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seg fram, men som foreløbig må stilles i 
bero. Dei* må jo hugges endel i skibakken, 
så det er godt å ha egne materialer på lager.

Forruten alle disse oppgaver, så har en jo 
de idrettslige arrangementer. I forbindelse 
med N. M. 1952 er der nedsatt en rekke 
komiteer og utvalg, og disse er i full sving 
med forberedelsene. Der vil i kommende vin
ter antagelig bli arrangert både 30 km lang
renn og internasjonalt hopprenn.

De sportslige resultater er heller ikke å 
forakte. Fotball-sesongen er over, og A-laget 
«overvintrer» på toppen i sin avdeling med 
18 point etter 9 vundne kamper i serien. 
Guttelaget er kretsmestere, og smågutt-laget 
har også hatt en flott sesong.

Bandy-sesongen står for døren, og grup
pen stiller antagelig 4 lag i år som i fjor.

Vår boksegruppe er kjent som en av lan
dets beste, — den skal også arrangere et 
nasjonalt stevne i januar.

Turngruppen arbeider godt, og driver også 
med en stor pikeavdeling og et husmorparti.

Som en ser utøves der stor aktivitet både 
idrettslig og administrativt og dette vil nød
vendigvis medføre resultater. Men det ma
nuelle arbeide er hovedsaken nå.

I Pors står en nå foran mange og store 
oppgaver.

I første rekke kommer utvidelsen av ski
bakken og opparbeidelsen av idrettsplassen 
i forbindelse med folkeskolen på Vestsiden. 
Det kreves ikke lite av tid og penger. Hva 
sportsplassen angår så skal det ydes kr. 
6000.— i kontanter og frivillig arbeidshjelp 
i henhold til kontrakt. Dette arbeide må be
gynne straks så en ihvertfall kan få bruke 
plassen som bandybane i vinter, og med en 
bulldoser i sving skulle dette la seg gjøre. 
Kommunen for sin del vil nok gjøre mest 
mulig fortgang med arbeidet.

For utvidelse av skibakken skal der inn
kjøpes 5 mål (bare dette blir et pent beløp), 
videre skal der bygges tribuner, planeres og 
utgraves, et stort arbeide som stiller store 
krav til medlemmene. Men så vil en også få 
en av de beste og flotteste skibakker i lan
det. Det blir vel bare Holmenkollen som går 
forbi. Slår bare vær- og føreforholdet godt 
til ved N.M., så håper en jo å få valutta for 
strevet.

Videre står en foran utvidelse av stadion. 
Her vil ny grunn bli innkjøpt, og planen for 
utvidelsen forelagt medlemmene senere.

En sportshytte (i Rugtvedt-traktene) er 
også et mål som før eller senere vil tvinge
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Fotballoversikt.

Veto.

Kretsmestere.
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Porsere!
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Pors—Brevik. 1^-0.
Kampen på Tangen mellom ovennevnte lag 

ble ikke særlig god. Pors behersket den tunge 
og glatte banen bedre enn Brevik, og hadde 
da også gjennom hele kampen de beste mål
sjansene. Pors ledet 1-0 ved pause, og i an- 
nen omgang ble det altså hele 3 scoringer 
til Pors.

-

ning, at man virkelig har gått inn for å 
levere noe. Guttene har gått på banen med 
det for oye at vi skal levere noe, og det har 
virkelig lykkes. Når dere nå er ferdig med 
sesongen og overvintrer trygt på toppen i 
puljen, er vi fornøyd og takker dere alle, 
utøvere, sportsutvalg og styre for en god 
sesong.

Pors—Flint, 6-1.
Kampen ble spilt på Pors’ stadion. Banen 

var tung og glatt. Ledelsen 2-1 til Pors ved 
pause var fullt fortjent, og burde vært større. 
Annen omgang ble noe bedre enn første, og 
hele 4 ganger måtte Flint-målmannen kapi
tulere for gode skudd. Resultatet 6-1 til Pors 
burde vært adskillig større, også etter annen 
omgang da mange gode sjangser ble øde
lagt. Flints målmann var forøvrig både god 
og heldig.

