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Spillerne all del ikkeAmen

i.SVAR:

2.

er opptimister,
ta Hovedserien

Når laget nå står overfor sin mest krevende 
sesong, mangler det ikke på - gode rad og 

og andre steder.

Olaf Skilbred:
Av disse spørsmålene liker jeg ikke å svare 

på nr. 2, for det måtte være bedre for en som 
nu var passiv.

Jeisen Gundersen:
Jeg mener at utsiktene til å fortsette i 
hovedserien er store. Når vi tenker til
bake på det skippertaket «Pors» måtte ta 
i fjor, for å bli med i hovedserien, og når 
vi ser at alle fjorårets spillere + flere 
unge lovende går 50 % hårdere inn for 
sesongen i år, da er jeg ikke i tvil.
Jeg kan ikke innse at det mangler laget 
så forferdelig meget. Det eneste må være 
at det kan bli for hårdt for enkelte av 
spillerne, på grunn av for dårlig trening, 
og at dette smitter på hele laget slik at 
vi får en slapphetsperiode. Det er for
øvrig noe alle lag får. Det eneste vi da 
må gjøre etter min mening er å bite

Leif Lindstad:
1. Utsiktene er til stede, hvis alle forstår 

å yte sitt beste og går inn for lagsspill 
og godt samhold.

2. Laget har tendens til noe stivt spill. Der
for må der ledighet og fantasi til, så der 
kan bli god rytme over laget, samt riktig 
plasering av nøkkelpostene.

1

de må for 
forskudd.på

vink» både på «hjørnet:
Sjansene er sa og så store, og det og det må 
gjøres hvis alt skal gå godt. Jo, interessen 
er på topp, men hva mener så spillerne selv, 
de som det hele står eller faller med? Foi’ å 
få rede på det har vi stillet et par spørsmål til 
dem og også til noen andre «impliserte».

1. Hvordan mener du utsiktene er for fort
satt deltakelse i Hovedserien?

2. Hva mener du mangler laget rent spille
messig i dag, og hva må gjøres i den 
anledning?

Vi takker for svarene som dere får her.

1. Utsiktene for fortsatt deltagelse i hoved
serien er meget gode, ja, de er temmelig 
sikre, bare de 11 som skal spille vil være 
der.

2. Spillemessig ble det jo vist i fjor at vi lå 
på høyde med de fleste topplag i landet, 
men det var sjelden avslutning. Når bal
len nærmer seg motstanderens mål, hvor
for stoppe opp og se hvordan det går? 
Nei, følg ballen helt til dødlinjen, og vær 
slik mot motstanderens keeper som de 
er mot vår, og resultatene kommer.

Fart, vilje og målappetitt, og vi er der.» 
(Håper «Jeisen» kan lave det.)
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tennene sammen og sette treningen opp 
enda noen streker, så skal vi til slutt få 
se at laget går for fullt i 1^2 time, og 
alle får glede av fotballkampen.

*

Alf Jacobsen:
1. Bygd på fjorårets sesong mener jeg fort

settelse i hovedserien med det materiell 
vi nu rår over, er gode. Spillemessig sett 
mener jeg vi er fullt på høyde med de 
lag vi har igjen, hvis ikke uhellet følger

Erling Olsen:
1. Jeg tror utsiktene er ganske store, 

man skal ikke ta alt for gitt.
2. Spillemessig er vi heller bedre enn mange 

andre, hva det tekniske angår; men det 
som må til er den gamle gnist og energi — 
da kommer vi langt.

*

oss fra i høst, tror jeg ikke vi skal være 
så redde for de kamper vi har igjen. 
Pors har tatt skippertak før, og det tror 
jeg alle spillere forstår, hvilke løft det 
skal tas nu i vårsesongen. Regner med 
6 poeng til, og det skal klare seg.

. Et spørsmål en burde hatt ventet med. 
Men fra fjorårets lag mener jeg selve 
spillet på banen er ikke noe større å si 
på. Det med avslutningen av angrepene, 
og forsvaret. I angrepene må man gå 
mer samlet inn, og reagere hurtigere med 
passningene, plaseringene og fremfor alt 
skuddene. Et eksempel: Karl SkifjcMs 
hurtige reaksjon på frisparket mot Sand
åker. For forsvaret ble det altfor mange 
lettkjøpte mål på oss. Det må innarbeides 
at man stadig har en sikkerhetsventil bak 
hvor lett det enn ser ut for vedkommende 
spiller som skal ta ballen, et par mål 
reddet i fjor, hadde den vært der. Reak- 
sjonsøvelser inn i treningen, fast teori og 
diskusjon, tror jeg er bra.

