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Vi skrev en gang i høst at vi ville komme 
med en overraskelse vinteren 1949.

Selv om sneen overrasker ved ikke a kom
me, så skal vi allikevel i denne lille artikkel 
fortelle våre medlemmer hva vi har på hjertet.

Programmet er forlengst fastlagt, men hvis 
sneen fortsatt skal utebli, så uteblir vel også 
programmet.

Gutterennet er avholdt, vi viste igjen at vi 
kan arrangere, selv om det er sparsomt med 
sne.

Vi har i år gått sammen med et par andre 
organisasjoner, og vil forsøke med et lang
renn med skyting. Det er første gang at et 
slikt militært langrenn blir arrangert her- 
borte, og vi får håpe at sneen kommer, slik 
at vi kan høste erfaringer til senere tevlinger. 
Det skal gå 27. febr. Vi har skoleskirennet 
som også helst skulle gått i februar, men det 
får altså sneen avgjøre.

Årets Rugtvedtrenn går i år som aften- 
hopprenn, 9. mars. Etter all beregning skulle 
dette bli alle tiders. Vi har fått dagen etter 
det internasjonale hopprenn på Kongsberg, 
og har dermed sjansen også til å få se ut
lendinger for første gang i Kollen vår. Vi 
vil gjøre alt hva vi kan for å kunne greie 
dette arrangement, men vi makter det ikke 
alene, denne gang må alle foreningens med
lemmer være med skal det hele gå godt, slik 
vi ønsker et Rugtvedtrenn skal være.

Det er anledning for alle interesserte å 
møte i Rugtvedtkollen hver lørdag og søndag 
fremover. La fremmøtet bli godt. Dette renn 
kan få betydning for skigruppens fremtid.

Fotballgruppen
melder om god tilslutning til innendørstrenin- 
gen som begynte den 1. febr, under ledelse av 
Jakob Johannesen. Her skulle guttene være 
i de beste hender, og vi håper at alle som én 
går inn for fullt, og sikrer lagets fortsatte 
deltagelse i eliteserien. Hvilken stor betyd
ning dette har både sportslig og økonomisk 
er det, merkelig nok, ikke mer enn én mening 
om.

.IBB

Å, I værguder!
Mens bandygruppa har vært forholdsvis 

heldig med isforholdene, sukker skigruppa og 
vi andre med, etter sne, sne, sne. Hvis ikke 
den innfinner seg, må vel skigruppa slå en 
strek over arrangementet som skulle bli alle 
tiders, aften hopprennet etter Holmenkollen, 
med hele Kongsberg elite, og for første gang 
i Rugtvedt-kollen, internasjonal deltagelse. 
Under de forhold som vi har hatt hittil, var 
det en prestasjon av skigruppa å avvikle 
gutte-hopprennet i Lille-Rugtvedt, og vi gir 
gruppa, med formannen i spissen, vår fulle 
honnør.

Slik skal det gjøres!

Av ovenstående vil man forstå at gruppen 
har arbeid nok, og det ville være synd hvis 
værgudene ikke skulle vise seg fra en mer 
vinterlig side.

Får vi sne, blir sesongen kort, men vi får 
da ta det tapte igjen.

Det kan bli morsomt allikevel
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Henny Abrahamsen:
1) Vrient spørsmål, men jeg tror jeg setter 

mest pris på turnforeningen. Jeg er dess-

Halvdan Real f sen:
1) Ønsker å svare på dette senere.
2) Utvidelsen av Stadion.

anlegg, og innvesterer dem i egen ung
dom. Bedre innvestering kan ingen gjøre.

2) At vi må gå inn samlet og yte vår største 
anstrengelse for å bevare gruppenes pos- 
sisjon i årene framover.
Lokalvanskelighetene vedrørende stevner, 
og at samtlige medlemmer går fullt inn 
for arrangementer, så all gjeld kan bli 
strøket i året 1949.

Ingrid Asdahl:
1) Jeg er veldig begeistret for vart med

lemsblad som jeg mener er et godt binde
ledd for alle «Pors»-medlemmer, bade 
her i Porsgrunn og ellers hvor det 
medlemmer, ja helt til «Aruba .
Jeg ønsker et mer modernisert og kon- 
fortabelt kjøkken i klubbhuset vårt.

2) Jeg mener at en «Pors» Turnhall matte 
være flott å ha her på vestsia.
Damegruppas oppgave. er å arbeide for 
a hjelpe samtlige grupper i «Pors».

Randi Hahn:
1) Turningen og det gode kameratskap. 