Pors—Brevik, 3-0.
Årets siste seriekamp i Porsgrunn mellom 

Pors og Brevik ble en middels affære. Pors 
ledet fortjent 1-0 ved pause. Annen omgang 
resulterte i 2 nye scoringer til Pors, og selv 
om Brevik periodevis hadde tak pa spillet, 
ble det aldri levnet noen sjangse foran mål. 
Seiren 3-0 til Pors var fortjent.

Høstsesongen.
A-laget har altså i sesongen ikke tap og 

leder serien med 18 points etter 9 kamper 
med 35 mot 6 mål. Det er jo som tidligere 
nevnt i dagspressen norgesrekord, og vi har 
all grunn til å være fornøyd med dette. Se
songen forøvrig er vel en av de beste, ja 
kanskje den beste i Pors’ historie. Vi har 
mange gode skalper i beltet og det er ikke 
bare tilfeldigheter at lag som Mjøndalen, 
Sandefjord, Vålerengen og Larvik Turn har 
måttet kapitulere. Resultatene er oppnådd et
ter godt effektivt spill. Av det som er levert 
i år kan man ikke si at Pors har spilt en 
direkte svak kamp. Det har alltid vært pe
rioder med godt spill. Dette er jo et godt 
skritt på veien, at man ikke den ene gangen 
spiller over evne for neste gang å levere 
absolutt bunn. Sesongen viser, etter min me-

I

Som kjent ble gutte-lagct kretsmestere iar. 
Vi bringer her navnene på guttene, og gra
tulerer med innsatsen. Torfinn Webcr, Jan 
Dolva, Egil Benjaminsen, Hans Realfsen, Ar
nold Johansen, Tor Fossum, Enok Solstad, 
Einar Knutsen, Svein Hansen, Tor Abraham
sen og Gunnar Hansen.

tø
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Det faktum at vår forening fikk overdratt 
arrangementet av N. M. 1952, gjør at ski
gruppa herved tør henstille til skiløpere, med
lemmer av skigruppa og forøvrig alle med
lemmer av vår forening, og andre interesserte 
å slutte opp om det arbeide som er fore
stående.

I arrangementet av N. M. ligger det et 
arbeide som det i dag ikke er mulig å lodde 
dybden av. Skigruppa alene kan dessverre 
ikke overkomme dette arbeid — og har 
derfor nedsatt forskjellige komiteer eller de
partementer til de forskjellige oppgaver.

Hvert departement har fått sin sjef som 
står ansvarlig for at oppgaven blir løst på 
best mulig måte.
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Pors-bladet.
A.

poleringsar-

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

Gjør Deres innkjøp hos de firmaer 
som averterer i Pors-bladet!
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Det er ennå endel 
kontingent-restanser. Av hensyn til 

oppgjøret ber vi om at du vil undersøke 
v Ekko - om du står til rest.

Takk or hjelpen.
Vi finner det på sin plass her i vårt med

lemsblad å rette en takk til de som har 
hjulpet oss med oppussingen av klubblo
kalet. De er ikke så mange, men til gjen
gjeld så skal det ikke noen stor overtalelse 
til før de star til tjeneste. Håndverkere som 
har hjulpet oss, har ved siden av sin ar
beidskraft, benyttelse av egne redskaper, også 
i stor utstrekning forært oss kostbare ma
terialer.

Følgende damer har hjulpet oss med årets 
stor-rengjøring: Ingrid Asdahl, Evy Beck- 
strøm, Dagmar Dahl, Randi Olsen, Ragna 
Johannesen, Grete Nygaard - Larsen, Eva 
Nordli, Erna Kittelsen, Torborg Eriksen og 
Tutta Kjørholt.

Alle vinduene (ca. 120) er kittet av H. 
Holtan. Dette arbeide er utfort på lørdagene, 
da han er opptatt med skole de andre kvel
dene i uken. Det er så meget gledelig at en 
av de yngre i foreningen vil ofre så meget 
av sin fritid, for det er litt av en sjeldenhet 
blant ungdommen nå til dags.

