive forbund skal
holde ting. Med rette forresten. Det fore
går så mye rart at en kan ikke vente det
annerledes. Det ser ut som enkelte styrer
rett og slett overskrider sitt eget kompetan
seområde, og gjør all denne plankekjøringen
meget innviklet. Derfor, som man sår. hos
ter man ’ Kunde det ikke ved hvert ting
bli lagt fram en fullstendig plan for arbeidet
i kommende år, slik at klubbenes represen
tanter fikk anledning til å uttale seg ? Eller
burde de respektive styrer sette igang galluppundersøkelser rundt i klubbene om det
skulle bli noen krappe svinger som ikke sto
avmerket på kartet ?
H.

Hemmeliglietstanieii
må enbeskylde fotballforbundet for. Oppsettingen av puljene i hovedserien og 3. runde
lot vente lenge på seg — unødig lenge ! Men
hvorfor ? Offentliggjørelsen fant sted for
holdsvis lang tid etter at tippekupongene ble
trykt !
Saken var jo den at sammensetningen ble
kjent uken for offentliggjørelsen fant sted ’
Hele hemmeligheten ble altså kjent før hem
meligheten ble kunngjort
Hva er vitsen med slikt hemmelighets
kremmeri ? ? ??
P.

Spartakiade
er et internasjonalt mesterskapsstevne i arbeideridrett, holdt i Sparta !

Stoff til neste nr. må være innsendt før
5. sept.

PORS-BLADET

Sesongens siste stevne!
Forts, fra forr. nr.
De norske verter som skulle ha en eller
to i privat pleie, var møtt fram, og så
vandret hver til sine hjem for å ha en
hyggelig prat, og bli bedre kjent med hver
andre.
Fredag var der arrangert en biltur for
dem oppover til Dalen. Etter danskenes
utsagn hadde de aldri opplevd noe slikt i
sitt liv, og kom heller aldri til å glemme
det.
Om kvelden fikk de se en fotballkamp
mellom Urædd og Borg, hvor de selvsagt
heiet for Porsgrunnsklubben.
Så kom da lørdag, hvor klubbmatchen
skulle gå av stabelen.
Kl. 9 om morgenen var weltervekteren
Fabrin, som bodde hos undertegnede, kledd
i sin røde og hvite pyjjamas, ute i garden.
Bybakken var full av unger og koner som
skulle etter vann. De var like nysgjerrige,
og fikk se Erik Fabrin’s berømte slagrepertoarer i form av skyggeboksing. Til
skuerne forstod ingenting. De hadde knapt
nok sett en mann i en slik uanstendig be
kledning! ! !
Stevnet og klubbmatchen tok til kl. 17.30,
og vi ble bedrøvelig skuffet over publi
kumstilslutningen. Skylden må vi la det
fine været ta. Nei, man skulle ha godværsforsikret istedenfor regnværsforsikret!
Under veiningen ble vi ikke lite skuffet,
da vi allerede da hadde tapt bantamklassen. i og med at vår mann ikke klarte
vekten, så uansett om vår mann hadde
vunnet, så hadde danskene ledelsen 1—0.
Bedre ble det heller ikke da Gunnar
Brynjulfsen kom på vekta. Han veide ogsa
atskillig over grensen. Dette kunne jo ikke
gå, sa Svein Jøntvedt startet for oss og laget
en ypperlig kamp, hvor han seiret og skaf
fet oss vår annen seier ved siden av Thorendal!
Vi tapte 6—2, men med alle på plass
hadde vi ganske sikkert vunnet, ihvertfall
ikke dårligere enn uavgjort 4—4. Skal nok
slå fra oss ganske kraftig igjen i returkam
pen i Danmark til høsten, for da er vel
igjen Bjarne, Willy og Bjørnflaten i form.
Og du, Rolf, får nok sikkert revansje, mø
ter du samme mann.
Det åpne stevnet dagen etter ble en god
og sportslig propaganda. Bedre boksing
ser man vel sjelden her på disse kanter.

