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Julen er gledens tid. Ingen tid av året er
vi mere glad enn om jul. Og det til tross for
at julen kommer midt i «den kolde vinter».
Julen er kanskje særlig barnas fest. Når
endelig ventetiden er slutt og de samler seg
om juletreet og julegavene, da stråler øynene
av glede. Barneansiktene skinner jo formelig
om kapp med julelysene.
Og ungdommen er glad. Når den slutter
ring om juletreet, i hjemmet eller på fest i
idrettshus eller bedehus, da får vi høre at
den norske ungdom kan synge. Da kaster
den all religiøs-kristelig reserverthet over
bord og synger ut, inderlig og varmt, julens
vakre sanger og salmer. Da vet jeg ung
dommen er takknemlig mot hjemmet, skolen
og søndagsskolen med, som lærte dem ord
og toner og lærte dem å øse av den gledens
kilde som julen er.
De voksne, mor og far, gleder seg når barn
og ungdom er glad. Selv om det kan være
mangt som kan knuge sinnet og bekymringer
som tynger, så bryter julegleden likevel igjen
nom og lyser opp.

Om jul blir de gamle som barn igjen, Å
være på julefest sammen med de gamle, er
noe av det hyggeligste jeg vet. Derfor må
jeg hver julaften på gamlehjemmet først. Da
syns jeg at jeg får god start på julen. Å se
de gamle som livet har faret ille med, kroket,
grå, furet og værbitt, glede seg som små
unger, det gjør hjertet godt. Da begynner
en å forstå at det er noe eget med julen. Noe
stort og godt som en må få tak i.
Og julegleden gir seg så mange vakre ut
slag. Når en er glad så vil en også gjøre
andre glad. Gavene vi gir hverandre bærer
bud fra hjerte til hjerte. Både privat og
offentlig kappes en om å rekke ut en hjel
pende hånd til alle dem som har det ondt. Og
på den måten smitter glede og godhet over
til andre. Og vi tenker i vårt stille sinn:
Om det bare alltid kunne være slik.
Hva er nå den egentlige årsak til denne
juleglede? For det er klart at den har ikke
laget seg selv. Det må være en kilde et eller
annet sted til denne glede som ser ut til aldri
å ta slutt. Nå har menneskene feiret jul/
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mange hundre år, så vi burde jo vært lei den
for lenge siden.
Hvis vi undersøker nøye så vil vi nok finne
at juleevangeliet forteller oss årsaken til
denne gleden. Dypest sett finner vi den i
kristendommen som har dette julebudskap:
«Se, jeg forkynner eder en stor glede ....
Eder er i dag en Frelser født.» I denne sann
het ligger kilden til den store julegleden.
Selv om en ikke er seg -det bévisst, så er det
likevel slik. Det var noe ufattelig stort og
gledelig at Jesus kom med frelsen, hjelpen,
lyset og livet fra himlen til verden. Det er
den store julegaven som Gud har gitt men
neskene. Og den følger det glede med, jule
glede.
Og når denne gaven blir tatt imot i troen
og det således blir bevisst hvor denne for
underlige gleden kommer fra, da blir det
mening og jubel i julesangen: «Jeg synger
julekvad, Jeg er så glad, så glad ................
Han er Frelser min».
Og så vil jeg få lov til å ønske alle Pors’ere
en riktig god og glad jul. Og et lykkelig nytt
år. En særlig julehilsen til alle mine gode
gamle idrettsvenner. Jeg har så mange lyse
minner fra Pors-tiden og fotballkamper, Det
er bare så sørgelig at kontakten mellom dere
og meg på grunn av avstanden ikke har vært
så livlig som jeg skulle ønske. Men jeg ten
ker av og til på dere og følger også med
hvorledes det går med Pors. Håper at fore
ningen får et riktig godt nytt år.
Vennlig hilsen fra
Reidar Morch.

VI GRATULERER!
— Ruth og Magne har fått en sønn, en god
tilvekst, og en broderlig lekekamerat for
Tove.
— Edith og Kåre Berberg har fått en sønn,
sikkert en fotballspiller.
— En forsinket gratulasjon til Finn Karl
sen og frue.
Magnhild og Walter Richter med en sønn,
sikkert en ny bandy-målmann.

ASBJØRN KJELLEVOLD
var mannen som skaffet tilveie vifta i møte
salen. Ellers også er han av dem som kan
skaffe luft i luka, og denslags ventilasjon er
nok dg på sin plass. Hold fram som du stev
ner!

Fra Skigruppa.
Det har ikke vært mange av medlemmene
å se nede i Monradlia, siden man begynte a
lage i stand til en ny guttebakke.
Det er som det så ofte er, et arbeidslag som
tar beslutningene, og som selv sørger for å
få arbeidet utfort.
Så også her.
Og bakken er nu så ferdig at snoen kan
komme, jo før jo heller.
At bakken får betydning for interessen for
skihoppingen, skulle være gitt, så midt i
byen som den ligger, og hvor de aller yngste
kan ta fatt uten å nære de minste bekym
ringer.
Når så de eldre løpere ville ta seg av de
yngre, skulle hensikten med dette anlegg
være nådd.
Vi får håpe at forholdene blir slik i vinter,
at resultatene vil vise seg. Pa grunn av dårlig
fremmøte har arbeidet tatt forholdsvis lang
tid, og der er arbeider også i Rugtvedtkollen,
som skulle vært utfort før sneen kommer.
Vi hadde tenkt at det elektriske anlegg
skulle være så pass i orden før jul, at vi
kunne konsentrere oss om selve bakken når
vi fikk sneen. Det blir alltid nok å gjøre,
også utover vinteren med de forskjellige arrangements. Vi skal ha gutterenn, skolerennet, langrenn med skyting, og sist og det
viktigste: — vårt første internasjonale hopp
renn 8. mars. Selv om vi denne vinter ikke
må gjøre regning med så mange utlendinger,
så har vi fått godkjent bakken som inter
nasjonal. og vi har lagt grunnlaget for et
tradisjonelt skirenn etter Holmenkollrennet,
noe vi mener får betydning i fremtiden. Norge
arrangerer som kjent Vinterolympiaden i
1952.
Ellers vil vi gjerne minne om at der til
vinteren blir arrangert landskamp på ski,
«Skimerke-renn» og det gjelder å være med.
Bruk søndagene fremover til turer i skog
og mark, det er god trening. Her må alle
være med slik at Norge kan vinne- denne
landskampen. La vår forening bli den som
scorer flest poeng. Vi har sjangsen.
Det kunne være mange ting å nevne, men
bladet kommer vel ut også neste år, så vi vil
til slutt bare anbefale skigruppen og dets
medlemskort for alle interesserte.

Styrk din helse, gå* på ski.
Ta skimerket i vinter.