At vi hadde turnsal på vestsiden.
2) Å få Stadion utvidet.

Turnsal.

W endelboe-Larsen:
1) Den kameratslige ånd som preger hver 

og en, uansett klasseforskjell.
At kommunene henvender seg til idretts
foreningene for å sette penger i idretts-

Erling Olsen:
1) Det kameratslige som rar i hele forenin

gen plus «Pors-bladet» som kommer hver 
måned.

2) Det som først må løses er utvidelsen av 
Stadion og innlagt varmt vann.
Da jeg har to grupper som har særlig 

interesse, må jeg tenke på treningsbanen 
som må gjøres så stor som mulig, ikke 
mindre enn 65 m bred.

Kåre E. Beckstrøm:
1) Den store nøyaktighet som foreningens 

administrasjon blir ledet med.
Ønsket må være at alle grupper innen 
«Pors» må arbeide uten økonomiske be- 
kjanringer.

2) Løsningen og utbyggingen av vårt Sta- 
dionanlegg.
Overlater jeg til de respektive gruppe
styrer å svare på.

Olaf Karlsen:
1) Det gode kameratskapet. A-lagets stil

ling på tabellen må bli bedre.
2.) Treningsbanen.

Fortsatt eliteserie.

E. Grotnes:
1) Fotballagets^ plass i Hovedserien anser 

jeg for å være av uvurderlig betydning 
både sportslig og økonomisk.
Når vi nu skal utvide vårt stadion var 
det ønskelig om samtlige aktive og pas
sive, og da særlig de unge, ville bli riktig 
aktive som i «forna dagar», (ikke som 
siste sommer).

2) Utvidelse og opparbeidelse av vårt an
legg.
Det mest aktuelle må vel være å få A- 
laget til å forstå at vi må ha 6 eller 8 
poeng til i vårens Hovedseriekamper.

Andreas Skilbred:
1) Det gode kameratskap som rår i forenin

gen.
At medlemmene ville vise litt mer velvilje 
når det gjelder å yte stoff i Pors-bladet. 
Vi må ikke miste medlemsavisa vår pa 
grunn av manglende interesse.

2) Hurtigst mulig løsning av stadionutvidel- 
sen.
For fotballgruppas vedkommende må det 
bli i flukt med det forannevnte — tre- 
ningsbane!

Fremtidsmusikk.
Redaksjonen har henvendt seg til en rekke 

av tillitsmennene i foreningen og en repre
sentant for de aktive i hver gruppe med føl
gende spørsmål:

1) Hva setter du mest pris på i «Pors» i 
dag, og hva ønsker du annerledes?

2) Hvilken oppgave mener du må løses først 
når en ser foreningen som helhet, og 
hvilken er den mest aktuelle i din egen 
gruppe?
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I
komité.

Det er det

f

Derved far fot- 
og

H. Teksten:
1) Medlemmenes innstilling for at de ikke 

synes at noen oppgave er for stor når 
det gjelder å hevde Pors navn og inter
esser, både sportslig — og trygge fore
ningens framtid.
Vi flytter «hjørnet, til vart klubblokale 
og diskuterer det dagsaktuelle under 
møteledelse. Det kan så lett bli kolli
sjon^ på et hjørne.

2) Pors Stadion bør bli sentralidrettsanlegg 
for distriktet som naturlig sogner til her.

Bjarne Olsen:
1) Jeg setter mest pris pa kameratskapet, 

uten dette hadde aldri lille «vestsidene 
kunnet hevde seg gjennom årene.
Jeg ønsker at alle medlemmer i alle aldre, 
får igjen den viljen og arbeidslysten til 
a ta et tak for foreningen som de f. eks. 
hadde dengang som Stadion ble bygget.

2) Det jeg mener først må løses er eget 
idrettshus (turnhall) med badstue.
Det mest aktuelle for Boksegruppen er 
at vi kan få et stort lokale (Pors turn
hall) til våre arrangemanger. Da er alt 
oppnådd hos oss. Gode stevner med gode 
boksere — interessen fra publikum er 
meget stor — dermed kunne vi tjene 
penger, og da kunne vi få en hårdt savnet 
instruktør som det har vært behov for i 
alle år hos oss. Interessen ville bli meget 
stor.
Vi har deltatt med 14 mann på ett enkelt 
stevne før med den lærdom vi har gitt 
hverandre selv. Får vi en god instruktør 
skal vi delta med det dobbelte — interes
sen er stor nok. — Altså: «Pors» får 
sin egen turnhall, og vi får en av landets 
ledende boksegrupper.