Paul Steen:
1. Det er klart at vi greier oss.
2. Kan laget spille som de gjorde mot 

Sparta i 4. runde i fjor, — men det eneste
■ som var i veien da var at spillet ble lagt 

bare i midten, ikke på vingene. Hadde 
det blitt gjort hadde resultatet blitt et 
helt annet, for med det press som var da. 
hadde det gitt resultat. Spillet i sin helhet 
var bra.

Alf Mikkelsen:
Skal vi dømme etter de kamper vi har 
hatt i hovedserien, mener jeg at vi har 
gode sjanser til å score det nødvendige 
antall point for fortsatt deltagelse i ho
vedserien, forutsatt at guttene går inn 
i hver kamp med samme vilje til å vinne 
som vi så i fjor.
Det kan selvfølgelig være enkelte svak
heter i vårt kombinasjonsspill. men den 
største feilen i fjor var nok en for ineffek
tiv løperrekke. Det er vel bare en ting 
som kan rette på dette og det er trening 
og atter trening.

*

Sverre Halvorsen:
1. Utsiktene til å være med i serien skulle 

og burde være 100 % sikre, hvis guttene 
går inn for sesongen. Med tilgang av 
nye spillere skulle alt ligge til rette for 
en stor sesong, og jeg tipper da også at 
vi skal få spille en av finalene i mester- 
skapskampene.

2. Hva laget mangler i dag er ikke så godt 
å si for meg. Jeg tror at jeg vil overlate 
det til styret i fotballgruppen til uttalelse.

Andreas Ski lbred:
1. Enhver som tar en titt på tabellen for 

hovedserielagene vil vel si, at etter stil
lingen der å dømme, er nok Pors’ utsikter 
til fortsatt deltakelse i hovedserien svært 
små. Men en må være oppmerksom pa 
at serien på langt nær er ferdigspilt enda. 
Vi har 6 kamper igjen, riktignok noen 
harde sådanne, men på basis av det spill 
som laget viste i fjor og med den rutine 
som guttene nå har fått, ser jeg opti
mistisk på den videre utvikling.

2. Jeg har hatt anledning til å følge laget 
vårt på nært hold i de fleste av kampene, 
og jeg tør si at i de aller fleste av disse 
lå ikke guttene våre under motstanderen 
rent spillemessig, ofte heller litt over. 
Både i teknikk og ballbehandling og alt 
det der var de fullt på høyden (bortsett 
fra den bedrøvelige forestillingen i Oslo). 
Så langt er alt bra. Men så har det vært 
noe som har klikket, og det er evnen til 
å kombinere det rent spillemessige med 
taktikk og effektivitet. Dette må vi nå 
få gjennomført på laget vårt, ellers har 
vi ikke stort vi skulle ha sagt.

Når det gjelder taktikk, så må hver 
enkelt spiller innstille seg på å etter
komme de instrukser som blir gitt, både 
før og under en kamp. Hvis ikke, så 
svikter jo det hele. (Her trenges det en 
fast og kraftig ledelse under kampene.) 
Dette gjelder hele laget uten unntak.

Så må vi få eliminert bort inneffek-
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Et ansvar!

nr.
av

W. L.

Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

Gunnar Brynjulf sen har overtatt kasserer- 
jobben i Boksegruppa.

HUSK ANNONSØRENE
når du gjør dine innkjøp!

De stoller oss økonomisk.

Utrolig men sant!
Hva er det for noe ekstra med dette 

Pors -bladet?
Jo, det er det siste for dem som ikke 

betal' r kontingenten innen utgangen av april!

— og na -
- tror

og 
takk.

VI GRATULERER!
Mosse og Affen> som giftet seg den 9. ds.

Forlovelse er inngått mellom Grete Nygård 
Larsen og Terje Hartviksen.

— Forlovelse er inngått mellom Henny 
Abrahamsen og Ivar Wåge.

tiviteten som i særlig grad loperrekken 
er infisert av. Her må det trenes og atter 
trenes, og så en god del mer pågåenhet 

frekkhet foran motstanderens mål, 
Kreftene har vi og taket tar vi.