Snekkerarbeidet og diverse 
beide er utført av Alf Larsen, og det sani
tære anlegg er levert av Alf Jacobsen og 
brødrene Karlsen. Andreassen har tatt seg 
av det elektriske arbeidet som vanlig. Isole
ringen av vannrør blir gjort av Karl Jo
hansen.

Med det øvrige arbeidet har følgende hjul
pet oss: Andreas Skilbred, Arne Reinholt, 
Peppen Johansen, Kåre Kittilsen, John Kjør
holt Otto Malmgren, Olaf Holtan og Rolf 
Knudsen.

Til slutt skal nevnes mannen som foruten 
å være foreningens mest opptatte admini
strator, så er han den vi kan takke for til- 
lagningen av de nydelige kokekar og den 
flotte garderoben. For tiden har han bestil-

Folgende departementer er nå nedsatt, om 
ikke alle er helt supplert:

Bakke-komité,
Finans-komité,
Innkvarterings-komité,
Arrangements-komité, 
Langrenns-komité, 
Løype-komité, 
Hoppnemnd,
Presse-, Propaganda-komité,
Billett-komitéer,
Fest-komité, 
Hoved-komité.

Det er vel unødvendig å forklare hva disse 
komitéers arbeide består i, da det ligger i 
navnet for de enkelte.

Vi skal siden komme tilbake til hvem som 
er med i de forskjellige komitéer og hvem 
som er sjefer.

En har tatt mest mulig hensyn til at de

Pa årsmøtet kommer der antagelig forslag 
om en forandring på Pors-bladet. Om for
slaget går ut på at bladkontingentcn ned
settes eller om bladet skal sendes gratis til 
samtlige medlemmer, er ikke avgjort. Utgif
tene hertil skal søkes dekket ved ytterligere 
annonse-inntekter.

Forsendelsen av avisen blir etter medlems- 
kartoteket, så det gjelder at kontingenten 
ei betalt tidligst mulig. Meld av eventuelle 
adresseforandringer.

enkelte medlemmer ikke går igjen i de for
skjellige komitéer — så det skal mange 
folk til å fylle disse.

En tør derfor henstille til alle med
lemmer og kanskje mest til departementsje- 
fene at deres oppdrag blir å utføre på aller 
bestee mate. Vis interesse og arbeidsvilje 
alle — menn som kvinner, og styret i ski- 
gruppa vil garantere for et vellykket N. M., 
som vil komme til å kaste glans over vår 
forening.
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Nye komiteer for

N. M. nedsatt:

■:v

Festkomité:

Sanitet:På det ekstraordinære årsmøtet
Dr. Einar Mo, formann.

Premiekomité:

€ <

det blir i år den

om

li

O. W. Braarud, formann, Gerhard Elling
sen og apoteker Larsen.

Hopprennskomité:
Alfred Magnussen, formann. Henry Holm, 

Andreas Nilsen, Arne Furumo, Halfdan Hau- 
kedal. Per Johansen, Haakon Heidal, Reidar 
Thorstensen, Egil Kristensen, Arne Abraham
sen, Elling Helgetveil.

/ nn k va ri er i ngsko m ité:
Thomas Olsen, formann, Thorleif Aasland, 

W. Nygård-Larsen.

Arrangementets hovedkomité:
Aksel Fjeld, formann, Kristen Barth, vise

formann, Einar Wierud, sekretær, Alfred 
Magnussen, Arne Furulund, Thorbjørn Han
sen, Halfdan Haukedal, Kaare Beckstrøm, 
John Abrahamsen, Johs. Borchsenius, O. W. 
Braarud, Halfdan Eltvedt, Thomas Olsen, 
Eyvind Thiis-Evensen, Einar Mo og repre
sentanten for orden- og trafikk-komitéen, 
hovedstyrets formann og repr.skapets for
mann.

Enkelte komitéer vil bli endel supplert.