Rugtvedtkollen bør løse den samme opp
gave, for skiløpningen.
At Pors’ Fotballgruppe fortsatt blir i 
Hovedserien, men det kommer til å kreve 
atskillig.

Under redaksjon av en 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

H. E.:
1) Jeg vil benytte som svar hva jeg i sin 

tid skrev ved en annen anledning, selvom 
det ikke dekker spørsmålet helt: At det 
lille Porsfrø vi skolegutter sådde i 1905 
er blitt en fullvoksen Porsbusk, hvis 
rakler har spredd sine fro inn i hvert 
hjem på Vcstsia og en stor del av nedre 
Solum.
At «etterkrigsungdommen ville vise sin 
klubbpatriotisme mer i gjerning, slik vi 
kjenner den fra tidligere år.

2) Fullførelsen av Stadionanlegget, som ikke 
må settes til side for noe annet økono
misk krav.
Instruksjon og veiledning for gutter og 
junior.

sørgelig lite av. 
igjen bestandig.

2) Utvidelsen av Stadion.
ballgruppen brukelig treningsplass 
Stadion kan avløses for det store press. 
Jeg sa gjerne at det ble ordnede forhold 
i klubbhuset, med toilett og ovn i garde
roben til oppvarmning, samt bedre utstyr 
pa kjøkkenet. Til alt dette kreves det 
arbeid fra medlemmenes side. La oss 
ikke skuffe de som styrer og steller, ved 
ikke å mote opp til arbeidet. Og moter 
vi opp så får hatt og frakk være hjemme, 
for tilskuere er det ikke behov for til 
slikt arbeid.

John Kjørholt:
1) Det gode kameratskap. Ønske: Det al

minnelige medlem må forstå at det også 
har plikter, ikke bare sitte på tribuner 
og heie eller å stå på «hjørnet» og dis
kutere, enda det der står oppslag om at 
medlemmer bes mote i skibakken eller 
på Stadion for å ta et tak.

Det er noen fa som går

verre selv avskaret fra a delta i ar, men 
det er en lyst å se hvordan damene går 
inn for treningen, og slik en enighet og 
kameratskap som hersker der.
Jeg ønsker klubblokalet annerledes. Der 
er mange mangler. For eks. en stor og 
god kaffekjele som er sa viktig for at 
damegruppa kan trives.

2) Jeg synes dere former disse spørsmålene 
sa vanskelig. Jeg kan godt nevne en opp
gave. men hvorvidt den ma loses først, 
kan jeg ikke uttale meg om. Jeg drøm
mer om et ideelt idrettsanlegg, med ten
nisbane, handballbane og alt tipp topp. 
Bare sett igang.
Som det mest aktuelle i min gruppe, ma 
jeg komme tilbake til klubblokalet, og 
kaffekjelene igjen.
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svar

Kr. Barth:
1. Jeg har det bestemte inntrykk at sam

arbeidet og kontakten mellom de forskjellige 
styrer og mellom medlemmene og deres ledere 
er det aller beste. Bedre enn det noengang 
har vært. Jeg tror man her har nøkkelen til 
Pors’ store idrettslige fremgang i de senere 
ar pa alle felter. Uten denne gjensidige for
ståelse og dette samarbeid mellom alle ledd 
innen et lag når det blir så stort som Pors, 
er det dømt til stillstand og tilbakegang. Vi 
har dessverre så altfor mange eksempler pa 
rivalisering og intolleranse mellom de for
skjellige grupper innen lagene, og dette for
årsaker ubotelige skader. Vekk med alt sne
versyn. La oss alle dra i samme retning.

2. Etter mitt skjønn gjør man for lite for 
a få medlemmene, spesielt de unge, til å inter
essere seg for litt annet enn idrett. Det kan 
høres litt paradoksalt at en idrettsforening 
skal gjøre dette. Jeg skal forsøke å begrunne 
det. — Intet har som idretten evnen til å 
samle ungdommen, og vi må ikke lukke øy
nene for at dette kan være til hinder for 
ungdommens utvikling på livsviktige områder. 
Idretten har så lett for å bli en hovedsak for 
de unge. Og det må vi for enhver pris mot
arbeide.

