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Prologen her til ende er, 
dens ende ble jo trist 
av hva det sikkert sees her, 
dens siste vers kom sist.

Alt sammen ble en klagesang,
■ kan ikke annet bli

og den jeg gjentar gang på gang 
i liver avis, og det fordi, 
d’er lite skriveri!iimltaisliæH 

står for døren. Valgene er i og for seg en 
temmelig vidtløftig affære, fordi det er av 
overmåte stor betydning å få valgt inn de 
som har den rette interessen og viljen til å 

. gå inn for den del av klubbarbeidet en er 
betrodd.

La oss slippe å høre all den kritikken 
som velter over enkelte som har vært ærlige 
og tatt sin tørn. Alle må huske at det er 
medlemmenes vilje som kommer til uttrykk 
ved valgene — også din. Du skal ikke velge 
hvem du vil tjene — men den du skal sam
arbeide med når du dyrker din hobby — 
Pors.

Alle må ta sine tillitsverv alvorlig. Vi har 
nok av bevis på at medlemmene gjør det, 
men vi ser også meget av det motsatte. Gå 
inn for oppgavene alle som en, gå inn for 
den hobby du mest interesserer deg for..

Føl det som et virkelig tillitsverv når du 
blir valgt, ikke som et nødvendig onde. Sett 
dine evner og din ære inn for en god fore
ning. La oss si som Oldfux:

Undrer meg på om jeg snart skal få 
formannstitel å bære!
Øyet mitt skuer den tid i det blå 
tenk om jeg kunne den virkelig nå!
Ville så gjerne bli det, 
om jeg så selv skal si det.------------
Det er suppekok på et gammelt dikt, men 

meningen er der. Gjør det for foreningen 
som du vil at andre skal gjøre for den! Da 
gjør du ditt!

Håpet
som ikke brast likevel!

Nederlaget mot Spar ta var ikke så sørgelig 
å døye som mange er tilbøyelig til å tro.

Vi må være klar over at en fortsatt delta
kelse i mcsterskapskampene ville bety en 
meget stor påkjenning på spillerne. Kampene 
ville kreve det ytterste av laget — og det 
spørs om ikke en deltakelse i sluttstriden 
ville hatt for stor innflytelse på innsatsen i 
hovedserien.

Pa den annen side ville det jo vært kjær
komment med en kvart-, semi- eller finale
plass, — ja kanskje enda mer. Det ville 
vært prikken over i-cn i Pors’ fotballgruppes 
mest begivenhetsrike sesong.

Tross alt ville det være bedre om vi nettopp 
på grunn av dette tapet kunne kapre noen 
poeng som vi ellers kanskje hadde måttet 
avse. Pors’ første og største oppgave er å 
sikre plassen i hovedserien.

Vi kan ikke regne oss som sikre der ennå, 
selv om laget har vist spill av klasse. En 
fortsatt deltakelse i serien er av uvurderlig 
betydning — for hele foreningen.



2PORS-BLADET

D. s.

Ole.

En-adder en være

del.

om

o

Hans.

*

eller klassisk parodi på moderne litteratur i 
klubbhuset:

Derfor er det tross alt, et spørsmål om det 
ikke var bra som det gikk likevel.

Og så må vi huske at Rom ikke ble bygget 
på én dag. — Ødeleggelse kan skje hurtig, 
på Bislet!

Rolf Gunnerød
debuterte som kjent på Bislet i landsdels- 
kampen mellom Vestlandet og Østlandet. Selv 
om ikke publikumsinnrykket var overvel
dende, hadde en likevel inntrykk av at litt 
nervøsitet hemmet Grenlands to represen
tanter. Særlig i første omgang ble «Stubben» 
sulteforet, men fikk likevel utrettet en del 
av de baller han fikk. Både i første og annen 
omgang hadde han imidlertid scoringssjan- 
ser som dessverre ble nyttet til overlegg. 
Litt mer selvtillit og futt ville gjort seg der. 
Tross alt må en si at y. høyre-plassen virket 
noe uvant på oss som er vant til å se ham 
boltre seg som innerving — hvor han med 
sin teknikk rettelig hører hjemme.

Over jul kommer påske, «Stubben»!
Eva.