Enhver som arbeider med barn og unge 
vet, at i dag er det idretten som er den domi
nerende interesse blant disse, det er idretten 
som samler ungdommen. Skjønt det skulle 
være innlysende at foreldrene var de mest 
interesserte, når det gjelder et barns utvik
ling. Likevel tror jeg at foreldrenes idretts- 
interesse langt fra kan sammenliknes med 
barna. Hvor mange foreldre i dag er klar 
over at idrettsbevegelsen er samfunnets stør
ste organisasjon f. eks. År for år får idretten 
en større plass i skolen. Alle barn skal delta 
i gymnastikk og idrett. I dag er idretten en 
faktor på linje med kirken, skolen, pressen, 
radioen, kunsten, teatret og film. Hvor finner 
d? ungdommen i dag sinc idealer? De mange 
gode hjem vil alltid være det som preger de 
unge sterkest. For mange unge mennesker er 
idrettsplassene og kinoen de viktigste fak
torer, for det er der de finner sine idealer. 
Begge steder er det meget godt å hente, men 
det kan også være det motsatte, derfor er det 
viktig av foreldrene a ha kjennskap til hva 
som foregår på idrettsplassene, og hva me
ningen med idrett er.

Gymnastikken er grunnlaget for alle le
gemsøvelser og helse, samt all slags idrett, så 
som fri-idrett — ballspill — svømning — 
skøyter — fotball og til slutt vil jeg dra frem 
en idrett som dessverre i sørgelig grad mis- 
kjennes, nemlig boksingen.

Boksingen, konkurranseboksingens misjon, 
kan diskuteres, men som mosjonsidrett har 
den vel neppe sin make. I England er den 
flere steder 100 % ledd i gymnastikkunder- 
visningen, og der forstår også skolefolkene 
den fine idrettsgrenens utvikling. Alle krop
pens musklej blir tatt i bruk, den utvikler 
konsentrasjons- og oppfattelsesevnen, prøver 
motet og lærer utøveren a være seg selv i et 
knipetak. Slik uttrykker en av Norges beste 
gymnastikkinspektorer seg, nemlig Poul Jør
gensen, og ære være ham for det.

Fk Fotball.
Na skal lista i høydesprang bli unødvendig. 

El c-b-ktrisk øye registrerer den virkelige 
Høyde, og selv om cn forsøker pa 1,85, kan 
en gjerne hoppe over 2 meter og fa hoppet 
godkjent.

Det åpner uante perspektiver. Tenk om en 
kunne finne opp noe liknende for fotball, at 
en slapp a spille med ball f. eks.? Det måtte 
være festlig. Da kunne en virkelig konsen
trere seg om posisjonsspillet og knall og fall 
vil være en saga blott. Og tenk all den an
strengelsen en ville spare seg ved a lope etter 
ballen. Det elektriske øye ville registrere hver 
gang det ble mal, og Paul slapp a sette livet 
til i alle mulige krumspring. Han kunne bare 
ha ett øye, (sitt eget) med det elektriske, og 
ta livet med ro sa lenge øyet (det elektriske) 
holdt seg i ro. Jo. verden går framover. Vi 
kan fa kunnskaper inn i hjernen i sovende 
tilstand, vi kan gjøre gymnastikk uten å 
anstrenge oss — og na — altså spille fotball 
uten ball — tror Tribunesliter.
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Lyns administrasjon.
Vi brakte i et tidligere nr. en oversikt over 

Skeids administrasjon. Dennegang er det in
gen ringere enn Lyn som behandles.

Oslo Skikrets, hvor det meste arbeid falt om 
vinteren, mens man i «Lyn» regnet med det 
meste arbeide om sommeren, av hensyn til 
fotballkampene.

Da «Lyn» gjennom årene også har opptatt 
bandy og orientering som hovedidretter, samt 
har egne avdelinger for friidrett og tennis, 
samtidig som medlemstallet stadig har steget 
til nu i 1948 ca. 1200 fordelt således: senior 
— junior — gutter — passive, er det klart 
at arbeidet ved kontoret er steget tilsvarende.

Da det også har vært sterkt okte krav til 
å overføre alt tidligere utvalgsarbeide i form 
av varslinger og innkallelser av spillere til 
kamper, trening, møter o. 1. til kontoret samt 
all korrespondanse, telefon o. 1. for klubbens 
hovedidretter. For å kunne mote også disse 
krav har klubben også ansatt en kontordame.

Styrets funksjonærer er som tidligere, men 
alt det daglige arbeid er overført til kontoret. 
I spesielle store saker deltar dog formannen 
direkte aktivt selv, eller i andre tilfelle ut- 
valgsformannen for den idrett som saken an
går. Styremoter holdes gjennomsnittlig hver 
10. dag, ofte en gang pr. uke.