Karl Malrngren:
Som svar på det mottatte spørreskjema 

følger:
— Dette å skulle tilkjennegi hva en setter 

mest pris på i vår forening, er igrunnen et 
vanskelig spørsmål. En har så lett for å la 
de siste hendelser være dominerende. For 
mitt vedkommende er dog saken klar. Det jeg 
setter absolutt mest pris pa i vår forening er 
den forvissningen jeg har om at selve grunn
laget for foreningens oppbygging og virke
område er så solid. De lovbestemmelser som 
vi har vedtatt og er i ferd med å gjennomføre, 
og den organisasjonspraksis som er rådende 
innen foreningen, og sist men ikke minst, det 
effektive kontrollorgan vi har i vårt revi- 
sjonsutvalg, er alt sammen ting som virker 
beroligende på et interessert medlem. Den 
ting at alle medlemmer av et foreningsstyre 
er aktive, det vil si at alle saker blir drøftet 
og avgjort i styremøter og ikke ved under
håndskonferanse, er av den største betydning 
og gjør at et personskifte i styrets sammen
setning ikke betyr brudd i det arbeid som 
må gå kontinuerlig.

I grunnen så har jeg ingen spesielle ønsker

for noe som burde være annerledes. Det det 
gjelder etter min mening er å søke på best 
mulig måte å sette formålsparagraffcn i vår 
lov ut i praksis.

2. Når det i dag blir stillet spørsmål om 
hva en mener foreningen først må løse, sa 
blir vel svarene nokså like. Det arbeid fore
ningen har påbegynt for å utvide Stadion 
må naturligvis fortsette, og en får håpe at 
det ikke vil ta alt for lang tid før arbeidet i 
marken kan begynne. Det blir et stort loft 
for foreningen og alle innvånere pa Vestsia 
må på en eller annen måte være med her. 
Foruten opparbeidelse av dette nye anlegg 
så har jo foreningen også påtatt seg a sotte 
i dyrkbar stand ca. 17 mål jord etter Solum 
jordstyres anvisning. Berettigelsen av denne 
store utvidelse er jo forlengst godkjent av 
idrettskretsen, og en får håpe at denne vil 
tilgodese oss med økonomisk støtte: i motsatt 
fall ma naturligvis planene revideres og fore
ningen må sikre seg et mindre treningsanlegg.

Det er så til slutt bare en ting jeg vil nevne:
— I den periode som kommer må vi ikke 

glemme at foreningen og dens enkelte grupper 
stadig skal være på marsj fremover, og vi 
må derfor nu som alltid, sørge for at de en
kelte grupper gis livsbetingelser. Vårt stør
ste aktiva er bredden i den aktive idrett.

Aksel Fjeld:
Når jeg skal besvare de spørsmål som red. 

stiller meg, så er det første vanskelig, fordi 
det er så mange ting å sette pris på, men som 
form, i Skigruppen vil det kanskje være na
turlig å nevne den oppslutning som det alltid 
er om våre arrangementer i Rugtvedtkollen. 
Vi har riktignok i de senere år fått konkur
ranse av bandy-folket, men når stevne-dagen 
er inne, finner vi alltid de gamle gode med
lemmer av vår forening deroppe. Enkelte 
medl, kommer sent, like før rennet skal be
gynne, men de vi venter oss noe av, de kom
mer, og det er deres arbeid jeg setter mest 
pris på.

Og når jeg skal besvare det annet spørs
mål, blir det en fortsettelse av det første.

— Jeg ønsker at de som vanligvis kommer 
sent til Rugtvedtkollen, vil slå følge med de 
andre. Da ville vi få de gamle gode Rugtvedt- 
renn-dager opp igjen.

Det tredje er besvart noksa kort: — Utvi
delsen av Stadion.

Det fjerde:
— Det mest aktuelle for min egen gruppe 

ma etter mitt skjønn være å få Rugtvedtkollen 
slik vi ønsker den. Til en 68—69 meters 
bakke, med permanent hopp og tribuner. Da 
ville vi ha nådd nokså langt. Et Norgesmes
terskap vil gi oss midlene.
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Eller:

Red.-komiteen.

Visste du at.

Halvdan Haukedal greidde 2. plassen 
ved aftenhopprennet på Ulefoss. Godt gjort. 
Halvdan. I Rugtvedt blir det første!

Pugilist er et latinsk uttrykk og betyr 
bokser.

Boksing i engelsktalende land ogsa går 
under navn av The noble art of selfdefence . 
hvilket utlagt er: selvforsvarets edle kunst-. 
Det er mange boksetilskuere som ikke vet det.

— Boksegruppa gratulerer Hegna og Co., 
med det 6. mesterskap. Flott levert, og så 
skalpen til Skeid, vi har et resultat a hevne, 
selv om det blir i bandy. 8—1.