P. S. Vi puster alltid rolig her på Vestsida. 
Etter Pressas referat fra landskampen, finner 
en å måtte meddele at «Stubben» spilte ytre 
høyre — og det var fra høyre-siden over
legget kom som resulterte i mål. For øvrig 
var kritikken over såvel Løberg som Gun
nerød bare tull.

2. del.
«Å jo,» sa’n Alf.
«Å nei,» sa’n Leif.
«Jo.»

•«Nei, så søren hakke.»
Men da klang Thorleifs rost så fagert i 

saeln. Fra den dagen var de venner.
Pflistre.

Kontrollørene!
Pors får flere storkamper i høst. Det er 

derfor ønskelig at vi får en fast stab av 
kontrollører som vi kan stole på møter fram 
i god tid før kampene.

Rutinerte kontrollører er den beste garanti 
for prima arrangementer, — og her har vi 
noe å forsvare. — Altså ta et tak for prima 
arrangements!

Som det sømmer seg en interessert avis 
hadde Pors-bladet sin medarbeider til stede 
på Biselt!

middelmådig innsats 
Det er ingenting å 

ikke alene om å .ha det slik.

1.
«Jo!» sa’n Alf.
«Nei!» sa’n Leif.
« Jo!»
«Nei, så søren hakke.»
Fra den dagen var det liksom kommet noe 

kaldt mellom dem.

Strafføsparkspgsialisten
mener vi bør være SVERRE HALVORSEN.

P. P. (Pors-Press) meddeler at Sverre 
Halvorsen er innkalt til mob.-øvelser den 16. 
sept. Det kan vel da spøke for at han ikke 
kan stille mot Sparta den 26., — forresten 
siste øvelsesdag!

Hvert lag har sin nøkkelspiller, 
ikke bare Pors. Vi vet alle at Lindstad er 
uunnværlig på laget — selv om han skulle 
levere en middelmådig innsats i sommer
varmen. Det er ingenting a skjule, for vi er 

Det er ikke en 
bestemt spillers innsats som er avgjørende, 
men den psykologiske virkning dette har på 
vedk.s klubbkamerater. Det or en skjult 
reserve som i virkeligheten ikke er der. når 
spilleren er «utenfor». Viking har sin Kvam
men, Aalgård Ramdal, Skeid Sætrang, Sand
åker Ragnar Larsen, osv. osv., og vi har 
altså vår. Det er igrunnen ikke noe galt i 
det, men det kan nok få store følger 
pillaren blir skadet. For store følger.

En mengde lag rundt i landet mister hodet 
når nøkkelspilleren ikke er med. Det er be
klagelig at det er slik, men feilen skyldes 
nok medspillerens mangel på selvtillit.

Men det er en rutinesak — og den kom
mer nå — hos oss!
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Abonnement kr. 5,— pr. år.
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

Robust i forbindelse med Pors må ha noe 
med bust å gjøre!

Vi lurer på
om Ørnulfs medlemsblad med sinc 27. år er 
landets eldste ?

Stadion.
Vi fikk mye ros for Stadion både av As

bjørn Halvorsen, Skeid- og Sandakerspillerne. 
Det er ogsa lenge siden teppet og anlegget 
forøvrig har vært i så bra stand.

Vær derfor med på å beskytte dette. Spe
sielt ber vi de aktive og ledelsen for trenin
gen om a pase at plassen foran malene blir 
spart best mulig. Her er jo også i alminne
lighet den største påkjennig under kamper.

Nils.

Planter Pors Poeng 
om høsten - Høster vi til våren.
Våre lesere har ingen idé om hvilke utallige 

forsøk Pors’ fotballstyrer siden før krigen 
har gjort for å få norske topplag til Pors 
Stadion. Brev — telefoner — konferanser, 
ja til og med personlige visitter inne i den 
store, store byen; men alt har nærmest gitt 
negative resultater. Vi har en mistanke om 
at navnet «Pors» har vært litt vanskelig a 
få innarbeidet som noe mer enn en ganske 
alminnelig Middelhavsfarer hjemmehørende 
i Grenland.