. .
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Atter et år er lagt bak oss, og da er det jo
vanlig a ta et tilbakeblikk og summere opp
de inntrykkene det har etterlatt seg. For
vår del vil vi si at det inntrykket som sitter
sterkest igjen, er følelsen av å ha statt alene
i det arbeid som har vært pålagt oss.
Det har forresten ikke bare vært en folelse,
men en bitter kjennsgjcrning dette med en
somheten, og i denne har vi vært nodt til å
pode oss selv inn med den sykdommen som
benevnes skrive-kløe , og som visst er ukjent
for de fleste pa Vessia . Noen ganske fa er
det dog som har vært infisert, og i denne
forbindelse er det virkelig riktig a si at man
far håpe at det tar lang tid for de blir kurert.
For dem som er redd for smittefaren, vil vi
her nevne navnene pa de befengte: Rolf Nygaard, Aksel Fjcld. Andreas Skilbred og Olaf
Skilbred. Disse har vært oss til stor trost,
og vi takker dem for det samaritan-arbeid
de har gjort.
Når det gjelder selve sykdommen - skrive
kløe-, så har denne den egenskapen at den
ofte går over til bare ■ kløe . og vi ser ikke
bort fra at den kan ha tatt denne vendingen
for vårt vedkommende.
Noe som vi også skulle ha ønsket anner
ledes, er at vår egen tid hadde vært mindre
disponert pa andre hold i foreningen, slik at
vi kunne ha satt inn noe mer for å gjøre
avisa til et fullgodt organ for medlemmene.
Forhåpentlig kan vi få anledning senere til
a ta igjen det forsømte.
Takk for oss-------- .
Red.komiteen.

ANDREAS JACOBSEN
ber vi motta vår beste takk foi' all hjelp
somhet og velvillig assistanse i året som er
gått. Han har vist en levende interesse for
bladet vårt, og vært oss til stor hjelp. —
Nei, Andreas har ikke glemt at han er gam
mel pors’er, men derimot har han ved enkelte
anledninger «glemt .- å sende regning for di
verse rekvisita. — —
Red.komitéen.

BOKSESTEVNET i Kr.sand S.
6. november,
Stevnet som var berammet til 2 dager,
måtte, pa grunn av få anmeldelser gjøres om
til 1 dags stevne, nemlig søndag 6/11. Fra
Pors var anmeldt Johannes Bjørnflaten i
tungvekt A. og Egil Brynjulfsen i lett tung
vekt C, samt Kåre Skifjeld fra Odd, som
egentlig er lettvekter i kl. B. men gikk opp i
weltervekt.
De ovennevnte 3 boksere fra Telemark
reiste med drosjebil, kl. 8 søndags morgen,
med undertegnede som leder. Ved avreisen
var været ganske bra, men ut på formiddagen
satte regnet inn ganske kraftig. Regnværet
satte jo ikke humøret ned, da vi følte oss
godt opplagt, i den bekvemmelige bilen.
Vi stoppet i Arendal, for frokost, men måtte
utgi oss for turister for å få en kaffeskvett
og noen smørbrød, da kaféene ikke åpnet før
kl. 17, en merkelig anordning får vi vel si
Vi ankom Kr.sand S ved 13,30 tiden, og
kjørte direkte til Turnhallen, hvor man var
sterkt engagert med å få alt i stand til stev
net. Turnhallen var et ganske bra og stort
lokale, med plass til ca. 1200 tilskuere.
Vi ble anvist av sekretæren i K. B. K. til
Hotell Astoria, hvor vi fikk en herlig middag,
bortsett fra vår Egil som var redd for vek
ten. Middagen besto av kalvefrikace plus
bulliongsuppe og dessert. Så bar det avgårde
til Turnhallen igjen for veining, og Egil
klarte vekten bra, 80 kg. i underklærne. Til
bake til hotellet til god kaffe og kaker. Det
var nu kommet til atskillige boksere, nemlig
Tandre vold. Evert Johansen, dansken Henry
Larsen, en meget god weltervekter, som blir
en hård nøtt å knekke for hvem som helst.
Han starter for Viking, Stavanger.
Kl. 17 åpnet stevnet med defilering av
samtlige deltagere, og så var første par ut.
Kåre Skifjeld fra Odd hadde kamp nr. 2. og
motte en god tekniker og coming man fra
A. I. K. Lund. Kr.sand S. Det ble en ganske
humørfylt kamp. Skifjeld ga godt igjen, og
etter en clinck i 2. runde blødde A. I. K.-bokseren fra et kutt over det ene øyet. Sekundan
ten arbeidet hårdt med ham i pausen for å
sLoppe blødningen. Undertegnede trodde sik
kert at kampen ville bli stoppet til Skifjelds
fordel, men hva opplever vi, ringdommeren
som også var fra A. I. K., lot kampen fort
sette. Ikke mange sekunder etter var plasterlappen og såret slått opp igjen, og etter en
kraftig forsering av Skifjeld, stopper kamplederen kampen for hodebruk av Skifjeld og
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disker ham. Det smakte litt av patriotisme
Evert Johansen. Det ble en god kamp, hvor
da det var kun et snaut minutt igjen av kam
Finbeck tok imot det utrolige, var nede, men
pen. Kamp nr. 5. var Bjornflaten og Birger
tok ikke telling, det var bare smil som takk
for all julingen. Da vi hadde en lang bilreise
Frivold, K. B. K. Vår mann begynte godt,
for oss, kunne vi ikke overvære premieutdelin
og hadde første runde helt i sin hånd, selv
om Frøvold forsøkte å trette ham ut. med sine gen som skulle foregå i Turnhallen kl. 21,30.
Egil ble overrakt sin 1. premie under aftens
kraftige over 100 kiloer.
måltidet samt noen gode ord og klappsalver
2. runde begynte også bra for Bjornflaten,
fra stevnets boksere og ledere, som takk for
men nu ser vi at Frivold stadig benytter sin
tyngde, og presser var mann nesten i kne for en god innsats og en fair og sportslig opp
treden både i og utenfor ringen. Pa hjem
hver clinch. Midt i runden far Frivold inn
veien stoppet vi igjen i Arendal, var innom
et dypt stot, langt nede pa hoften. KampGrand Hotell, et koselig sted med god musikk
lederen så det ikke, og Bjornflaten går til sitt
og forfriskninger, og var hjemme i Porsgrunn
hjørne og gir opp kampen.
kl. 3 mandags morgen. Bortsett fra regn
I garderoben etter kampen: «Hva gikk det
været, var turen en opplevelse, med godt og
av deg, Bjornflaten. forstår ingen ting, den
sportslige verter som viste at ingenting var
venstre var jeg kraftig irritert over . sa
Frivold. Bjornflaten svarte at han hadde • godt nok for sine gjester, og vi var mer enn
ikke mere pust. Han har forøvrig mén av
fornøyd.
W. L.
slaget, for kampen var over og han kom til
garderoben. Det var forresten Bjornflatens
første alvorlige prove mot en av timgvektsklassens beste menn i senior, så Bjornflaten
tok tapet med godt humør.
Kamp nr. 6. Egil og Ausdal fra Viking.
Stavanger. Stavangerbokseren og hans leder
Når vi na snart går inn i et nytt ar, vil vi
var over hos oss og hilste på oss for'kam
benytte anledningen til å minne hver enkelt
pen. Stavangerlederen svarte på mitt spørs
om de store oppgaver som ligger foran oss,
mål at hans mann hadde hatt 5 kamper, alle
og som ubønnhørlig krever en løsning. I
med seier. Han skyggebokset og myket seg
denne forbindelse bør alle ha det klart for
opp i garderoben før kampen, og så fryktseg at vi ikkekan na fram til et tilfredsstil
inngydende og teknisk godt ut.
lende resultat her uten gjennom en samlet
Egil var forbløffende rolig da han entret
innsats av foreningens medlemmer. Vi vil
ringen, med Beitens gamle motstander, Åge
derfor så sterkt vi kan, appellere til den
Finbeck Andersen som sekundant. Vikinggamle, gode klubb-ånden, som vi fra før av
bokseren fikk inn en hard swing på Egil,
vet har utrettet underverker. Na må vi blåse
men den satt litt for høyt. Siden sto garden
liv i «Pors -gnisten, som bare ligger og ulmer
til Egil der som spikret fast, så noen daeapo
svakt, slik at den kan slå ut i lys lue igjen
av det ble det ikke. Egil blokerte godt, slo
kontra mesterlig, og ett satt kraftig under og dermed bidra til å holde vedlike det balet
som alltid ma flamme, hvis det skal gå frem
brystet til Stavangermannen, og han ga et
over med foreningen vår. — Og når vi løfter
høyt grynt fra seg og beviste for publikum,
i flokk, blir alt så mye lettere, og hver enkelt
og til Egils overraskelse, at han var hårdt
får da del i den særegne tilfredsstillelsen
såret. Egil fulgte ikke på, og som han selv
det er å være med på å føre klubben mot
sa etter kampen, (trodde han hadde gjort
høyere mål. Vi må derfor komme dithen at
noe galt). Etter 1. runde hadde vår mann
enhver fremgang er et resultat av felles an
en god ledelse. I 2. rundes begynnelse tok
strengelser fra medlemmenes side. Det er de
Egil offensiven, og plutselig satt der en knallmange hender som skål løfte foreningen, og
hård perle på Stavangermannens kjeve, han
den har bruk for dere alle!
ble snudd rundt av slaget, med ansiktet mot
tauene, helt hjelpeløs, og denne gang lot Egil
Hovedstyret.
ham ikke få ro, høyre og venstre satt kon
tant, og dommeren hadde ikke annet å gjøre
enn å stoppe kampen. Lederen for Ausdal
Boksegruppen meddeier at det nasjonale
var mektig imponert over vår mann, da han
A-, B- og C-stevne som Pors skal ha 15. og
sikker
på
sin
mann,
etter
det
han
hadde
var
16. januar skal holdes i Folkets Hus.
vist tidligere i sine 5 kamper.
Til slutt møttes Åge Finbeck Andersen og