Sesongen nærmgf seg.
Vinteren ser ut til å ha passert revy alle

rede. Det er nok mange som forlengst har 
kjent fotballen begynne å krible i bena. Det 
er liksom en naturlig konsekvens for spil
lere og dels hos interesserte at denne følelsen 
gjør seg gjeldende sammen med lauvspretten 
og alt det der.

Til trøst kan det nevnes at det allerede er 
avtalt kamper. Selve sesongdebuten kommer 
muligens til å foregå mot Tønsberg Turn i 
Tønsberg, den 10. april, mens selve hjemme- 
premieren finner sted mot Larvik Turn den 
18. — Søndagen etter, altså den 24, skal San
defjord Ballklubb hit for å spille returkamp 
fra vår visitt i fjor. Dette er bare opptakten 
til selve serien som tar til 1. mai. Det gjelder 
jo allerede da a ha funnet formen og laget 
med stabilitet som kan forsvare var plass i 
hovedserien. Etter seriens slutt den 29/5 blir 
det en liten hvilepause. Den 26. juni spilles 
som kjent 1. runde, men i hvilepausen må en 
nok regne med a matte spille den annen kamp 
mot Storm om kretsmesterskapet. Som kjent 
er laget innbudt til Helsingør Idrætsforenings 
50 ars jubilæumspokalturnering . Til denne 
turnering er bl. a. innbudt Kvik. Halden og 
Halmstad (allsvenskan). Arrangementet som 
finner sted i tida 22. til 27. eller 28. juni, 
kolliderer således med 1. runde her. Det er 
beklagelig, men det er jo en mulighet for at 
arrangementet i Danmark kan fremskytes 
noen dager. En ting er sikkert: det ville 
passe utmerket med en sann feriereise etter 
alt slitet når skuta er vel i havn. Men den 
saken overlater vi til spillerne. Sekr.

Qruppenytt.
Fra og med dette nr. åpner vi en fast spalte 

for gruppene, og det er da meningen at det 
til hvert nr. av bladet skal foreligge en rap
port fra disse.

På denne måten håper vi å oppnå den beste 
kontakten med arbeidet rundt i gruppene og 
dermed gjøre avisa vår så aktuell som mulig. 
Redaksjonen tror at de ansvarlige i hver 
gruppe vil følge den oppfordringen som de 
her har fått, og at det ikke i ett eller flere 
nr. vil stå f. eks.: < Intet nytt fra skigruppa. 
Stagnasjon! - Eller: -Har boksegruppa slått 
seg selv ut?

Derfor, gruppeledere, la oss høre fra dere 
hver måned innen den 5.

Idretten formår å samle ungdommen, og vi 
idrettsledere må være oss vårt ansvar bevisst.

Forsøk i høyere grad enn tidligere å gi med
lemsmøtene et innslag av annen kultur. Vi 
har vårt prektige klubblokale og der har man 
anledning til å vekke ungdommens interesse 
også pa andre felter enn idrettens. Jeg tror 
vi vil tjene ungdommen best på denne måte, 
og jeg er sikker på at foreningen også derved 
vil opparbeide en good-will hos folk som kan 
bli god å ta med.

3. Den største oppgave foreningen nu far 
blir selvsagt a utbygge stadion-anlegget på 
Tollnes, etter at man er sikret de nødvendige 
arealer. Her har man nu store muligheter for 
et helt moderne anlegg. Og med den vakre 
og sentrale beliggenhet det har, tror jeg det 
vil bli av umåtelig stor verdi for ungdommen 
i vestre Porsgrunn og i nedre Solum.

Jeg er nok klar over de økonomiske van
skeligheter man venter a møte, men jeg er 
temmelig sikker på at man i fremtiden vil 
møte atskillig større imøtekommenhet fra 
de bevilgende myndigheter innen stat og kom
muner.

•1. Noen spesiell gruppe kan jeg vel neppe 
sies å tilhøre, omenn fotballsporten alltid har 
ligget mitt hjerte nærmest.

Jeg håper det vil lykkes fotballgruppen a 
holde som standard det spill vi sa på Stadion 
et par ganger i sommer. Jeg tenker da i før
ste rekke pa kampen mot Ørn og delvis mot 
Storm.

Slikt bringer folk forståelsen av hvor vak
kert og interessant fotballspillet kan være.
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Redaksjonen takker for rapporten fra dame- 
gruppa, og håper på rapport hver måned her
etter, likeledes etterlyser vi damegruppas 
sang, og gruppas avis.