Vi regner jo «Maratonkampene» mot Sarps
borg og «dengang Pors var i 5. runde mot 
Lisleby- som Pors’ sportslige gjennombrudd 
for fotballens vedkommende. I bandy har 
Pors siden 38—39 spilt blant eliten i landet 
og fra samme år dukket det fram fra Pors 
Skigruppe 2 Holmenkollkandidater. Etter 
krigen har Pors Boksegruppe drevet fram 
karer som av Norges Bokseforbund siktes 
som landslagskandidater.

Men det er altså ikke noen direkte sports
lige sensasjoner som knytter seg til Pors- 
navnet. Vi vil heller si at det er det jevne 
draget som har vært det oppbyggende for 
hele vår forening.

I dag er vi imidlertid kommet så langt at 
vi har lov til å ta sikte på å sette oss fast 
blant de lag som virkelig regnes med i norsk 
idrett.

Først og fremst tenker vi jo på fotballen.
I 1946 skrev vi i Pors-bladet at vi skulle 

sette "alle kluter inn for å få et 5. runde-lag 
igjen. Når vi er kommet med blant de 16 i 
Hovedserien kan vi vel trygt si at vi har 
tatt de første og vanskeligste skritt på veien.

Vår oppgave i dag er derfor i første rekke 
å få plantet beina riktig godt der vi er, — 
eller for å si det enda tydeligere: å kjempe 
for å beholde plassen i Hovedserien.

Den sportslige berømmelse som følger med 
å være blant de 16, setter vi alle meget stor 
pris pa. Uten å be om det får vi se vårt lag 
i kamper mot kremen i norsk fotball, og Pors 
blir omdiskutert og bedømt av alle som er 
interessert i fotball.

Et ganske morsomt poeng er det at Pors 
vel er det lag som oftest har vært å finne 
på tippekupongen, og ganske sikkert fordi 
vi enda regnes blant outsiderne.

I kampen mot Skeid fikk våre gutter vist

fl MW HlSlMlgei
er ikke ensbetydende med at vinneren alltid 
velger hvilken vei en skal spille ! Det høres 
rart ut, men hvis en velger å ha avsparket 
da må det overlates til motparten å bestem
me hvilken vei de vil spille. Da har en tapt 
målvalget selv om en har vunnet det — mer
kelig nok.

Redaktør : ROLF NYGAARD

o

Hvilken Oslo-avis har den dårligste sports- 
medarbeider? ? Spørsmålet er lett. Send 
svar til Porsbladets redaksjon. Gale svar 
belønnes med fottur til Holtankollen!

Den dårligste referent i den 3. dårligste 
sportsredaksjon viste sitt kjennskap til bl. a. 
Pors ved følgende glose:

«Sandaker får det hardt mot det robuste 
Porselag. Ja, enten kjenner han ikke ordet 
robust eller kjenner han ikke Pors.
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Tarzan.Bløte

Det hele er 
— problcm-

reiser 
leder-

at fjorårets Norgesmester måtte slite for å 
berge en 1—0-seier. Det ga oss løfter om at 
Pors i full trim bør kunne berge de nødven
dige poeng i høstens kamper. I Bergen fikk 
vi det første, men vi håper det bare er be
gynnelsen.

Bli med i et fofbundsstyrei
Norge er et fattig land — målt i dollar og 

pund.
Når vi skal sende våre beste idrettsutøvere 

til de olympiske leker — 90 i alt — 
likegodt 36 baser med — d.v.s. en 
prosent på 40.

Bokserne stakkar — 4 stk. — skal ha 3 
opp-passere, så det må være noen farlige ka
rer.

Med en så begrenset kontantbeholdning 
som ble samlet inn burde en som forholdene 
er idag sendt flest mulig aktive, lovende ka
rer som skal føre norsk idrett opp på et en
nå høyere nivå ! Ikke flest mulig passivister 
til et forhandlingsbord !

Og så bør en tenke på ideen med de olym
piske leker !

Lovende kar!
Arne Stenquist er ikke mer enn 17 år 

gammel. Allikevel har han maktet å få et 
navn i foreningen vår. Han er en av våre 
mest lovende yngre gutter — og en av de 
som vi sikkert får glede og nytte av i årene 
framover.