()

Se f. eks. på en mann som Rolf Solberg.
Var det noe i boksingen som ikke han
kunne? Nei. bevares, en flott bokser. Et
oppgjør mellom ham og norgesmestoren
Gunnar Hansen er jeg helt sikker på at
Solberg ville vinne.
Sportslig sett, tror jeg ikke arrangøren
burde skamme seg over arrangementet. Det
ble gjort hva en kunne for hver eneste
mann, for å få alt til å klaffe. Men når
publikum svikter, da står en maktesløs.
Økonomisk sett ble det en fiasko, men
av skade blir man klok, og jeg tror vi har
lært en god del. Det vi hadde opparbeidet
i sesongen ramlet ned igjen pa 2 dager, og
atpå til gjeld, så derfor maner det til mer
iherdige anstrengelser enn lor.
Kamerater — i styret og de aktive — vi
går pa igjen med krum hals, la ingen ting
stoppe oss. Vi skal opp av bølgedalen igjen.
Vi skal med fornyet kraft sprenge lenkene,
for å reise oss til en gruppe som Pors vir
kelig kan være stolt av.
Avslutningsfesten i Håndverkeren ble
vellykket. Atter en gang var det fru Ellen
Bjåland og frk. Thorbjorg Eriksen som
var de bærende krefter. Ja vi har ikke ord
som er gode nok for a takke dem. Men når
vi ikke kan si det pa annen mate, sa håper
vi dere unnskylder oss.
Premieutdelingen gikk greitt unna, og
undertegnede holdt en takketale for de
danske gjester samt de norske utenbysboende.
Den danske leder svarte med en tale og
han overrakte styret og de aktive pa Porslaget en minnegave. Til gruppen fikk vi
en navneminnebok i ekte svinelærskinn,
hvori alle hadde skrevet sine navnetrekk.
Det var en gave vi satte stor pris pa.
Så opprant 17. mai. den dag danskene —
og selvfølgelig vi. hadde sett fram til — å
gå under Pors’ fane pa Norges frihetsdag.
Om formiddagen hadde Bjåland klart å
skaffe en motorbåt. Det ble en fin tur utover
fjorden.
Undertegnede hadde heller ikke lykken
med seg i å ta avskjed med sine danske
venner. De var noen kjernekarer alle sam
men, ekte sportsfolk, som vi med glede ser
igjen. De kom med solskinn, de reiste i
solskinn og de etterlot seg et vennskap
som aldri vil glemmes.
Vi er et minne rikere!
W. L.

J
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SpåSlertyper
sett fra en dommers synspunkt.

u

Jeg tar først den gruppen som dom
merne er mest begeistret for. Det er den
rolige spilleren som gjør hva han kan for
å spille spillet etter lovens opptrukne lin
jer. Selv om han ikke kjenner reglene,
føler han hva som er rett og hva han ikke
bør gjøre. Vi har mange av denne typen,
og det er alltid en glede å møte dem på
banen. To lag av denne typen, og vi be
høvde ikke noen dommer. Han kan kan
skje kritisere dommerens avgjørelser, men
bare med seg selv og i all sømmelighet, og
han bøyer seg lojalt for dommeren og
protesterer aldri. Han er banens gentle
man og en pryd for fotballsporten.
Åpner vi sekk nr. 2, finner vi hans diametrale motsetning, den intelligente spil
ler hvis motto er at alt er tillatt bare
dommeren ikke ser det. Hans tricks er
nøye overveid og vel innøvd og utføres
derfor på en slik fin mate at bare en før
steklasses dommer som er oppe i alle situa
sjoner. kan oppdage dem. Blir han grepet,
opptrer han som en furten guttunge og
utleverer med en skuldertrekning domme-

Den tidligere
Pors-spiller Cato Clovland, representerer nå
det nye 2. div laget Bækkelaget.

OLYMPIADEN
cr et tidsrum av 4 år mellom de olympiske
leker. Ordet ble brukt i det gamle Hellas
og er grunnlaget for den greske tidsregning.
De olympiske leker ble holdt (som nå)
hvert 4. år til ære for guden Zeus. I år hol
des lekene for 14. gang.