Walter Richter, Erling Olsen og 
Kristian Halvorsen
fikk sitt 6. kretsmesterskap med seiren over 
Odd. Alle tre har gjennom årene hørt til 
lagets støttespillere og har en stor andel i 
de store resultater som er oppnådd. Vi gra
tulerer!

Rapport fra Barnegruppa.
Damegruppen var igjen samlet til et festlig 

mote tirsdag 8/2-49.
Til en forandring var det sendt ut en spe

siell skriftlig innbydelse til en rekke Pors- 
damer, og frammøtet var upåklagelig, da ca. 
60 stk. var møtt fram, da formannen, Ingrid 
Asdahl, ønsket alle velkommen, og rettet en 
særskilt takk til de innbudte for godt fram
møte. Damegruppas sang ble sunget, samt 
Molla underholdt med musikk. Etterpå ble det 
holdt en gjettekonkurranse, som lag nr. 2 
gikk seirende ut av med 6 poeng. Festkomi- 
téen hadde dekket et aldeles nydelig bord for 
denne spesielle aften, hvor kaffen og de dei
lige smørbrød samt julekaken, smakte for
treffelig. Så kom der en utlodning av en kurv 
med sjokolade, samt 2 blomster. Videre kom 
aftenens store clou, mannequinoppvisningen. 

. Mannequinen, Henny, viste seg fra en strå
lende side med sine siste modeller fra Paris, 
som vakte en stormende begeistring. Hun 
fikk da også en masse bestillinger av årets 
motemodeller av kjoler, drakter og en særskilt 
hatt, kombinert med fjær, og et par av årets 
flotte modeller av gummisko. Der ble også 
vist frem, av Molla, de gamle modeller fra 
Nasjonalteatrets tid i 1900-tallet, som skulle 
bevise den rivende utvikling i motebransjen 
til d. d.

Alle var skjønt enige om at nutidens mote- 
klær var langt å foretrekke.

Henny leste også opp damegruppas avis. 
Det vellykkede medlemsmøte ble avviklet ved 
23-tiden.

Til slutt takker vi for det gode fremmøte, 
og håper ved neste medlemsmøte at det blir 
like godt besøkt, for damegruppas videre 
fremtidsarbeid og for Idrettsforeningen Pors 
i sin helhet. R.

memoriam.
Atter har vi mistet et kjært medlem. Trygg 

Isaksen er vandret bort, midt i sin manndom.
For den yngste generasjon i foreningen 

var han ikke meget kjent, men for de av oss 
som hadde den glede å se ham i hoppbakken, 
vil huske ham som den fremragende hopper 
han var. Fra den første dag han kom til Pors
grunn, fant han sin plass i vår forening, og 
var. Kongsberg-tradisjonen tro, å finne på 
alle premielister. Trygg Isaksen har sikkert 
sin andel i at vår forening i dag rår over en 
virkelig bredde når det gjelder hoppløping.

Vi vil minnes Trygg Isaksen, ikke bare som 
en god aktiv skiløper, men også som en god 
sportskamerat, og en god venn.

Vi lyser fred over hans minne.
Aksel Fjeld.

Idretisminne nr. 5.

Min første ,,utekamp”
Når jeg er anmodet om a skrive et idretts

minne, ligger det nær for meg å velge noe fra 
foreningens første tid. Jeg har selvsagt man
ge minner som har festet seg i min erindring 
for alltid, selvom min deltagelse som ciktiv 
falt i en tid da man ikke kunne skilte med de 
store resultater. Jeg tror jeg velger å skrive 
om min første «utekamp».

Foreningen ble som kjent stiftet som gutte
klubb under navnet «Lyn», og det var langt
fra dekket bord man gikk til. Eneste aktiva 
var en gammel ball. Treningen måtte foregå 
hvor det i øyeblikket var mest høvelig — i 
gater og på løkker — til vi i 1906 fikk leiet 
en «slette» i Askedalen for 12 kroner året.

De første årene hadde vi ikke andre forbin
delser enn M. F. (Molhaugen Fodboldklub) og 
«Knardalstrand Fodboldklub». Men i 1907 
dristet vi oss på en lengre reise, klubbens (og 
min) første. Vi ble utfordret, som det den- 
gang het, av «Orkan», Nystrand, til en kamp 
i Herregårdsstrand, en etter forholdene den- 
gang bra fotballplass.

Som nevnt var dette vår første «utekamp» 
og forberedelsen og forventningene var selv
sagt store. Jeg kan forsikre at laget av i dag
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Fl. E.

Holmenkollens 50 km.
fra 1888 til 1935.

Det beste resultat gjennom urene.