Oppmennene i ski, fotball, bandy, orien
tering står i stadig kontakt med kontoret 
og det er det beste samarbeid her.

Utvalgets arbeid er som det framgår blitt 
mer «ute i marken» idet de er fri meget 
kontorarbeid. De kan bedre folge lagene un
der treningen og på kampene eller ved ski
renn.

Friidretten og tennisavdelingen star selv
stendige, men har sine årlige tilskudd fra 
hovedklubben.

Redaksjonskomiteen står jo ogsa helt som 
egen gruppe, men omkostningene betales av 
klubben direkte, liksom annonsene ordnes av 
kontoret. Redaktøren er 2. suppleant i styret. 
Formannen i friidrettsavdelingen er 1. sup
pleant i styret.

Om en f. eks. i Pors ansatte en forretnings
fører i bistilling og med ettermiddagskontor
tid, 2 (eller om nødvendig 3) ettermiddager i 
uken, som var på styremøter og ellers ordnet 
alle klubbens kamper og arrangements, samt 
reiser for laget, ville meget være vunnet.

Godtgjørelsen blir da selvfølgelig i forhold 
til arbeidsmengden. De respektive utvalg 
besørger da selv sine rene utvalgssaker bort
sett fra den del herav som faller inn under 
styret. Som f. eks. avtale kamper og andre 
større saker som avgjøres av styret og hvor 
korrespondansen henregnes under styret.

Ettertrykk tillates ikke.

Utviklingen i «Lyn»s administrasjon.
«Lyn»s to idrettsgrener fra starten i 1896 

var ski og fotball. Styrets sammensetning 
var derfor: formann, viseformann, kasserer 
og en oppmann for hver av disse idrettsgre
ner. Medlemstallet var ikke større enn at 
det var meget lett å holde den direkte kontakt 
med medlemmene, og kontingenten ble betalt 
leilighetsvis direkte til kasserer.

Klubben og medlemstallet vokste og allerede 
tidlig meldte behovet seg for at klubben 
skulle ha eget kontor hvor en kunne ordne 
klubbens styremoter, ha fast postadresse, 
kontingent betales og korrespondanse ordnes. 
Kassereren fikk her et fast arbeidssted, og 
styret fikk et medlem som sekretær til å ta 
seg av styrets korrespondanse. Alt arbeidet 
var da ennu helt på frivillig basis — utført 
om ettermiddagen og aftenen, nok særlig 
like etter eller i forbindelse med styremøter, 
en del ble nok også utfort i ordinær kontortid 
hvor den som besørget korrespondansen var 
ansatt, men mangen en aften og natt ble nok 
brukt.

Arbeidsmengden okte imidlertid år for år 
og særlig for kassereren, som ved siden av 
klubbens arrangement ogsa hadde det store 
kontingentarbeide. Det ble da ansatt forret
ningsfører med fast ettermiddags-kontortid 
2 ganger i uken, mandag og torsdag — kl. 
18,30—20,00. Da imidlertid arbeidet med 
arrangements .korrespondanse, utvalgsarbei
de, ja på alle områder øket i en grad som 
gjorde at det var vanskelig for de fleste 
medlemmer å. påta seg tillitsverv for klubben, 
ble det etterhvert et ønske at klubben skulle 
ha fast helda gs-a.nsa.tt forretningsfører som 
ved siden av klubbens regnskaper også kunne 
overta korrespondansen for styret, ordne helt 
med arrangements og reiser, slik at styre
medlemmene ble vesentlig avlastet, bortsett 
fra det rent utvalgsmessige, med lagsoppstil- 
linger og innkallelser til alle kamper, beskjed 
til spillere og kontakten med disse. A-spillere 
i fotball ble dog allerede da innkalt av kon
toret, liksom anmeldelser til skirenn ble ord
net av kontoret.

Denne ordning ble gjennomført i 1935, og 
Axel Otto Hansteen ansatt som forretnings
fører. Han var samtidig lønnet sekretær i
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Nu er det vår.

>

W. L.

Ord om Idrett.

klassikere.

Arbeid og hvil, lev nøkternt og sunt, styrk 
kropp og sinn med idrett og friluftliv, og du 
vil aldri behøve hverken doktor oller medisin.

TiS Bokse-pta bliktn m.
Slagsmål skal ikke hisses opp ved hujing 

og tilrop om å slå ham ut-. Husk det er 
boksing vi skal se.