J)ors-medlcmmer /
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Reflekser fra en svunnen fotballsesong.
Na har fotballgruppa hatt sin generalfor
samling, og nye krefter skal overta ledelsen
i styret og i utvalgene. Det skulle forsåvidt
være definitivt slutt pa fotballpraten for i
år, da andre grener av idretten har overtatt
plassen. Men jeg kan ikke la være, som med
lem av det gamle u.k., å gjøre noen refleksjo
ner over den forgangne sesong.
De forskjellige resultater, antall spilte
kamper, osv. kjenner vi jo til, så dette er det
unødvendig å komme inn på. Jeg har mange
ganger stillet meg selv det spørsmål — hva
var årsaken til at ikke laget greidde a gjøre
det bedre enn tilfelle var i år? Jeg vet det er
mange som har gitt sportsutvalget skylda for
dette, på grunn av feilaktig oppsetting av de
forskjellige lag, spillernes plasering på laget
osv. Denne kritikken har jeg. og sikkert også
de andre medlemmer av u.k., tatt med ro.
Hadde det vært tilfelle, så måtte vel laget i
løpet av en hel sesong fått vist hvor godt det
i virkeligheten var, med de omplaseringer og
forandringer som ble foretatt. La oss like
godt med en gang sla fast at et lag som vil
hevde seg, må bestå av clve kamerater, og
dernest at det som regel er det svakeste
punkt på laget som avgjør hvor sterkt selve
laget er.
Det må innrømmes at vi har hatt enkelte
svakt besatte plasser på laget, det kommer
vi ikke utenom, men dette mener jeg det nye
u.k. har muligheter for å kunne rette på,
etter hvert som det sannsynligvis kommer
yngre krefter til. Her kommer også et viktig
punkt inn, og det er gjennom de yngre å få
innarbeidet igjen den gamle lagånd og det
kameratskap som før feiret så store triumfer.
Det er utrolig hvor mye nettopp dette kan
gjøre på et lag, dette at alle elve er kame
rater, og forsøker å hjelpe og oppmuntre
hinannen både i kamp og i trening. Vi har
dessverre sett tilfelle av at ubeherskethet og
uærlighet overfor medspillere har ført til
misnøye og usikkerhet. Slikt må lukes vekk,
ellers knirker det.
Det har nok i år vært tilløp til godt og
fantasifullt spill, men det er noe som det i
første rekke har skortet på, og det er effek
tiviteten.
Det har, bortsett fra noen få tilfelle, vært
skralt bevendt med den kunsten å lage mål,
med andre ord, skuddferdighet og lignende
avgjørende hjelpemidler har manglet i en
forstemmende grad.

Her er det nok grunn til å kritisere det
gamle u.k., at ikke skuddtreninga har vært
drevet mer intenst, og dette bør samtidig
være en pekepinn for det nye sportsutvalg.
Der kan selvfølgelig pekes på andre årsaker
også, og med grunn, men jeg er av den for
mening at kan laget få øket effektiviteten
med bare 50 prosent, da er vi kommet godt
ivei framover.
Tilsynelatende har ikke sportsutvalget i år
arbeidet etter noen bestemt plan, men det
er nok ikke tilfelle. Laget vårt ble kastet ut
av hovedserien pa forsommeren. Skulle det
gå likedan i 1. divisjon? Nei, det måtte ikke
skje, og under den forutsetning arbeidet u.k.
i den hensikt å sikre laget en trygg posisjon
her, før det foretok noen vesentlige forand
ringer. Vi visste jo hva vi hadde av spillematcriell, men ikke hva man ville få. Enkelte
yngre spillere er, etter hvert som stillingen
ble mer sikker, satt inn og provet, og med
avgjort hell. Nå er vår stilling trygget så
na kan der prøves flere spillere uten å risi
kere for mye.
Målet må nå være: Atter opp i hovedserien,
men ikke absolutt hurtigst mulig.
La oss først få underbygget laget helt fra
grunnen av, med flest mulig jevngode yngre
krefter, som nårsomhelst kan overta en ledig
plass, da står vi tryggere enn vi gjorde
første gangen.
Den som har fulgt med på fotballgruppas
generalforsamlinger gjennom årene, vil ha
lagt merke til, hvor vanskelig det som regel
er å få noen til å ta imot valg til sports
utvalget. Dette har sine grunner, og en av
disse er nok at der kreves mye av både tid
og arbeid i den jobben, kanskje mer enn
enkelte kan avse. Men en annen og slett
ikke uvesentlig grunn er sikkert all den kri
tikk som man utsetter seg for, ved å la seg
innvelge i en u.k. Jeg sikter selvfølgelig her
til den usaklige kritikk, som i stor utstrek
ning gjør seg gjeldende særlig i perioder,
hvor det ikke går akkurat etter programmet. Denne kritikk kommer helst fra med
lemmer som ikke har hatt den tvilsomme
ære, å ha vært med i et sportsutvalg, og som
kanskje ikke hai' anelse om, hva der kreves
av et sådant med hensyn til offervilje og
interesse. Det er sikkert ingen som vil be
skylde et sportsutvalg for ikke å ville gjore
sitt beste for å få sitt eget lag så godt som
mulig. Hvorfor ikke heller da dømme ut fra