■

4.41.19
4.34.58

Holmenkoll-medaljen.
Den første medalje ble utdelt i året 1895.

Til og med 1935 har følgende fått tildelt dette 
ærefulle hegemoni:
1895: Victor Thorn, Odd, Oslo.
1897: Asbjorn Nilssen, Odd, Oslo.
1899: Paul Bråten, Eidsv. skikl.
1899: Robert Pehrson, Odd, Oslo.
1901: Aksel Refstad. 0. Aker.
1903: Karl Hovelsen, Bærum.
1904: Harald Smith, Oslo.
1905: Jonas Holmen. Bærum.
1907: Per Bakken, Trysil.
1908: E. Kristiansen, Bærum.
1909: Thv. Hansen, Oslo.
1910: L. Bergendahl, Sørkedalen.
1911: Otto Tangen, Liv, Hønefoss.
1911: Knut Holst, Eiker.
1912: Olav Bjåland, Morgedal.
1914: Joh. Kristoffersen, Sørkedalen.
1915: Embret Mellesmo, Alvdal.
1915: Sverre Østbye, Lyn, Oslo.
1916: Lars Høgvold, Hamar.
1918: Jørgen Hansen, Nydalen.
1918: H. Horn, Oslo.
1919: Thorleif Haug, Drafn.
1919: Otto Aasen, Rjukan.
1924: J. Grøttumsbråten, B.u.l.
1924: Harald Økern, Bærum.

3.45.19
4.46.53
3.25.38
3.46.45
3.53.14
3.47.05

4.1.31
3.38.25
3.38.35
3.43.47

4.26.30
2.22.45
2.28.45
4.43.47
4.17.06
4.56.26

5.33.37
2.48.30
3.43.51

4.28.35
4.4.47
4.3.12

4.15.32
4.18.39
4.12.—

4.6.24
4.21.39
4.35.30
4.30.56
4.42.28
4.35.06
4.19.30

1912: L. Bergendahl
1913: L. Bergendahl
1914: L. Bergendahl
1915: L. Bergendahl
1916: Erling Rønes
1917: Ingv. Langlien
1918: Th. Haug
1919: Th. Haug
1920: Th. Haug
1921: Th. Haug
1922: A. Collin, Finnland
1923: Th. Haug
1924: Th. Haug
1925: Sløyfet p. g. a. snemangel.
1926: Olav Kjelbotn
1927: Henry Gjøslien
1928: Martti Lappalainen, Finnland
1929: Sven Utterstrøm, Sverige
1930: Sven Utterstrøm, Sverige
1931: Ole Stenen
1932: G. Muruåsen
1933: Sigurd Vestad
1934: Kalle Heikkinen, Finnland
1935 : Oscar Gjøslien

1888: To r jus Hemmestveit
1900: — 30 km. — Paul Bråten
1901: — 30 km. — Paul Bråten
1902: Karl Hovelsen
1903: Karl Hovelsen
1904: Per Bakken
1905: Snemangel hele sønnenfjeldske.
1906: Erling Ronæs
1907: — 40 km. — Erling Rønæs
1908: Erling Rønæs
1909: Ingen 50 km.
1910: L. Bergendahl
1911: Truls Bråten

ikke tar forberedelsen for seriekampene mer 
alvorlig enn laget anno 1907 gjorde foran 
denne kamp. Det er vel nokså naturlig for 
gutter i alderen 14—17 år. Jeg var forøvrig 
den yngste av guttene og hørte hjemme i 
<myggvekt . og var sikkerlig den som tok det 
mest alvorlig.

Så kom endelig den store dag. Vi samledes 
på hjørnet, tidlig på formiddagen, og gikk i 
samlet tropp til jernbanen, derfra med «Brc- 
viksekspressen til Eidanger st. og så videre 
til fots til Herregårdsstrand. Ved fremkom
sten var det en lengre matpause, med den nød
vendige diskusjon om slagplanen.

Laget var: Karl Andersen, Karl Tranberg, 
Alfr. Melby, Willy Gross, Alb. Zimmcrmann, 
Karl Jensen, Johs. Weber, Peder Olsen, Jo
hannes Pedersen («Stavangeren ), Halfdan 
Eltvedt og Olaf Olsen («Idasen ).

Og sa begynte forestillingen uten dom
mer. At det ble prestert fotball av klasse 
kan jeg neppe tenke meg, men energien mang
let ikke, og kampen artet seg nok i alle faser 
som guttefotball av i dag. Av motspillerne 
husker jeg best målmannen, en velvoksen kar 
i jakkedress og en stor vidbremmet hatt.