Torbjørn Svendsen
deltok i kjørekampen på Klosterskogen mel
lom journalister og aktive idrettsutøvere.
«Telar» så ikke ut til å være særlig målhungrig — i likhet med — eller i motsetning
til kjøreren (?). Gratulerer i hvert fall med
pokalen.

ren til publikum. Og han får alltid publi
kum på sin side, for han er tribunens ynd
ling og derfor uangripelig.
I den 3. og siste gruppe har jeg plasert
den sterke og brutale spiller som ikke tar
hensyn til sine motspilleres liv og lemmer
bare han klarer å gjøre noe. Hans forse
elser ligger så opp i dagen at han volder
ikke noe bryderi for dommeren. Vanske
ligheten ved ham er på hvilket tidspunkt
dommeren skal gripe inn for at han ikke
skal skade motspillerne for meget, men
det blir en følelses-sak hos dommeren.
Ja. dette var de 3 hovedgrupper, men
innenfor disse er der et utall av kombina
sjoner. Felles for dem alle er merkelig nok
et altfor lite kjennskap til fotballreglene.
Det ville være en fordel for alle parter om
klubbledelsen hver høst og vår fikk en
dommer til å gjennomgå spillereglene for
alle aktive. Ble dette gjennomført i alle
klubbene, ville mange av de kontroverser
og misforståelser som vi ser i sesongen,
elimineres.
Dommerlauget stiller alle sine medlem
mer til disposisjon, så det skal ikke stå på
foredragsholdere.
Ville ikke det være noe å tenke på?
G.

PAULl-ord.
Freidigs trener, dansken Pauli Jørgensen,
uttalte i et intervju etter seiren i cuppfinalen
bl. a. :
Jeg har gått inn for å gi guttene forstand
på fotballspillet, forsøkt å lære dem det jeg
selv kan. Og vær sikker, det skal nok bli
bedre — enda bedre !
Jeg har alltid sett det som’ det langt vik
tigste at man vet, og forstår, hvorfor man
i en gitt situasjon skal gjøre slik og slik.
Det er ikke nok å kunne det, og kunne bruke
det i praksis ute på banen — man skal ogsé
vite hvorfor man skal gjøre det, ikke ? Er
har like meget bruk for tankene som for
kroppen når man spiller fotball, jo fortere
man blir klar over det — jo hurtigere vil
man ha muligheter for å hevde seg i toppen.
Fotballspillet skal like meget være en åndelig
idrett, la oss aldri glemme det. Med kraft
og fart kommer man nok langt — men aldri
langt nok, hvis ikke inspirasjonen og fanta
sien er der ’
G.
Legg merke til dette !
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Distansemerket i friidrett.
I et tidligere nr. av bladet slo ironicus til
lyd for at en burde starte mosjonsgruppe.
Nå når de fleste av medlemmene har hatt
ferie, gikk det vel an å søke å fa tanken re
alisert. Det ville muligens være verd et for
søk å ta sikte på å klare å innfri kravene
til Norges Idrettsforbunds distansemerke.
Nedenfor gjengir vi fordringene.
Miniatyr Sølv
Gull
12,0
11,4
10,7
100 m
24,2
24.0
21,8
200 m
55,2
49,2
56,5
400 m
2,12
1,54
2,09
800 m
4,38
4,30
3,58
1500 m
9,42
10,00
8,40
3000 m
17,25 16,45 . 15,00
5000 m
37,00 35,30 31.20
10000 m
18,2
17,2
14,9
110 m hekk
54,2
65,0
62,0
400 m hekk
1.62
1,71
1,93
Høydehopp
7,40
6,00
6,40
Lengdehopp
12,50 13,10 15.00
Tresteghopp
4,00
3,36
3,00
Stavhopp
1,58
1,44
1,35
Høydehopp u/ till.
3,30
2,85 •3,00
Lengdehopp u/ till.
10,75 11,70 15,00
Kulestøt
45,00 48,00 66,00
Spydkast
32,50 35,00 46.50
Diskoskast
32.50 38.00 50,50
Sleggekast
2120 2500 3400
Femkamp
4200 4900 6650
Tikamp
Sett i gang fra nå av. Du vil sikkert klare
merket i miniatyr i din spesialgrcn !
X.