I
PO RS-BLADET

(j

denne oppfatning, og basere eventuell kritikk
herpå. Positiv og veiledende kritikk er bare
bra, og ethvert sportsutvalg med den rette
innstilling, vil sikkert ta imot en slik kritikk
med glede og som en oppmuntring i dets ofte
vanskelige arbeid.
Kan vi komme dithen, tror jeg at det i
framtia vil bli lettere å få folk til å ta jobben
i u.k.
Ettersom jeg er kommet inn på emnet
kritikk, vil jeg ikke unnlate å nevne noe som
mangen gang har irritert meg. og sikkert
mange andre også for den saks skyld. Det
gjelder vårt ellers så utmerkede publikum,
våre trofaste såkalte tribunesliteres holdning
overfor våre spillere i aksjon på banen, en
ten det gjelder a-, b- eller c-laget. Det har
så altfor lett for å henfalle til ofte usmakelig
kritikk av de enkelte spillere, hvor det gar
litt på «skjeive», istedenfor ved f. eks. opp
muntrende tilrop å sette nytt mot i guttene.
Vi mangler i stor utstrekning den stimulans
som f. eks. en organisert heia-gjeng, enten
den er stor eller liten, kan gi et lag, spesielt
når det røyner på. Det er våre kamerater •
som kjemper derute på banen for Pors’ ære,
og hvorfor ikke da like gjerne hjelpe dem i
motgang, som i medgang. Som gammel fot
ballspiller har jeg erfart hvilken moralsk
styrke det kan gi en, å vite at en har «hele
Vessja>' med seg. Hvorfor ikke da bestemme
oss for fra neste år av, å gå inn for å hjelpe
våre fotballspillere og de menn vi har valt
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likk Oiwsiiii'
Vi som fulgte med dere med stor interesse,
i avviklingen av basaren, ble mektig imponert
over det arbeid dere la for dagen. Det stilte
seg jo vanskeligheter i veien fra starten av,
m. h. t lokale til basaren; men Damegruppa
var ikke tomme for råd. Ære være den. som
fant på det provisoriske teltet, da regnværet
jo satte inn fra starten av. Det viste seg jo
snart at teltet holdt mål, det var godt og
tett. Den ene dagen gikk som den andre. Om
kvelden måtte alle gevinstene tas ned, for så
å settes opp på plass igjen dagen derpå. Det
var et svært arbeid, men damene arbeidet
med godt humør, selv når slitet var tyngst.
Ingrid & Co. var jo stadig på farten fra tidlig
om morgenen tiL sent på kveld. Oppmuntret
av den gode start de første par dagene, kunne
de slappe litt av og ofre seg for loddsalget,

3'v:

til å lede dem, til å nå de mål de har satt seg.
Vi må huske på at det er på helt frivillig
grunnlag der arbeides i idretten, selvom det
folger visse forpliktelser med. Det er ingen
som har betaling for sitt virke her. og derfor
må kameratskapet være det framherskende,
fra innerst til ytterst, være det som skal
hjelpe til å bringe vårt lag framover og opp
over.
Ja, dette ble nok atskillig lenger enn jeg
hadde regnet med, men er en først begynt a
skrive på et inserat til Pors-bladet, har det
lett for å bli for mye av det. Bare prov selv
så skal du se. Det er av forskjellige grunner
nesten ikke råd å få sluttet igjen!
Ja, hvorfor ikke skrive litt til avisa var en
gang imellom. Den er like mye din som den
er min. Vi har sikkert noen og hver av oss
våre egne tanker om ditt eller datt som angår
vår kjære klubb, så hvorfor ikke gi tankene
form og sende dem til redaktøren. På den
måten hjelper vi også noen karer i en lite
misunnelsesverdig jobb, samtidig som vi får
utløsning for våre meninger. Du bør kanskje
forberede deg på å måtte renonsere på noen
timers nattesøvn, men så sover du til gjen
gjeld så mye bedre etterpå!

Hermed en god jul til dere alle, og sier
takk for i år!
Andreas Skilbred.

# &
samt noen timer til hjem og barn. Takket
være deres gode samarbeid, gikk det over all
forventning. Vaktene på 3 timer ad gangen,
gjorde jo sitt til at alt klaffet, pengene strømmet inn, og folk var svært flinke til å ta lod
der. Det var det forresten ikke noe rart i,
for ved et blikk på basargevinstene fikk man
jo god forståelse av hva for et kjempearbeid
damene hadde utført på forhånd, og de skal
ha deres største honnør for sitt slit.
Jeg vil derfor på Boksegruppas vegne, selv
om det bare blir på trykk, tilkjennegi vår
sympati, samt vår dypfølte takk for den store
pengegave som Damegruppa ytet oss, stor
kr. 400,00. Vi skal ved et senere høve"bekjentgjøre hvordan beløpet er investert.
Hjertelig takk.

Boksegruppa.
W. L.
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IKongs
bsrg,
Pors boksegruppe var representert med 3
mann ved det nasjonale stevne på Kongsberg
søndag 23. oktober: Roald Rollnes i welter
vekt A, Egil Brynildsen i lett tungvekt C og
Bjarne Olsen i tungvekt A.
Rollnes motte den gode Per Kristiansen,
Rollo, og laget en meget god innsats. Det var
villig slagveksling fra begge sider i første
runde, med den riktige rette venstre som
hovedslaget, en god teknisk runde som Rollness tapte knepent. 2. runde begynte i samme
tempo. Den gode Rollo-gutten var mer ruti
nert og sikker i sine slag, men Rollnes var
rolig og behersket og prikket sine venstre
inn. Mot slutten av runden senket Rollnes sin
parade et øyeblikk og Kristiansen var ikke
sen om å ta sjangsen, en kvikk venstre halvsving smalt kontant på kjeven, og Rolness
gikk i dørken for full telling, k. o.-seier til
Kristiansen i 2. runde. Det var synd at den
kampen gikk slik for det var absolutt den
beste ved stevnet.
Egil Brynjulfsen laget også en meget god
kamp mot Olaf Sitje fra Pugulist. Det var
to unge, kjekke gutter som sto godt til hver
andre. Egil hadde seiret ganske sikkert hvis
han hadde vært litt frekkere. (Men neste
gang går det bedre). De gikk 3 gode runder,
meget jevne, som Sitje vant knepent.
Tar en i betraktning at det var første gang
begge Porserne var i ringen, laget de meget
bra saker som lover godt for senere stevner.
Kristiansen fra Rollo har hatt 8 kamper før
og Sitje 7 kamper for, så det var drevne karer
de motte uten respekt, og behersket bokset de.
Det er sjeldent av nybegynnere.
Kristiansen fikk premie for stevnets beste
tekniske bokser.
I tungvekt A var det ikke motstander til
Bjarne Olsen.
Kongsberg har et godt emne i Birger Andersen. Bjarne og Andersen gikk en fin
oppvisningskamp som falt i publikums smak.
Det er bra interesse i boksegruppen nu.
Vi har 10—15 mann om kveldene og alle er
meget gode karer som har lyst til å starte på
stevner, når de har lært så mye at de kan bli

med. Vi har fått en del teknikere som er
ivrige gutter.
Nyervervelsen Rolness er Tromso-gutt som
har puslet litt med boksing deroppe, men
han har ikke deltatt før. Han går også på
fagskolen.
.Johs. Bjørnflaten er hjemme igjen og går
fullt inn for sesongen.
Rolf Olsen er dessverre reist på hvalfangst
igjen. Vi er som sagt 10—15 mann på tre
ningen, men det er plass til mange fler.
Boksing har alle unge gutter godt av å
lære, kom og bli med, alle interesserte.
Vi trener hver tirsdag og fredag kl. 7 i
Folkeskolens gymnastikklokale, som er et
meget innbydende lokale nu i de kalde vinter
kveldene, rent og pent, helt nytt gulv og en
herlig varm og kald dusj når treningen er
ferdig.
Altså, alle bokseinteresserte i Porsgrunn:
Mot frem i Folkeskolens gymnastikklokale
hver tirsdag og fredag kl. 7, og vi skal for
søke a sette alle nye inn i de tekniske detaljer
i Boksingen. Boksingen er en flott sport når
alle begynner i det rette sporet.
B. O.