Han er bra skihopper, viser gode takter 
som bokser; men likevel tror vi at fotballen 
ligger best for ham.

Et slikt spillehumør, plasering og tilslag 
på ballen skal en lete lenge etter.

Arne vet bedre enn noen at det må trening 
til skal det bli sveis på sakene, — og at 
hardhet og rutine kommer med årene.

Framtiden ligger foran deg —!
Vi vet du vil nytte den!

hoder får en ikke av å legge hodet i bløtt. 
Heldigvis. Hver eneste dag hører en forslag 
om at den skal spille ytre høyre, ja det er et 
par til som også skal spille ytre høyre. Hoy- 
revinger har vi nok av. Vi eier ikke senter- 
løper og ytre høyre, klager de som har greie 
på fotball.

Ja, uttagningskomiteen kan være gla ‘den 
ikke hører alle de bebreidelser og mindre 
destillerte uttrykk som slenges ut i eteren — 
på en bølgelengde som ingen peiler inn og 
lytter på. Men se det er det ikke mange som 
vet. Vi vet bare en ting, og det er at det er 
en uriaspost å være U.K.’er. Etter kritikken 
å dømme.

Nå er det ikke sånn å forstå at jeg har 
greie på fotball. Jeg har vært aktiv bare 
litt, og da blir det lite. Forresten, — nei det 
får være privat. Alt hva et menneske sier 
om seg selv er galt! Jeg mener altså det, 
•at lagene er bra som de er de, — for de som

byttes ut og kommer inn eller omvendt er 
nå like gode da — fremdeles elelr omvendt. 
Dårlige altså. Alle er ingenting tess. Tor
bjørn, Tor, Gunnerød. Ja Erling og Våge 
også forresten må............ Ja, det var det de
måtte da. Det er det som or alt tullet her 
på hjørnet — forslagene, de idiotiske!

Om vi tok Tor og alle de der og la opp i 
en hatt! ! — Ja,, lapper med navn på selv
følgelig — og rystet en liten cocktail av dem, 
så er jeg sikker på at laget ble som det er 
det. For de er så såre like gode alle sammen 
— nesten da, at det er akkurat det samme 
hvem det blir av dom.

Og så er det noen som mener at U.K. bør 
ha flere medlemmer. Det er jo kaffeprat, 
for dess fler medlemmer det er i en forsam
ling, desto ferre hoder. Vi skal ikke begynne 
å regne ut hvor mange hoder det er i U.K., 
bare de ikke er av de helt store som far alle 
oss andre til å fole oss små. For dere vet at 
de virkelig store er slike som far oss alic 
andre som ikke har greie på fotball til også 
å fole oss store. Og de vi har er nesten store 
alle sammen! Meget vel tilfredsstillende 
altså.

Det er ikke så godt å gjøre alle til lags. 
Bare det ikke faller i fisk med alle disse 
lagsproblemene. For hver eneste løsning av 
et problem er et nytt problem, 
altså nokså — for tredje gang 
atisk!
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Husk anonsørene
Har DU 

betalt kontingenten for bladet?
når du gjør dine innkjøp!

De støtter oss økonomisk.

Karl Skifjeld
er også på god vei mot storformen —! 

Det sier atskillig!

dag —.
alle sammen nå.

Snakk om klubbånd!

Økonomiske tankøBlisperimenter!
Stadion far vi gratis — kommer jeg til. 

Blir taksten 30.000 for pløgsla, og vi får den 
for 15.000 fordi vi er flinke nybrottsfolk, så 
kan vi altså kjøpe hele suppa for de 15.000 
vi har spart på den måten! ? !

(Benkeforslag! (kjøkkenbenken).
Corner

i P. D. fortjener kompliment for saklig 
forhåndsomtale og riktige tips til Pors’ kam
per i det siste!

Olav Skilbred
er i sitt livs form nå! En spiller av klasse 

som U.K. må titte på for alvor!

ble det slått til lyd for ifjor. Na når kvel
dene blir lange og en har tiden for seg gikk 
det vel an for rette vedkommende å søke å 
fa sving på sakene.

Ove Austad
leverte som kjent en strålende innsats mot 
Sparta. Vi håper bare at det er den første 
av en lang rekke store kamper.