Tilrop fra salen distraherer mor enn det 
oppmuntrer. Nybegynnerne mister hodet og 
begynner a slugge, og den mer erfarne tar 
ikke hensyn til rådene likevel, — dersom 
han horer dem. Oppmuntre ikke bokserne til 
stilløs sluggeri ved å juble mer og mer jo 
villeie det går for seg. Det kultiverte publi
kum forholder seg rolig under kampen. Kan
skje der klappes for særlig fine slag eller 
unn vi keiser, og applauderer etter hver runde, 
dersom han mener det er fortjent. Når din 
favoritt vinner siste runde så husk det var 2 
runder før den. Skjell ikke ut kamplederen. 
Han gjør sitt beste, og har ikke noe med av
gjørelsen a gjøre.

Våren er her, og med den en mystisk opp
adgående iver etter å tære litt på de krefter 
man har lagt opp i resurser i vintermånedenes 
mørketid. Sommerens sportsglede har vi i 
fullt mon å se fram til, vår vante gang til 
Stadion, for å se med glede, og glede oss 
med dom, våre gode kameratslige fotball- 
rekrutter.

Snart barker det løs, og store oppgaver er 
lagt på guttenes skuldrer, og ikke minst på 
ledernes. I faresonen er vi, men det er bare 
en vei å gå, kjemp og kjemp enda mer, men 
på en fair måte, hovedserien er ikke tapt, vi 
har store sjanser til å bli stående der, for 
navnet «Pors» skal heves over enhver tvil. 
Har du kjærlighet til din forening, så støtt 
opp, med alt hva du har av energi, ikke bare 
i medgang men også i motgang. De elve som 
på grasteppet svetter av seg krefter for å 
tilfredsstille deg og din forening, gjør det 
ikke for personlig vinnings skyld, nei det er 
deg og meg de yter sitt ytterste for, for at 
vi skal bli tilfredsstillet i de krav vi stiller 
til dem, men da må også vi yte det vi har i 
form av 3 00 prosent realt kameratskap, være 
med dem i motgang og bære byrdene likt med 
dem, og ikke rakke ned på den enkelte, at 
sån skulle det vært gjort, sån og sån, det 
fører ikke fram, all denne nedrakkingen på 
hjørnet, på den enkelte spiller, er så skadelig 
og så farlig, at den kan fore til mindreverdig
hetskomplekser, og hvem har så skylden? Jo, 
du, fordi at du ikke tåler nederlag, men seier 
kommer aldri gjennom slikt, og jeg vil derfor 
kalle disse individer for idiotene, og hvem er 
sa disse som er i besiddelse av idiotisme? Jo, 
denne klikken er ganske liten og består hoved
sakelig av Pors-medlemmer og av slike med
lemmer som aldri har spilt fotball, og som 
liten og ingen rede har på fotballspillets idé 
og detaljer. Jeg skal ikke spandere mange 
ord på dem. Men jeg vil med engang si, at 
Pors har liten og ingen glede av dem. De er 
lite ønskverdig og burde helst være eksklu
dert fra foreningen. I medgang oppfører de 
seg helt som patrioten. Men det er i motgan
gen de viser sitt sanne ansikt. Hvis Pors-laget 
ligger under i mål og spill, fornekter de sitt 
lag. Men ikke nok med det. De gir seg til å 
gå til personligheter og rakker ned spillerne 
i andre folks påhør. Tar gjerne for seg ved
kommende spillers privatliv, og har han et 
eller annet å fortelle, kan en være sikker på 
at han ikke legger fingrene imellom. Det er 
denne typen av medlemmer vi må komme til-

Grekerne var idrettsmenn, ikke fordi de 
levde i et bestemt klima, men fordi de var 

Den egentlige forskjellen mellom 
klassikere og romantikere er at de sistnevnte 
tillot kroppen å forfalle.

(Jean Girandoux.)

Enhver er forpliktet til å ta vare på sin 
sunnhet i den utstrekning det er mulig, ikke 
bare av hensyn til seg selv, men også av 
hensyn til alle de andre som direkte eller 
indirekte kommer til å lide med.

(Ottar Lindgjcrde.)
-x-
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Rapport fra gruppene.
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Fra Fotballgruppen.
Siden siste referat fra gruppens styre 

det bare holdt ett styremøte med etterfølgende 
sammenkomst for de aktive.

Som kjent har fotballforbundet framskutt 
1. runde-kampen, slik at en virkelig kan få 
delta i den store jubileumsturneringen i Hel
singør.