VELKOMMEN!
Vi ønsker Einar Halvorsen velkommen til
bake som tillitsmann i foreningen, denne gang
som redaktør av bladet vårt. Lykke til med
arbeidet!

Til

samtlige atletklubber.
Vedr.: Norges Vektlofterforbund, og
Olaf Hansen.

Da vi har mottatt melding om at det stadig
skjer en forveksling mellom Olaf Hansen,
tidligere formann for Norges Vektløfterforbund, og Olav Hansen (Tomten), medlem av
Oslo Atletklubb, vil vi gjerne opplyse om at
Olav Hansen, Oslo Atletklubb, ingen forbin
delse har hatt med Norges Vektløfterforbund
og må ikke forveksles med Norges Vektløfterforbunds tidligere formann Olaf Hansen.
Vi ber om at dette må bli kunngjort gjen
nom idrettens egen presse.
Med hilsen
Norges Idrettsforbund
Johs. Fougli, (sign.)
org.sekr.
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£t idrettsminne.
Når jeg nu er blitt oppfordret til å skrive
om et idrettsminne, så tror jeg at jeg blant
de mange gode minner fra min tid som aktiv
skiløper og fotballspiller, setter fotballturen
til Kr.sand, i mai 1925, høyest. Det var min
første virkelige langtur ,og jeg tror også
det var den lengste tur «Pors» hadde hatt
inntil da. Jeg var virkelig stolt av å få bli
med A-laget på den turen. Vi reiste ikke
med buss dengangen, nei, det var en herlig
båttur langs kysten, og vi var innom de
mange idylliske sørlandsbyer som ligger på
strekningen Brevik—Kr.sand. Vi hadde pent
vær på turen, så ingen ble sjøsyke. Vi ble
mottatt av våre verter «Vigør» og installert
på et hotell i Markedsgate. Jeg husker godt
at de fleste av oss hang ut av vinduene og
vinket til de mange damer, som promenerte
utenfor hotellet. Kr.sand og Markedsgate er
jo - bekjent for sine mange damer. Arthur
Berg, som dengang lå med en båt i Arendal,
kom for å hilse på oss og se oss spille, og vi
hilste på flere kjente herfra distriktet, som
gikk på underoffisersskolen der, og etpar
spilte også for «Vigør».
Jeg husker ikke noe særlig fra selve kam
pen, men vi vant 2—1, og fikk bra presse.
Og så var det fest etterpå. Jeg tror aldri
jeg glemmer da vi ble presentert for de da
mene som skulle ta seg av oss på festen. Den
foregikk i et av siderommene og på den
måten at damene og herrene ble stilt opp rett
overfor hinannen og ble så ropt opp etter
tur og måtte da ta den damen som sto rett
overfor den som ble ropt opp.
Håper at jeg ikke er indiskret når jeg for
teller at da turen kom til Asbjørn Kjellevold
svarte han høyt og tydelig: «Takk, jeg fore
trekker flaskehalsen framfor pikehalsen», og
vi fikk oss jo en god latter. Festen var meget
vellykket og vi hadde det meget hyggelig
med dans, lek og sang til ut i de små timer.
Georg Weber sang og jodlet under stor
mende jubel og alle Pors’erne var frampå og
sang den ennu så populære: «Nu har jeg
funnet mig en pike så skjønn». Den passet
jo godt for anledningen og gjorde stor lykke,
særlig hos damene da.
Etter festen skulle vi jo følge damene hjem,
og det førte til flere morsomme episoder. Det
var jo tidlig på året og temmelig kjølig, så
damene gikk ennu med kåpe og hatt, og vi
hadde store vanskeligheter med å kjenne
våre damer igjen når de kom opp fra garde
roben. Vi hadde jo bare sett dem i festkjoler.
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Garderobene var adskilte og vi herrer ble
som vanlig først ferdig og måtte stå og vente
på damene. Flere av oss ble stående både
vel og lenge og vi trodde at damene hadde
sviktet oss. Jeg for min del kjente ikke min
dame igjen før hun kom bort og snakket til
meg. Det var forresten flere Pors’ore som
ikke fant sine damer igjen etter festen.
Kristian i Bukta, også kjent under navnet
Kristian Pedersen, og And r. Skilbred, kalte
hverandre for svogere i flere år etter den
turen. De damene de hadde på festen var
nemlig søsken. Andreas ble endel år senere
gift med sin «svigerinne» fra den festen.
Jeg oppfordrer Erling Olsen til å skrive
om et idrettsminne i nyttårs-nummeret.
Til slutt ønsker jeg alle Porscre en god jul.

Henry Halm.

En takk til Damegruppa
fra Bandygruppa.
Det var med glede vi hørte en liten fugl
synge om at vi var tiltenkt et beløp av de
penger som damegruppen ved sitt iherdige
arbeid hadde fått samlet ved basaren sin.
Men gleden gikk jo til topps da vi fikk høre
at beløpet var hele 400 kroner.
Takket være damene er gruppen vår nesten
gjeldfri.
Vi takker herved på det hjerteligste for
beløpet.
«Pors» Bandygruppe.
Henry Hegna,
form.

Ekstrakamper 2
Norges Bokseforbund innskjerper at når
det blir lagt inn ekstrakamper på et stevne,
må dette uttrykkelig presiseres i startbøkene.
I motsatt fall risikeres det at vedkommende
bokser vil få opprykning på ekstrapremier.

1
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Fra Bandy gruppa.
En ny sesong står allerede for døren og
forberedelsene til denne har alt foregått i
lengre tid.
Det er i år en megen stor interesse blant de
aktive, sa alt tegner ganske bra for sesongen,
og konkurransen om plassene på lagene vil
sikkert bli meget hård.
Treningen er blitt drevet på var gamle
bane hver søndag i lang tid, og den vil også
fortsette der fremover til isen kommer.
Vi vil ogsa i nærmeste fremtid begynne
med medlemsmøter i klubblokalet hvor det
teoretiske av treningen vil bli undervist under
ledelse av Wilhelm B. Henriksen, Karl Richter og vårt nye medlem Arne Bakke, som alle
har deltatt i forbundets treningskurs.
Med hensyn til det arbeid som skal gjøres
pa Stadion når tiden kommer, håper vi pa
like stor interesse der som for det sportslige.
Vel møtt til ny trening og arbeidsinnsats
pa banen og til mange kameratslige medlems
moter i tiden fremover.
Til slutt hilser vi Vilhelm Olsen velkommen
tilbake i - Pors» bandygr., og likeledes Dag
finn Steen, tidligere Borg, velkommen i ban
dygruppen.
Bandygruppen ønsker herved alle medlem
mer en riktig god jul og et meget godt nytt
ar og takk for det gamle.

Bandygruppen ved II. H.

Fra Turnfronten.
Da jeg leste siste utkomne Pors-blad, ble
jeg meget skuffet over at det ikke var en
eneste liten spalte fra turngruppa, men det er
kanskje ikke så meget a fortelle fra denne
front. Jeg personlig aner ikke hva jeg skal
fortelle om den, men kommer med et spørs
mål i stedet; og det blir da selvfølgelig rettet
til alle de unge damene på Vestsida.
Hvorfor moter dere ikke opp på turninga
lenger, unge damer? Interessen så da virkelig
ut til å være meget stor i begynnelsen, men
nå er den visst dabbet helt av, hvilket en
merket ganske tydelig siste gang på turninga
for jul. Jeg tror ikke at dere aner selv hva
dere går glipp av, for etter 1 times turning 2
ganger i uka, føler en seg både lettere og
friskere, men det er selvfølgelig opp til en
selv hva en vil bli.
Forste gang vi var samlet i turnsalen etter
sommerferien, så jeg mange nye ansikter.