Husk at du er debutant av året, Ove.

Seieren over Ørn
var kjærkommen. Det var ikke bare de to 
poengene det siktes til, men hele stimulansen 
ved å vinne en så stor kamp. Pors-spillerne 
behøver ikke lenger gå på banen og føle 
seg dømt på forhånd — uansett hva mot
standeren enn heter. Selvfølgelig kan vi 
tape, og det grundig også; men det skyldes 
da mer en off day enn at motstanderen er 
oss sa fullstendig overlegne. Vi er ikke de 
beste, men etter resultatene a dømme så er 
laget vart så sterkt at det kan slå hvemsom- 
helst - med litt tur. Vart lag har gjort 
mange ord til skamme, og vist at vi virkelig 
kan forsvare en plass i hovedserien.

Malet er ikke nå lenger bare a forsvare 
(6te) plassen. Etter de siste kamper kan vi 
også med god grunn se litt lenger fram. . . .

Ja, hvorfor ikke! Mulighetene er der.
Hula.

Det var mange
Pors’cre som stakk oppom Parkrestauran- 

ten om kvelden, etter Ørnkampen. Så mange 
fornøyde ansikter ser en heller ikke hver 

Det er liksom blitt én familie av

Medlemsmøter
Det er et gammelt ord som sier at still

stand er tilbakegang. Skal vi se vår fore
ning blant de lag som har lederstillingen in
nen norsk idrett, må en alltid ha for øye at 
vi må se framover. Tenk på våre medlems
møter. Riktignok har vi i siste år hatt en 
rekke møter som må karakteriseres som vel
lykte, men oftest når vi bare ser på dem som 
underholdningskvelder.

En bor ta tri med å innlede motene med 
diskusjoner, slik at alle kan være med å frem
legge sitt syn på foreningsarbeidet, og for
øvrig legge stor vekt på de daglige problemer.

En skulle være tilbøyelig til å tro at dette 
også er den rette vei.

Vil ikke frisk saklig diskusjon kunne gi 
liv og impulser ?
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Valencia, Spania, nov. 1926.

4

publikum reagert så saklig som de spanske 
tilskuere. Ja, den norske løperrekken kunne 
trenge puter både her og der, for maken til 
ureglementert spill kunne man lete lenge 
etter, det hadde vært noe for deg å domt, 
Olav. Premiene var 1 kasse appelsiner, noen 
tønner med druer, samt 1 hel kasse med Vino 
blanco til hver, og gratis entre på tyrefekt
ingen. Ja, tyrefektingen vil jeg helst forbigå 
i all enkelthet, da maken til dyremishandling 
vi ikke har sett, og egner seg ikke på trykk. 
Tilskuerne ble villere og villere og var til 
slutt helt sinnssvake av begeistring, når selve 
Toreadoren ga ham nådestøtet til slutt, mens 
vi norske satt med en flau smak i munnen.

Etterpå ble vi tatt med på et stort maske- 
radeball, hvor vi hygget og koset oss i dansen 
etter et vilt sydlandsk orkester, med de skjøn
neste signoritas i verden. Ja huttetu, eia var 
jeg der igjen. Festlighetene endte med at 
jeg ble i Valencia i 3 måneder, og etterpå 
gikk turen med apostlenes hester gjennom 
Spanias skjønne landskap, til Barcelona, hvor 
jeg mønstret ut med en spansk kystbåt. 
Havnet så på Gibraltar, hvor ferden gikk 
videre til England, nærmere bestemt! (I sea 
you in Liverpool, som er sjømannens uttrykk 
på gjensyn.)
skje ikke faller i smak hoskkkkkcmfwypta 

Ja, dette var et idrettsminne som kanskje 
ikke faller i smak hos leserne; men det er 
da et minne for meg som jeg aldri glemmer.

W. L.

BandyspiHerne
må snart begynne treningen. I år er sjansene 
for opprykking stor, og laget vårt er godt 
nok til å spille i 1. divisjon.

Selv om det i øyeblikket ser smått ut med 
bane — så ordnes nok det spørsmålet i tide.

Sett i gang for alvor!