Selve turen og den økonomiske side av 
saken ble drøftet med spillerne på møtet den 
25. f. mnd. Det er jo av stor betydning at så 
mange som mulig av våre beste kan delta. 
Kampene der nede blir sikkert harde nok, og 
det gjelder å forsvare de norske farger med 
best mulig materiell. Derfor fikk spillerne i 
oppdrag å undersøke mulighetene for å få fri 
den uken turneringen omfatter. Utgiftene for 
den enkelte burde heller ikke være uoverkom
melige. Danskene betaler oppholdet og alt 
sammen der nede, slik at det bare blir reisen

livs og se å bli kvitt hurtigst mulig. Og så, 
kjære medlemmer i Pors, slutt med all den 
voldsomme kritikk om den enkelte spiller,.la 
oss alle sammen gå inn i fotballsesongen 
1949 med det forsett at vi skal bære byrdene 
og nederlagene i fellesskap, som det sømmer 
seg for en god sportsmann, og kast alle vonde 
ord på dyngen. Vi er jo tross alt, en brikke 
i spillet, og har du ikke noe godt å si, så hold 
heller kjeft, du vinner alt på det.

Fra Skigruppen.
Vi må langt tilbake i tiden for finne 

maken til dårlig sesong, undertegnede i:an 
ikke huske maken, selvom vi ogsa tidligere 
har måttet sope Rugtvcdtjordenc foi* ■ f a sne 
nok til et skirenn.

Det er lenge siden at Pors’erne ikke har 
hatt ski på bena en hel vinter slik som i 
De skispor som har krysset Rugtvedt i 
kan telles på den ene hånd, og det var vel 
ikke akkurat noen fornøyelse for de som gikk 
den ene gang.

I selve Rugtvedtkollen kan vi vel si at. det i 
det hele tatt ikke var underlag engang, og 
det var et stort aber. Det er alltid lettere 
når vi har noe å begynne med.

Det ene arrangement måtte avlyses etter 
det annet.

Først langrennet med skyting 27. febr. Sa 
årets Rugtvedtrenn 9. mars, og det var dette 
vi så fram til med store forventninger.

Suksessen syntes allerede sikret, da vi 
hadde fått tilsagn fra mange av landets beste 
hoppere, samt fra mange utlendinger. Det 
ville blitt et internasjonalt renn, med hele 7 
nasjoner representert.

Vi kan i den forbindelse nevne at premie
utdelingen ville blitt holdt i Parkrestaurantcn, 
som av bestyrer Thommesen elskverdig var 
stillet til disposisjon, da byens myndigheter 
hadde nektet oss byens rådhus.

Vi får bare håpe at vi får en 
igjen.

Vi vil også neste år forsøke 
lignende arrangement.

Da dette renn måtte avlyses, fikk vi 26. 
mars som erstatning; men også dette gikk i 
fisk, tross store anstrengelser.

Konkurransen mellom skolene ble av samme 
grunner avlyst.

Det eneste vi greidde å få i stand i ar var

som klubben og spillerne må sørge for. Kåre 
Beckstroms forslag om at klubben yter kr. 
500,—, spillerne kr. 500,— og at resten, ca. 
kr. 500,—, skaffes på annen måte, f. eks. ved 
en medlcmsutlodning, ble vedtatt.
marks-tur til en 30—40 kr. får en ikke hver 
sesong.

Sesongåpningen med cupen har en ingen 
grunn til å klage over, men det er jo fort
settelsen som teller.

Ellers kan nevnes at en har besluttet 
forsikre A, B, C og juniorspillerne i år.

Scåt.
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til, er det ergerlig å måtte pakke sammen og 
avlyse lenge før tiden. Derfor, Pors-gutter 
og Pors-jentcr, støtt opp om våre tilstellingen 
Det vil gi oss dobbelt glede og lyst til å 
arbeide for det mål vi har satt oss, nemlig i 
første rekke å fiffe litt opp i klubbhuset vårt 
som vi synes har så mange mangler.

D ir gni.