Resultatet ble, etter vår mening, 1—0 i vår 
favør, men etter motspillernes mening 1—1. 
Denne meningsforskjell som resulterte i at vi 
ble eskortert til Eidanger st. under forhold 
som best kan karakteriseres som — skal jeg 
si «Orkan og Lyn — er kanskje også grun
nen til at denne «kamp er blitt et «minne».

Neste gang hører vi gjerne min gamle med
spiller, Christian Andersen.
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Distrikt 3.
og

Øvre

og

-

8.

løgn kommet over

være:

Veritas.

idwg ©Ussro—
et unikum.

Våre boksere
møtte sterke motstandere ved stevnet i Kr.- 
sand, men gjorde alle sammen en respektabel 
innsats selv om det ikke ble topp-plaseringer. 
Dommeravgjørelsene var de svakeste.

1925: Einar Landvik, Rjukan.
1926: J. Tullin Thams, Oslo.
1927: Hagbart Haakonsen, Lysaker.
1927: E. Fr. Lindboe, Oslo.
1928: Torjus Hemestveit, Morgedal.
1928: Mikkel Hemmestveit, Morgedal.
1931: Hans Vinjarengen, Nordre Land.
1931: Ole Stenen, Øyer.
1934: Odbjørn Hagen, Bekkelaget.
1935: Arne Rustadstuen, Lillehammer.

Alle Gutta
på bandylaget gratuleres med det 6. kretsmes
terskapet i klasse A. Det ble jo litt av et 
maraton, men deres gode spillehumør, og fer
digheter for øvrig gjorde utslaget til slutt. 
Så spørs det da, gutter, om det skal bli elite 
i bandy også ------Ja, vi forlanger ikke noe,
men det skulle være ganske artig, ikke sant?

Mr. Naught.
Sjefen (med stentorstemme): — Hvor er 

kassereren ?
Visergutten: — Reist opp til Klostersko- 

gen.
— Hva? Nå, midt i kontortiden?
— Ja.
— Hva pokker skulle han der?
— Få bøkene til å stemme vel.

4.
(2 avdelinger)

Distrikt 5.
(2 avdelinger)

Distrikt 6.

Distriktinn delingen.
Distrikt 1.

— 2.
(2 avdelinger)

Når en tenker på alle de årene Erling har 
deltatt aktivt både i fotball og bandy, er det 
et spørsmål som ligger nær:

Blir du aldri trett, Erling, trett av trenin
gen og det anstrengende og krevende kamp
programmet?

I grunnen et overflødig spørsmål, for når 
en ser Erling i aktivitet såvel vinter som 
sommer, er tretthet det en tenker minst på, 
mens derimot energien og innsatsviljen ligger 
åpen i dagen. Men det er ikke bare på idretts
plassen at Erling har gjort en kjempe-innsats 
gjennom årene. Når det gjelder å ta et ar
beidstak er han også førstemann. Ja, Erling, 
du kan være et forbilde både for gammel og 
ung.

Måtte ditt eksempel smitte!

Østfold.
Aker, Follo, Oslo, V. Rome
rike, 0. Romerike, Glåmdal, 
Drammen og Omegns og Øvre 
Buskerud Fotballkretser.
Oplandene, Sør-Østerdal, Nord
Østerdal, Gudbrandsdal 
Valdres fotballkretser.
Vestfold. Grenland og 
Telemark fotballkretser.
Austagder, Vest-Agder 
Rogaland fotballkretser.
Sunnhordland, Bergen, Midt- 
hordland og Sogn og Fjorda
ne fotballkretser.
Sunnmøre, Romsdal og Nord
møre fotballkretser.
Sør-Trøndelag, Trondheim og 
Omegn, Fosen, Nord-Trønde- 
lag og Mandal’ fotballkretser.

«De ser så 
i veien?
og tenker å

Hans: Aldri har en 
mine lepper.

Ola: Det kan godt 
jo bare gjennom nesa!

FORTVILET.
Den vennlige gamle herren: 

fortvilet ut, Olsen. Hva er det
Sjømannen: «Jeg er forlovet

gifte meg.»
«Da burde De vel se glad ut.»
«Ja, men jeg har jo glemt i hvilken by det 

var.»

NATTERANGLEREN.
Natterangleren til en mann han sei' på 

gaten: «Hallo der, s-s-skaff meg en b-bil.»
«Jeg er ingen vaktmester, jeg er sjøoffiser.»
«Utmerket, s-skaff meg en båt da, for nå 

må jeg hjem.»

du snakker