Idrettsminde Nr. I.
På Valencia’s havn vrimlet det av norske 

båter, for å laste appelsiner for Europa. Det 
var en søndags middag og spanjolene feiret 
en eller annen stor dag. Vi fikk besøk av en 
norsk skipshandler, som kom med en utford
ring. Vi skulle ta ut et norsk fotball-lag for 
å spille mot et spansk sjauerlag!

Jeg skal si det ble fart i guttene. Et lag 
ble stablet på benene med en gang — sam
mensatt lag fra samtlige båter. St. Micuell, 
Kalfond, Britta, Storefjell, samt Bommestad 
som jeg var forhyrt med. Vi ble alle hentet 

rav 2 svære sinte okser, med en rar høyvogn, 
og 1 kusk på hver okse. Vi satt på den 
skranglekassa,. ja minst 1 time, før vi kom 
opp til en svær idrettsplass som viste seg å 
være tyrefektningsarena. Den var fullstappet 
av folk.

Det viste seg at vi skulle ha forkamp før 
tyrefektningen. Noen målstenger ble provi
sorisk satt opp, og så begynte spetaklet. Det 
var ikke fritt for at vi begynte å skjelve litt 
i buksene, da den ene tyren som hadde vært 
så gently å dra oss til arenaen, løp løpsk. 
Toreadorene var kommet inn med sine rode 
tepper, og det tålte ikke tyren. Den blåste i 
nesen, og hogg forbena i marken og kom 
settende som et uvær.

Det norske lag var oppstilt, og jeg skal si 
det var fut i guttene, ja maken til spurter 
har vel aldri blitt vist på en bane. Den som 
hadde livet kjært måtte redde seg og det 
høydehoppet vi alle 11 tok over hinderet for 
å berge oss, hadde vel blitt en uslåelig ver
densrekord i høyde, hadde den blitt godtatt.

Vi stilte opp igjen, med den store skjelven 
ennå i oss, og det ble en ensides kamp. Jeg 
for min del, som var den norske målmann, 
hadde ikke et spark på ballen, og det hadde 
heller ikke det norske backpar. Å være inter
nasjonale spillere, for første gang, og ikke 
være nær ballen, er vel også en rekord som 
ikke blir slått. Bertel Ulriksen fra Odd, samt 
hans medspillere i løperrekken, scoret ikke 
mindre enn 23 ganger, — tror jeg det var, 
hvis ikke kuleramma telte feil!

I pausen fik vi som leskedrikk, en hel kasse 
med saftige blodappelsiner, nå løper vel ten- 
nene i vann på noen hver, for den gikk ned 
på høykant. Ja, til og med under kampen åt 
vi appelsiner av niagara, og aldri har vel et

Leo Wendelboe-Larsen 
boksegruppens formann, foreslår stoffrulling 
til bladet vårt. Forslaget er prima, og ut- 

, fordringen begynner! W. L. har skrevet 
«Idrettsminne nr. 1», «Valencia, Spania , og 
utfordrer Andreas Skilbred, ikke til a skrive 
akurat det samme, men til å komme med 
«Idrettsminne nr. 2.» Fristen er satt til 5. 
oktober!

Pleas begin!
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HVEM ER ONKEL
til alle fotballspillerne i Pors?
Svar sendes red.

Vi lurer på
om ikke tiden nå er inne til å oppnevne en 

underholdningskomité for vinterens medlems
kvelder!

Vet dere
at en promille er ett gram alkohol pr. liter 

blod — og at det er forbudt å kjøre med 0.5 
promille i blodet iflg, motorvognloven.

*

Alkohol - idrettsmann
uforenlig som ild og vann!

Det var mange
som tok turen til Sarpsborg for å se kam

pen mot Sparta. — Det var visst ingen som 
angret det!

Kunstige blomster som ikke visner — men 
som fornyes etter hver kamp — gjennom 
pressen!

Plukke blomster
I avisenes referater fra de siste kampene, 

har Pors fått meget hederlig omtale.
Superlativene har drysset ned over spiller

ne og laget, — og skapt en solid goodwill og 
gode fundamenter for videre framsteg.

Pressens betydning er uvurderlig, men den 
må fare varsomt fram.