Da slo det meg med en gang at til neste sommer blir vi en riktig stor tropp på turnstevnet, men etter som det led ut på høsten ble
det mindre og mindre som møtte frem, noe
som selvfølgelig bade instruktrisen og den
som tenkte pa den store troppen, ble skuffet
over.
Jeg håper at alle som leser dette, legger
seg det på hjertet og møter opp i det nye året.

Med sportslig julehilsen fra
Småan.

ALDERSGRENSE FOR
JUNIOR-BOKSERE!

Som et ledd i bestrebelsene for å komme
fram til like Nordiske bestemmelser om opp
rykning fra junior til senior, har Norges
Bokseforbund vedtatt at ingen bokser kan
delta som junior etter fylte 25 år. Det vil bli
gitt dispensasjoner etter soknad i dette forste
overgangsåret.

Fotballgruppen
holdt konstituerende mote den 9. d. m., under
ledelse av formannen Kaare Beckstrøm. Til
sekretær ble valgt John Kjørholt, kasserer
Thorbjørn Alvstad, styremedlem og repr. i
stadionstyret Asbj. Kjellevold, varaform. Rolf
Nygaard* Den 17. d. md. holdt styret mote
sammen med gruppens utvalg og diskuterte
den kommende sesong. Det ble vedtatt å ha
mote med spillerne i januar md.
Som lagets representanter til forbundstinget i Oslo den 26/2-50 ble valgt formannen
Kaare Beckstrøm og John Kjorholdt.

Dag fin Steen er spilleberettiget for Pors fra
28. febr. 1950.

JULEMØTE.
Alle medlemmer innbys herved til julemøte
i klubb-lokalet, torsdag 29. des. kl. 19 (7).
Organist Kaasin underholder og leder all
sangen. Dessuten blir det gjette-konkurranse
m. m.
Bevertning.
Vel mott!
Hovedstyret.
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Trening og treningsprogr ammer.
I min forrige artikkel lovte jeg å komme
igjen med forskjellige treningsøvelser og skal
nu gi endel eksempler på disse.
' Det er mange måter for en trener å legge
an treningen, men hovedsaken er at den blir
varierende og morsom, og de forskjellige fotballøvelser må derfor ikke bli ensidige. I
disse eksempler på en øvelsesplan vil de ulike
tall gi anvisning på øvelser som kan utføres
mer eller mindre stillestående, de like tall er
øvelser mer forbundet med løp.
1. øvelsesplan.
1. Dempning av ballen (legge ballen død)
med sålen (h. og v. b.)
2. Ballføring i ring med innsiden av foten.
3. Pasning med innsiden av foten.
4. Ballføring tvers over banen med utsiden
av foten.
5. Vristspark, uten løp.
6. Zikzakpasninger med innsiden av foten i
løp over banen (2 spillere).
7. Dempning av ballen med innsiden av fo
ten (høyre og venstre) stillestående.
8. Pasning med innsiden av foten i gang.
(Parvis.)
9. Balldempning med låret.
10. Mottaging av pasning under løp fram
over.
11. Dempning av ballen med brystet.
12. Pasninger mellom stolper under løp. (Par
vis.)

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

2. øvelsesplan.
Dempning av ballen i luften med inn
siden av foten.
Føring av ballen mellom hinder i løp.
(Stafett.)
Skalle ballen med pannen (parvis). Hold
ballen i luften.
Dempning av ballen med innsiden av fo
ten i løp (høyre og v.).
Dempning av ballen med utsiden av fo
ten (stillestående).
Løp og skudd. (Føre ballen et stykke og
så skyte i løp.)
Pasninger i trekant med innsiden av fo
ten (høyre og v.).
Zik-zakpasninger med utsiden av foten.
(2 spillere løper ved siden av hverandre
over banen og passer ballen til hverandre
med utsiden av den «indre fot».)
Innkast, parvis.
Ballføring i 8-tall.
Dempning av ballen med hodet. Bring

ballen under kontroll med innsiden av foten.
12. Vekselspill under lop (3 spillere).
Forskjellige treningsøvelser.
Dempning av ballen (legge ballen død),
a. med sålen.
innsiden av foten, stillestående
b.
og i lop.
« utsiden av foten, stillestående og
c.
i løp,
« låret,
d.
« brystet,
e.
« hodet.
f.
I alle øvelser skal der benyttes høyre og
venstre ben, bruk også motspiller som
forsøker og tackle.
2. Pasninger.
Spillerne stiller seg opp i 3-, 4- eller 5kant, ballen passes fra mann til mann.
a. Til høyre slik: Spilleren som får lagt
opp ballen stopper den med innsiden
av venstre fot og passer så den dem
pede ball med innsiden av høyre fot
videre til den spiller som står til ven
stre for ham. Denne stopper nå bal
len med innsiden av venstre ben og
spiller den videre med innsiden av
høyre ben til neste spiller. Slik passes
ballen fra mann til mann rundt om
kring i ringen.
b. Det samme til venstre: Stopper med
høyre fot og viderepasser men ven
stre.
c. Ballen passes fra mann til mann uten
stopp med innsiden av venstre fot
direkte til sidemannens venstre fot
(ballen går altså til høyre som urviseren).
d. Det samme til venstre med innsiden
av høyre fot.
e. Ballen passes til venstre (i forhold
til urviseren) med direkte spark med
utsiden av venstre fot til sidemannen
til høyre.
f. Det samme til høyre med utsiden av
høyre fot.
g. Samtlige øvelser fra a. til f. i løp.
Spillerne løper i ring og ballen passes
fra mann til mann (til høyre og ven
stre).
h. Sett opp en rekke med stenger i lik
avstand fra hverandre. Parvis pas
ning av ballen mellom de oppstilte
stenger i løp, med innsiden og utsiden
av foten.

1.
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3. Ballføring.
a. Før ballen mellom oppsatte stenger i lik
avstand fra hverandre — 1) med utsiden
av foten — 2) med innsiden av foten —
3) vekselvis. Stafett.
b. Sett opp stengene i forskjellig avstand fra
hverandre og i forskjellige retninger. Før
ballen mellom disse labyrinter».
c. Før ballen i ring med utsiden av høyre
ben til høyre.
d. Det samme med venstre ben i ring til ven
stre.
Øvelsene c) og d) med innsiden av foten.

J/. Hodespill.
2 spillere står overfor hinannen og skaller
ballen til hinannen med pannen.
b. Spillerne stiller seg
2 rekker overfor
hverandre og skaller ballen i zik-zak gjen
nom rekkene.
Ballen skalles fra mann til mann i ring.
d. Skalling i ring, 1 mann i midten. Ballen
skalles fra mannen i midten ut til en i
ringen. Tilbake til mannen i midten som
igjen skaller til neste mann i ringen osv.
e. Hver enkelt spiller lar ballen «danse» på
hodet sa lenge som mulig før den faller
til jorden. Tell.

a.