Treningen
går med liv og lyst. Sesongen er like
vende til siste slutt i år som den var
begynnelsen. Trening er nødvendig,
tren fornuftig og bruk hodet bestandig
-------------

kre
ved
men
!
Z.

Skal vi tippe
hvem som blir høstsesongens fremste spillere
på laget ? Skal vi holde pa Olav Skilbred,
Leif Lindstad, Sverre Halvorsen, Karl Ski
fjeld og Ivar Wåge? Ja nå er det vel ikke
verd mer................
K.

Porsere!
Abonner på Pors-bladet — byens eneste
khibbavis !

Karl Skifjeld
kunne dessverre ikke delta i treningsleiren
for landslagsaspiranter i Larvik. Ved interkretskampen i Kristiansand ble han nemlig
skadet i benet, og da nyttet det ikke ! Hå
per det vil passe bedre en annen gang, Karl ’

De gustibus non disputandum est
— smak og behag skal ikke diskuteres —
heter det. Når teppet la der i oppvoksteren
hine dager i juli, var det mange som mente
at on ikke måtte berøre det. Et fornuftig
resonnement ut fra rent gartnermessige hen
syn — er nonsens når en tenker pa hva tep
pet skal nyttes til.
Tross alt, det er bedre a ha et litt oppsparket teppe med gutter i trim etter tre
ning på banen, enn å vite at de moter dårlig
forberedt.
Odd ville heller ikke nytte sin stadion til
trening i var, og etter hva «Wessel skrev
ble det et kostbart teppe, det kostet en plass
i hovedserien!
Naja, det kan jo diskuteres,- men det er
noe i det.
Derfor foreslår vi, når egen treningsbane
mangler : bruk stadion til trening, men bruk
den fornuftig.
F.

Syng kun i din ungdoms våi?
heter det i en kjent sang, Alle dere eldre
er selvfølgelig unge som oss ’ La det bli liv
og røre og frisk stemning i porseleiren under
kampene !
X.

Atter en gang
må vi purre på dere som skylder kontingen
ten for 1918 !
Betal til «Ekko.- i dag !
Red.

Ove Austad
En liten fugl
sang noe om at C-laget’i bandy ikke får mer
ker for kretsmesterskapet siste sesong.
Er det sant ?

deltok i treningsleiren i Langesund i juli og
lærte nok adskillig av det.
Så får vi se da Ove.
ENGANG PORSER

ALLTID PORSER.
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Den norske Creditbank
T81

PORSGRUNN
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PORSGRUNN

Benytt oss til alle

Deres bankforretninger.
Aksjekapital og reservefond kr. 37.500.000foo

I

«ff fe fe®»

er stedet —
når det gjelder

FRUKT- OG TOBAKKSVARER
Ukeblader —
Telefonbox nr. 654.
Pakke-ekspedisj on.

Konim. for Norsk Tipping A/S

i

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.
Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Bjarne Garden Wrigtit
Porsgrunn.

Tlf. 498.
Aut. Rørleggerforretning

Vestsidens Skotuyforretuing A.s
Torvet

■

I

«APPA»

Tlf. 451.
Spesiaiforr. i Frukt og Tobakk

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

H ©l/BM

H. TI). Hausens Eftf.
SOLID SKOTØY

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

11 0 s

i 3. J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KÅPER

S t o r g t. 136.
Tlf. 609.

Sengeutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

Porsgrunn Swifeiåg

Hj. Hermansens eflg.
Tlf. 284.

Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. 180.

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

Mo M TVER.SEFU
Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn.

Dame
og
Herre
klipp

Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Andi. Aasland

Vask
og
Føhn
Massasje

ALFRED WINJE

JERNVAREFORRETNING
-SPORTSARTIKLER-

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERT

Telef. 571.

Kjøtt- og Pølseforretning

Øst og vest

V. Porsgrunn.

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

Frisk -frukt for familien — hele aret.

Magne Johansen

Lokaler utleies til møter.

Spesialforretning for frukt- og grønnsaker.

Porsgrunn Sjamannshjam

Tlf. 399, Porsgrunn.

Et godt spisestedJacobsen; Boktrykkeri, Porsgrunn

I
I