Vi husker Sportsmandens sleivete uttrykk 
etter Ørnekampen, og vi kommer til å huske 
blomsterf lommen etter de siste matchene.

Om Pors spiller dårlig, er ikke klubben fer
dig og avskrevet for det. Om kampene som 
nå er av høy kvalitet, — må en likevel kjenne 
begrensningen oppad.

Vårt lag teller i dag mange habile spillere 
— og lovordene er store. Men ingen vet bedre 
enn spillerne selv at det er klubben og laget 
som moralsk har krav på det ytterste av hver 
enkelts yteevne, — selv om en skulle bli stilt 
overfor større oppgaver — på andre lag.

Det er Pors som har brakt deg dit du står 
i dag, og det er i klubben du har den intime 
kameratkretsen — som også deler blomstene 
med deg.

Idrettens
alfa og omega er pionerånden! Den rydder 

bort pessimisme og defaitisme, og setter ikke 
kunstige grenser mellom folkene! En mektig 
eksponent for mellomfolkelig samarbeide!

De fem olympiske ringer
symboliserer samholdet mellom 

verdensdelene!

1-2
mot Sparta låter bra. Skal vi håpe på re
vansje neste gang?

Kirken og idretten
nåtidens to mektigste folkebevegelser, — 

kan bety meget for å skape en bedre og 
fredeligere verden!

Idrettens idé er sunn
konstaterer Vikingen.

Dette bekreftes av Paulus i hans brev til 
korintierne og filippenserne. Han regnet med 
kjennskap til regler og treningsmetoder hos 
sine lesere i sportens hjemland —. «Hver 
den som er med i idrettskonkurranse er av
holdende i alt.> «Jeg loper da ikke som på 
det uvisse — —, men jeg undertvinger mitt 
legeme - —» «— jeg glemmer det som er 
bak og strekker meg ut etter det som er 
foran — jager mot malet!.>

Enhver som har syslet litt med idrett vet 
at det Paulus nevner her og overfører på 
det kristne liv er bærende prinsipper for 
idrettsutøvere den dag i dag.

Avhold og konsentrasjon, utholdenhet og 
innsats er egenskaper idretten framelsker. 
Paulus selv ma ha hatt en god fysikk, ihvert- 
fall store deler av sitt liv. Ellers ville han 
ikke ha greidd strabasene under de lange 
reisene han utførte. Er det for dristig å 
anta at Paulus selv har drevet idrett? Han 
behøver ikke ha vært en slave av premier og 
hyllingsrop fra fullsatte tribuner, men kan
skje har han herdet kroppen sin og styrket 
utholdenheten ved regelmessig trening.
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endelig.

Svits.

I

Heisa n!

Spirit.

«Nu heises flagget ned».
Niff.

«Vi får se nærmere på laget, når laget er 
bedre trimmet, enn det nå tydelig er.»

Thv. E. J.

Når du ser dette av kjente avisfolk, så vær 
ikke redd for å skrive i Porsbladet med det 
språk du evner.

Distrasjon T
Det forlyder fra pålitelige kilder at John 

Karlsen slo av radio’n under • værmeldingen 
før nyhetene og melding om 4. rundeoppset- 
tingen — og gikk på «Torvet» for å høre 
hvem Pors hadde fått.

Vi tipper
at Pors har 10 poeng pr. 24.—10. i år.

Skal vi påstå
at Paul Steen har sin største sesong i år?

Vi leste
nylig i en av lokalavisene at Pors’ guttelag 

tydeligvis ble instruert for lite.
Er det ikke ledelsens og guttenes første 

oppgave da å gjøre disse ord til skamme?
— Hvis Martin Stokken skulle delta i kapp- 

gang, hva skulle en da kalle ham?
— Spaserstokken!

Copyright Porsbladet.

under- 
nesten all

men trofaste. 
De er gamle og grimme av utseende, og bor 
helst hver for seg. Skilt fra menneskenes 
verden. Har fagre døtre og ligger i stadig 
strid med gudene — — —» Nei, nå Lor vi 
ikke mei, for hva skal folk tro, Olaf? Det 
er vel ikke referentens mening alt del der? 
Ordet foran Jette, Jeté, passer bedre, og det 
må være det rette. «Demning til a verne mot 
storm eller fiendtlige angrep.»