5. Skudd mot mål.
a. Centringer fra høyre. Indreløperne skyter
bare med høyre fot mot målet.
b. Centringer fra venstre. Indreløperne sky
ter bare med venstre fot mot målet.
c. Samtlige centringer, likegyldig hvordan de
kommer, blir skutt direkte på mål. uten
forutgående stopping.
d. Avvekslende høyre og venstre half gir
gjennomlegg til løperrekken. Løperne sky
ter på sparket.
6’. For opparbeidelse av balljolelse.
a. Spill ballen i luften på høyre fot så lenge
som mulig til den faller på jorden.
b. Det samme med venstre fot.
c. Det samme med begge fotter.
d. 2 spillere stiller seg overfor hinannen og
spiller ballen til hinannen i luften (vol
leyball) inntil den faller ned på jorden.
c. Spillerne danner ring og spiller ballen i.
luften til hverandre på de forskjelligste
måter uten at den faller ned på jorden.

7. For målmannen.
a. Øve seg i å ta imot flate baller.
b. Spill ballene til høyre og venstre for mål
mannen.
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c. Ballen kastes til målmannen som fanger
den, 1) i brysthøyde, 2) over hodet.
d. Boksing og «fisting» av ballen.
Øving i plasering ved: 1) hjørnespark —
2) frispark — 3) forkortelse av skuddvinklene.
f. Ballsparking: 1) stilleliggende ball (ut
spill) — 2) utspill fra hendene — 3) nøy
aktig plasering av ballen.
cr
Øving i å kaste ut ballen med hendene.

Bal-leker.
Av disse kan der på treningen gjøres mange
forskjellige øvelser, og jeg skal derfor ikke
komme inn på de enkelte øvelser her.
Ballekene skal være avvekslende både an
strengende og morsomme samtidig som en
laver konkurranse lagmessig og individuelt.
Reaksjonstrening.
Dette er en øvelse som må trenes meget på
da hurtig reaksjon er av største betydning i
kampene. Under treningslederens kommando
er det om å gjøre for spillerne hvem som
reagerer hurtigst etter hans ordre. Både stil
lestående og i bevegelige øvelser.
Så skal jeg ta 2 eksempler på treningspro
gram.
Plan 1.
a. 10 min. oppvarmning, løp ca. 400 m i
sakte fart, korte, lette skritt. Gymnastikk.
b. 30 min. ballskole. De forskjellige tekniske
øvelser som dempning. pasning, hodespill
osv. i grupper fra 3 til 5 mann.
c. 10 min. Balleker.
d. 20 min. hurtighets- og utholdenhetstrening. Starter fra startstrek (ca. 10—15
meter). Starter fra langsomt løp (jog
ging). Tauhopping.
e. 20 min. logspill.
f. 5 min. avsluttende lett gymnastikk.

Plan 2.
a. 25 min. kondisjon, løp (hurtighetstrening)
— tauhopping — medisinball.
b. Teknikk og taktikk.
10 min. pasninger.
10 min. ballføring.
10 min. hodespil.
10 min. balldempning.
10 min. posisjonsspill.
10 min. øving i skudd for løpere, sidehalfs
og målmann.
Backs og c .half øver i lange, nøyaktige
spark.
5 min. innkast.
5 min. corner. (Plasering for forsvar og
angrep.)
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c. Avslutning.
10 min. ballek.
5 min. gymnastikk.

Ungdomsfotball.
Til slutt vil jeg også ta med hva Asbj. Hal
vorsen skriver om det viktigste innen fotball
i dag, nemlig opplæringen av ungdommen.
Noe av det viktigste, for ikke å si det vik
tigste i norsk fotball i dag er ungdommens
systematiske opplæring i fotballspillets tek
nikk, og den individuelle ballbehandling. Klub
benes beste og mest pålitelige tillitsmenn må
settes til ledere for ungdomsavdelingen.
Hjemmene må ha sikkerhet for at ungdoms
avdelingen ledes på en forsvarlig måte. Klub
ben må ikke lede sin smågutt-, gutte- og junior-avdeling med det for øye for enhver pris å
vise gode resultater og seire, og instruktøren
for guttene må ikke bedømmes etter antall
seire for sine lag, men etter det antall små
gutt- og guttespillere som han har fått til å
vise aktiv interesse for fotballspillet.
Det må vises den aller største forsiktighet
og omtanke ved fastsettelse av kampprogram
for guttene. Det må ikke være for mange
kamper, absolutt ikke lange reiser, og det bør
helst ikke være kamper i eksamenstiden. Til
min bedrøvelse så jeg åpningen av sesongen
i år ble gjort av to guttelag. Det er helt galt
å kjøre så hårdt med junior- og guttelag.
Disse lag skal ha en lang og målbevisst tre
ning bak seg før den første kamp i sesongen.
Meget kan ødelegges ved en dårlig og lite
forståelsesfull ledelse av våre gutte- og junior
lag, ikke bare for klubben selv, men for fot
ballsporten i sin alminnelighet.
Derfor, vær på vakt.
Sørg for at guttene tilegner seg grunnlaget
i teknikken og ballbehandlingen og arbeid for
en langsom og naturlig utvikling. Se bort fra
for mange og for store arrangements for gut
tene. Storarrangements for gutter og juni
orer er en uting.
Hva selve treningen for guttespillere angår
så skal den så å si utelukkende bestå av øving
i tekniske detaljer av ball-leker og lagspill.
Det skal ikke drives kondisjonstrening i likhet
med seniorlagene. Planmessig trening er nød
vendig og de enkelte tekniske og taktiske
ting må øves som en ABC. Spillerne deles
opp i enkelte grupper, hvis antall bestemmes
til antall baller. Helst ikke over 6 gutter i
hver gruppe.
Først kaller instruktøren samtlige grupper
sammen og forklarer og viser hvordan de
forskjellige tekniske øvelser skal utføres,
hvoretter gruppene fordeles utover banen
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med hver sin ball, og går gjennom dc viste
øvelser. Til å begynne med er det mest prak
tisk at alle grupper til samme tid øver på
samme øvelse. Altså, f. eks. øver samtlige
grupper på samme tid dempning av ballen, så
pasninger osv. Siden, når framskrittene er
påtagelige, kan gruppen øve om hverandre.
Instruktøren går fra gruppe til gruppe og
påser at øvelsene utføres riktig. Stadig av
veksling er en betydning, hvorfor der ikke bør
øves mer enn 5 minutter ad gangen pa hver
øvelse.
Ball-leker er utmerkede øvelser for gutter.
Det gjør treningen mer avvekslingsrik, og gir
guttene samtidig bade teknikk, ballkontroll
og kondisjon.
Treningskamper. Det skal ogsa selvfølgelig
lages treningskamper og her blir det instruk
tørens oppgave under kampen ved tilrop å
påpeke de feil som blir gjort.
Guttene må læres til å kunne spille på alle
plasser og naturligvis med begge ben.
Selv målmannen må også i treningskamper
av og til spille ute på en annen plass. Senere
når guttene kommer opp i 18-års alderen
kan de spesialisere seg for den plassen som
ligger best tilrette, og som de har størst
interesse av å spille.
Dette er hva jeg har å framlegge om fot
balltrening og håper det vil komme til nytte.
Så vil jeg ønske alle «Pors’ere» en god jul
og et godt nytt år.
Samtidig takker jeg alle aktive og ledere
for godt samarbeid i 1949.
(Nr. 13.)

r»

FLAGGSYSTEMET!
Ifølge vedtak på forbundstinget 2. mai 1948,
skal flaggsystemet benyttes ved nasjonale
stevner.