Damegruppas virksomhet.
Vi driver nå for fulle mugger med forbe

redelser til var basar, som vi skal ha til 
hosten, antagelig i sept, måned. Vi har greidd 
å skaffe mange flotte handarbeider, og like
ledes en bra haug med garn, som skal strikkes 
opp til forskjellige nyttegjenstander; sa når 
den tiden kommer, og håndarbeidene er fer
dig, tror jeg det skal bli en flott, alle tiders 
basar. Og til medlemmenes ros vil jeg si at 
de har vært veldig greie og villige til å ta 
irhot handarbeider, enten det er å sy, strikke 
eller hekle. Men vi savner enda flere med
lemmer; sa til dere ektemenn vil jeg si: 
«Pass ungen, og send kona på møtet vårt en 
gang i blant i hvert fall. Gjennomsnittlig har 
vi bra frammote, og koselig har vi det, med 
litt underholdning og basarprat, avis, og så 
kommer kaffeskvetten da, som jo er uunnvær
lig for oss kvinner. Og til vedkommende som 
synes det er klikking på møtene våre vil jeg 
si. — Kom på et mote en tirsdag og se. Det 
fins ikke sånt der.

Vi har også nylig holdt to aftentilstellinger, 
med en stor, flott tombolabasar; men dess
verre var publikumstilslutningen blant Pors’ 
medlemmer elendig. Men et godt teater eller 
kinostykke kunne kanskje ta skylden for det. 
Så for dem som strever mer enn en har tid

Turndamene er 
noenlunde flinke til å mote fram, men 

jeg skulle ærlig talt ønske de var enda bedre.
Merk dere det, mine damer.
Videre sier hun:
— Om gymnastikk og turning vil jeg si at 

dere ikke bare skal tenke på dens virkning 
for kroppen, men også på dens psykiske 
virkning. For eks.: Når man kommer hit, litt 
trett og uopplagt etter dagens strev, kanskje 
i litt dårlig humor, — da er det fint å tenke 
på at etter en times trening kan man føle seg 
opplagt, og se mye lysere på tilværelsen.

Ja, dette var visst det jeg hadde å si, sier 
vår sjarmerende instruktrise, og forsvinner 
med et smil inn til turndamene som venter 
utålmodige.

I år skal kretsturnstevnet holdes i Lange
sund, og som bekjent skal Lingiaden holdes 
i Sverige, så turndamene har litt å se fram 
til.

Litt fra Turnforeningen.
Mandag den 28/3 var jeg på folkeskolens 

gymnastikklokale, for å kikke litt på turnin
gen.

Det er kommet mange nye siden i fjor, et 
tegn på at det går den rette veien.

Inne i turnsalen var det liv og rørelse. 
Noen hang i tauene, andre i ribbene, og en 
flokk satt og diskuterte de forskjellige øvel- 

turner-atmosfære.

gutterennet, og det med meget besvær. Men 
med lastebiler og hester gikk det hele meget 
godt. Helgetveits og Thorstenscns biler gjorde 
nok utslaget. Alle som var med skal ha 
styrets takk for innsatsen.

Det har ikke blitt noen særlig rik premie- 
høst, men vi håper på bedre muligheter neste 
år.

Halfdan representerte i Holmenkollen, og 
ble nr. 50. Et resultat undertegnede er helt 
uenig i. Hans prestasjon la ganske sikkert 
foran 40. plass.

Det er mange oppgaver for gruppen fram
over; men vi vil ikke nevne disse nu, da vi 
antagelig kommer til a holde årsmøte i våres.

Vi beklager at det ikke forelå noen rapport 
i forrige nr.; men det var som red. nevnte, 
intet å meddele. (Birger Ruuds besøk burde 
dog vært omtalt. Red.kom.)

Vi kan til slutt minne om kontingenten. Det 
er hyggelig, og kanskje svært nyttig, å ha 
ordnet denne, da alle må ha medlemskortet 
a vise fram ved senere anledninger.

Aksel Fjeld.

ser —- i det hele tatt
Men, plutselig hørte vi «oppstilling», og vips 
sto 20 kjekke turndamer som perler på en 
snor, og til fru Johannesens festlige toner 
marsjerte de rundt i salen. Eva gjorde en 
mave-nedkastelse sånn plutselig, men ellers 
gikk det bra. Hun skyldte på det «glatte 
fore»------------- .

Øvelsene gikk med liv og lyst under frk.
I en samtale med in- 

struktrisen spurte jeg hva hun syntes 
Pors’ turnforening:

— Kameratskapet er helt i orden her, og 
humøret er alltid på topp, 
sann
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Opprettet 1899

Ungdømsleder-kurs.
Utvalget for Barne- og ungdomsidrett innen 

Telemark idrettskrets melder at det i tida 
30. juni—3. juli i år vil bli holdt et lagleder- 
kurs i Langesund. Timeplan for kurset vil 
bli sendt ut seinere, men alt nå kan nevnes 
at dyktige idrettsutøvere fra forbund og krets 
skal forelese om, og i praksis vise, hvordan 
en driver: gymnastikk, fri-idrett, fotball, 
håndball, svomning og orientering. Dessuten 
blir det forelest om barne- og ungdomsidret- 
ten, legeundersøkelse, øvingsutvalg osv. Fra 
<-Pors» er anmeldt Grethe Nygård Larsen og 
Thorsten Thorstensen.