Det er syn for sagn — mot vårt bedre 
vitende. Vi vrir vel ingen vred?

B-laget
blir dårlig foret med kamper. Det er en 
selvfølge at en må ta seg av reservelagene i 
større utstrekning enn nå.

Etter terminlisten skal B-laget ha — sier 
og skriver — 2 kamper i år. Det er lite, alt
for lite, når en vet hvilken betydning det 
har for en klubb å vite at en også har solide 
ben å stå på, — ikke bare en sterk ryggrad — 
i A-laget.

Det kunne vel uten særlige vanskeligheter 
la seg ordne med f. eks. en kamp på Stadion, 
når A-laget spiller ute. Muligens kunne en 
kombinere den med delvis overføring til ba
nen fra bortekamper, til Pors. At det da ville 
bli noen stor underskuddsaffære, er lite tro
lig.

Altså, Grabbar, få futt i arbeidet!

Videre
kunne en lese i P. D. at det var misnøye 

med uttakingen av Harald Andresen, Odd, 
til landsdelskampen. At Olaf Skilbrcd da ble 
forbigått var meningsløst. Det er faktisk et 
stort spørsmål om ikke Olaf Skilbred for 
tiden er den back landslaget så sårt trenger.

Her er rutine, kraft og sisu i overflod. 
U.K. må i det helctatt være oppmerksomme, 
når Pors spiller heretter!

Randi Hahn
har fått gullmerke for å ha deltatt på 9 
kretsturnstevner.

Videre har hun tatt idrettsmerket i sølv.
Flott levert!

Vi bruker leksikon!
Thv. E. J. i Sportsmanden skrev etter 4. 

rundekampen: «En helt god kamp med ren 
Jctteinnsats laget v. b. Olaf Skilbred.

For å få den rette analyse av ordet, griper 
vi leksikon.

Jette, Jette ....
Jette: se Jutul. *

Jutul: «Storeter. De fremstilles 
tiden som menneskectende og er 
tid dumme og ondskapsfulle,
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porselenporsgrunnI

90 %

KINO

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

PORSGRUNN

i

Telefonbox nr. 654.

er stedet — 
når det gjelder

Benytt oss til alle 
Deres bankforretninger.

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt----Tlf. 758.

i M

elektrisk brent

norsk

MætaaiB

FRUKT- OG TOBAKKSVARER
Ukeblader —
Pakke-ekspedisjon.

Komni. for Norsk Tipping A/S

lin ll|9. Rtnsiii il
Farvtri

18

SjyB®
Aksjekapital og reservefond kr. 37.500.000foo

fe SsiSiLG/IXItR

Velsmakende og n



TRICOTASJE

Porsgrunn Samvirkelag
Tlf. 284.

— ALT I KOLONIAL —

Les sportsside?! i

Åndr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

-SPORTSARTIKLER-

CoKr. Knudsen
V. Porsgrunn.Telef. 571.

Et godt spisested-

Jacobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Avd. 1 — Telf. 229
Avd. 2 — Telf. ISO.

V. PORSGRUNN
TELF. 188.

Vask
og

Føhn
Massasje

I

H Mo WEILSOJ 
Etb. 1916.

— MQBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. P o r s g r u n n>. Tlf. 508.

Lokaler utleies til møter.

Porsgrunn Sjomannshjom

Vsstsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Frisk frukt for familien — hele året.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Bjarne fiordon Wright 
Porsgrunn. 

Tlf. 498.

Aut. Rørieggerforretning

©o Brmroad!
Kjøtt- og Pølseforretning 

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

SOLID SKOTØY 
h os

J. HALS
S t o r g t. 136.

Tlf. 609.

IL Th. Hansens Eftf.
« A P P A » 

Tlf. 451.
Spesialforr. i Frukt og Tobakk

ef lg.Hj. Hermansens

a ©t/gffl
MANUFAKTUR — GARN — 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Vestsidens Skotøyforretning ft,s 
Torvet 

V. Porsgrunn. 
Telefon 441.

fun 
k

&

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!