Dagfin Jensen, Herre, er innmeldt i vår
forening.
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Til våre aktive Boksere.
Vi går nu inn i en ny sesong, og det er mitt
største ønske at Boksegruppa vil få en sesong,
som kan skrives med store bokstaver.
Men vi vet jo, som jeg også poengterte i
siste utgave av Pors-bladet, at det er mange,
som ser pa boksingen som en mindreverdig
og usunn idrett, og årsaken til det er nok
ganske sikkert den opptreden som dessverre
mange boksere landet rundt har vist, ved sin
usportslige opptreden i og utenfor ringen.
Men heldigvis har vi i Pors’ Boksegruppe vært
forskånet for slikt. Selvrespekt og stor res
pekt for sine motstandere og andre, ma være
kravet, boksere.
Heldigvis, far jeg vel si, har vi mange
boksere som er til glede for gruppen, det vil
si, ikke bare i ringen ved sine seire, men også
ved sin gode oppførsel utenfor ringen, og i
sitt private liv. Boksesporten er jo engang
en mannfolksport, som ikke har sin like, en
sport som utvikler utøverens fysikk bedre
enn noen annen idrettsgren.
Vi har jo så mange kjekke utøvere, og ved
siden av dem har vi fått mange nye, flere
teknikere og flere yngre som er sluttet opp
om gruppen i år, og sammen med vår gamle
garde, vil de sikkert gjøre sitt for å skape
en boksegruppe og et kameratskap som vil
være til gavn og nytte for gruppen. I skri
vende øyeblikk har 2 av våre nybegynnere
vært i ilden og fått sin dåp, nemlig vår letttungvekter i klasse C, Eigil Brynjulfsen, og
vår nyervervelse fra Tromsø, Rollnes. Begge
satte seg i respekt på Kongsberg, og de vil
nok snart la høre fra seg igjen.
W. L.

Det er muligheter for å fa hit et par
kjente boksere fra Oslo.
Videre er det på tale å arrangere klubbmesterskap en kveld i februar, likedan å
sende endel folk til propagandastevne i Lan
gesund på nyåret.

PORS-BLADET
Vi var alle enige om, at når vi engang
kunne begynne å arbeide igjen for oss selv,
skulle vi savisst ikke spare oss.
Men samtidig erkjente de fleste av oss, at
økt effektivitet alene ikke var nok til innen
rimelig tid å gjenreise ødeleggelsene og ta
igjen det forsømte.
Det var den brede basis for samhold og
kameratskap som rådde før krigen vi måtte
komme tilbake til.
Derfor må vi alle ta den manende appell
fra den nyvalgte formann i fotballgruppen,
Kåre Beckstrøm, til oss i fullt mon, og si:
Samhold, kameratskap og en ærlig fremtre
den, er det eneste som fører fram, samtidig
med okt energi og kraft.
Dere skal se det gir oppfriskende humor
og arbeidsglede tilbake, og som formannen
Beckstrøm sa: «resultatene vil vise seg til
glede for alle i foreningen».
La det bli slik at det blir et hvert foreningsmedlems plikt å støtte ham i det.
Ved inngangen til det 6. år etter freden
kan noen hver av oss sikkert ha grunn til å
stanse opp et øyeblikk og spørre oss selv:
Har denne tiden vært slik vi hadde håpet og
trodd den ville være og bli?
Eller kanskje riktigere:
Har vi hver enkelt av oss holdt de gode
forsetter og de løftene vi gav oss selv?
Hver enkelt må da også besvare spørsmålet
selv.
W. L.

Studieringen
som har tellet 14 deltakere, er nå avsluttet.
I den anledning vil jeg takke de som var
med, for den store interesse de viste pa kvel
dene, og samtidig vil jeg uttale håpet om at
dere også har hatt litt utbytte av deltakelsen.
For min egen del vil jeg si at det har vært
veldig morsomt, og hvis det er stemning for
det, setter jeg gjerne i gang en ny sirkel pa
ny-året, og da bor også damene komme med.
LeHa.

Def angår oss alle.
Den skade som krigens onde år påførte oss
både sportslig og åndelig, var ganske betyde
lig. I tillegg til den totale ødeleggelse av vårt
stadion, kom 5 års stillstand og tilbakegang
som rammet praktisk talt alt det sportslige,
og den nyskapende virksomhet vi bygde på.

VI GRATULERER
— Halvor Teksten med gjenvalg i fotball
kretsen for 6. gang. Teksten vil gå inn for
dodt løp, men en fugl har hvisket at Teksten
leder med 1 poeng sammenhengende.
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POESOBBB METALVEBK fl.S
VISTE DU DET?

Flettverk!

— At Skien er den eneste byen i landet
(verden?) som har navn etter hva en kan
kalle en sportsartikkel ? (En ski — ski-en.)
Men så er den også hovedstaden i Telemark,
«skisportens vugge».
— At i Sunday Cronicles årlige fotballbok
snublet vi plutselig over Bjørn Spydevolds
navn sammen med karer som Morris. Finney
og Mannion. Fredrikstadgutten star oppført
som scorer av et av de fire målene på Ulle
vål i vår. De husker kanskje at den gode
Bjørn var siste mann på ballen ved engelsk
mennenes 2. scoring.
— Åt før bokseren slipper til stevnene,
skal han være i god kondisjon og før kam
pene skal han ved joggen og lette bokseøvelser
ha varmet seg opp så svettingen begynner,
først da kan han yte topp-ytelse fra først til
sist.

Vi er midt oppe i ventersesongen — etter
kalenderen å dømme. Trass det, er vi ikke
mer enn såvidt ferdig med fotballen — og
sesongenes ulike sportsarter konkurrerer fak
tisk med hverandre.
Det kreves nå så megen trening og solide
forberedelser tij for å kunne hevde seg i
konkurransen at en vanskelig uten altfor
store offer kan forsvare en plass på mer enn
ett sted.
En all-round mann blir i dag meget ofte
en kar av middel-typen, — noe som naturlig
vis er riktig. Men publikum krever alt hele
året — uten skrupler. Hvem kan tilfreds
stille dem i lengden, med maksimalytelser i
hver gren, året rundt?
F.
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Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.
Filial: Stangsgt---- Tlf. 758.

Velsmakende og næringsrik

I

MWffl KIHO

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

«Ekko»

er stedet —
FRUKT- OG TOBAKKSVARER Ukeblader
når det gjelder
Pakke-ekspedisjon.
Telefonbox nr. 654.
Konnn. for Norsk Tipping A/S

Bjarne Gordon Wright
Porsgrunn.
Tlf. 498.

Aut Rørleggerforretn ing

Vestsidens Skotøyforretning A.s

L L Dyraas

Torvet

Tlf. 237

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Brød gir styrke

HL 01/11

SOLID SKOTØY
hos

PORSGRUNN
TELF. .188.

?

I

H J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KÅPER

Storgt. 136.
Tlf. 609.

Sengeutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. Hermansens

e[tf.

Tlf. 284.

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

IMo

Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

Les sportssiden i

WEEUSOJ
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. P o r s g r u n n.

Dame
og
Herre
klipp

Tlf. 508.

Vestsidens Herrefrisør

Vask

tidl. W. Berg Henriksen

°g

Fagmessig arbeide

Fohn
Massasje

“ALFRED WINJE

Audi. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMER!
V. Porsgrunn.
Telef. 571.

Frisk frukt for familien — hele aret.

Kjøtt- og Pølseforretning

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

AlQe UF-reparasjoner Utfores med garanti.
Hurtig levering.

Magne Johansen

godt utvalg i lenker og remmer

Spesialforretning for frukt- og grønnsaker.

Urmaker

Tlf. 399, Porsgrunn.

Hj.

Bjåland Johannesen

Storgt. 109

Jacobsens Boktrykkeri, Porsgrunn
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