Under gjettekonkuransen 
på fotballgruppas tilstelling i februar ble et 
av lagene spurt om «hvor mange byer er det 
i Telemark?»

Det ble litt diskusjon om hvorvidt det 
«riktige» svar (7 virkelig var rett. HVEM, 
HVA, HVOR, av 1949, sier: «Telemark om
fatter 25 herreder og 7 byer». Den syvende 
«byen» er Stathelle, og om denne står det: 
«Stathelle er et ladested. ’ Byen er fra 1774 
og....»

De 6 var sikre, men når det gjaldt den 7. 
kunne det altsså gått med gardering.

Idreltens plass i samfunnslivet.
Hvordan skal idretten tjene samfunnet og 

derved hele folket?
Idretten har alltid stått som symbolet på 

forsoning og forbrødring mellom menneskene. 
Dette er de olympiske leker et talende eks
empel pa. I eldre tider da lekene alltid ble 
arrangert i Olymp i Hellas, var det alltid 
slik at nar den tid kom da olympiaden skulle 
gå av stabelen, la alle som forte krig ned 
våpnene så lenge konkurransene varte, 
møttes gamle fiender på idrettsbanen 
fredelig kappestrid. La oss tenke litt 
hvilken kolossal betydning dette måtte 
for forståelsen mellom de forskjellige folke
slag.

Vi har mange beviser på at idretten har 
virket som en slik folkeforsoner. Den har 
utjevnet klassemotsetninger, rasefordommer 
og motstridende interesser. Men om denne 
idrettens idé skal holdes levende i folket, 
avhenger for en stor del av om den holdes 
levende i deg og meg som driver idrett.

Idretten har også en egen evne til å fram-

THORLEBF ÅSLAND 
oppfordres med dette til å skrive om et 
idrettsminne i mai-nummeret. Denne gangen 
skuffet Andreas Nilsen oss ved å bryte 
kjeden, men vi håper at dette ikke gjentar 
seg oftere. Det ville selvfølgelig være hygge- 
ligst om dere kom fram med det dere har på 
hjertet, uoppfordret; men da det ser ut til 
at dette nærmest er utopi, vil vi si: skriv i 

. alle fall når dere blir spurt! Sd stor respekt 
synes vi at vi er verd!

elske det gode i menneskene. Tenk bare på 
hva som kreves av en idrettsmann om han 
skal være betegnelsen «idrettsmann verdig: 
fair play, karakterstyrke, samarbeidsvilje, 
energi, utholdenhet, konsentrasjon og offer
vilje. Alt dette er egenskaper medlemmene 
av et harmonisk og lykkelig samfunn må ha. 
Det er vår oppgave som idrettsmenn a sørge 
for at våre liv svarer til idrettens idealer, og 
derved føre disse ut i samfunnet.

La oss gå inn for dette i tiden framover.
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I. L Dyras*
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

i ij.

— ALT I KOLONIAL —

Wr. teisnd
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

Kr, Knudsen & Co
V. Porsgrunn.Telef. 571.

U

I
Jacobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

Dame 
og 

Herre 
klipp

DROGERI. FARVEHANDEL Og PARFYMERI

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

PORSGRUNN
TELF. 188.

Vask
og

Fohn
Massasje

B IMo UWTLQSra
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

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

Vestsidens Herrefrisør
tidl. V/. Berg Henriksen

Bjarne Gnrdon Wright 
Porsgrunn. 

Tlf. 498.

Aut. Rørleggerforretning

Vestsidens Skoteyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Frisk frukt for familien — hele aret.

Magne Johansen
Spesialforretning for frukt- og grønnsaker. 

Tlf. 399, Porsgrunn.

Porsgrunn S»w!wla<
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. ISO.

©» EtewiwæiiÆ
Kjøtt- og Pølseforretning

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

rmaker Hj. Bjåland Johannesen
Storgt. 109

SOLID SKOTØY 
hos

J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Les sportssiden i 

® W\

HL ©•■•'©'
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

J ‘ 
IUM4,

Hermansens eftf.
Tlf. 284.

ABQe Utføres med garanti.
Hurtig levering.

Qodt utvalg i lenker og remmer .