Presse, program, billett og reklame:
Halvor Teksten, formann, Eyvind Thiis- 

Evensen, Jonas Bjaaland. Thorbjørn Hansen, 
Kurt Realfsen, Erling Klingberg, Andreas 
Jacobsen, Leif Halvorsen, John Fjeldvik, Rolf 
Tangen, Karl Malmgren, Rolf Nygaard, John 
Kjorholt, Einar Funnemark, Harald Thors
tensen, Asbjørn Kjellevold.

ling på atskillige ting til klubbhuset, som 
vil koste ham mange fristunder. Foruten 
disse arbeider har han hele året i gjennom 
vært oss behjelpelig med alle nyanskaffelser. 
Mannen heter Kåre Beckstrom. og gid vi 
hadde flere slike arbeidsjern.

Huskomitéen.

Dessuten vil det bli nedsatt orden- og tra- 
fikk-komité med en underavdeling, samt en 
utsmykningskomité.

den 12. ds. ble det vedtatt å gå til innkjøp 
av 5 mål for utvidelse av Rugtvedtkollen. 
Den komité som har hatt forarbeidet, fikk 
fullmakt til å ordne det hele på beste og 
billigste måte.

Videre ble kontrakten om samarbeide med 
kommunen om idrettsplass, i forbindelse med 
skolen på Vestsiden, enstemmig vedtatt. Det 
ble nedsatt en arbeidskomité i denne for
bindelse bestående av: Henry Hegna, Alf 
Larsen og Einar Skrabeklev. Varamenn Arne 
Gundersen og Jeisen Gundersen.

Skigruppen
har søkt om internasjonalt renn også til 

vinteren. Det er også i år søkt om onsdag 
etter Holmenkollrennet, 
28. februar.

Det er ennå ikke tatt noen beslutning 
dagsrenn eller kveldsrenn.

Ekspropria sjonsskjønn e t
for utvidelsen av Pors’ stadion er nå av

hjemlet. De saksøkte ble tilkjent følgende 
erstatning for det dyrkede areal de må av
stå, i alt 13 mål: Karl Seland kr. 28000,— 
og Halvor Seland kr. 8500,—. 1 alt kr. 
36500,—.

P. S.
Vi vil med det samme bo de respektive 

gruppestyrer a lese igjenom reglementet for 
benyttelse av klubblokalet. Reglementet blir 
praktisk talt ikke overholdt av noen av fore
ningens grupper eller komitéer fra det høye 
råd og nedover.

Vennligst ta dette til etterretning.
D. s.

Nils Olsen, formann, Øivind Rølland og 
Harald Thorstensen.
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til J)ors-bladeis User

God Tur!noe

kvinnfolk og fyll innenfor fire vegger. Nei, 
pa en real tur, helst til fjells, hvor dere 
kanskje kan oppleve en herjende snøstorm 
så det river i deg. Skal si det smaker, og så 
komme hjem til hytta, fyre godt i ovnen, 
brase og stelle mat etter en deilig kald av
riving. Du har ikke ork til annet etterpå 
enn å gå på hode i køya, og våkne uthvilt 
og i form tidlig med sola dagen etter. For 
at det da blir sol, det er skråsikkert. Det er 
ogsa det aller beste føre til fjells sånn i jule- 
og nyttårshelgen, og dere har virkelig valutta 
igjen for de kronene det koster dere. Sam
tidig får en den rette avkobling ved at en 
får 'konkurranse og spenning på avstand, 
og kan slappe helt av i herlige omgivelser.

Det er akkurat hva en trenger etter en 
lang og slitsom sommersesong.

Har dere ikke noe sted å reise til, så hjel
per sikkert Telemark Turistforening dere med 
plass på en av sine mange hytter. Der får 
dere det aller beste stell, og kan kose dere 
glugg ihjel.

e!
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Vi er na midt oppe i den tristeste årstid 
vi har. Dagene er korte og det or ytterst 
lite a fordrive tiden med — især da for 
idrettsungdommen — som jo er vant til sta
dig å være på farten med trening, kamper 
osv. osv. Det er jo noen som driver na ogsa, 
foreks. boksere bandyspillere og skiløpere. 
Deres sesong står jo for doren, så å si, bare 
venter på kulda for å ta fatt for alvor.

For dere andre passer det best med a ta 
skauturer for å få den rette avkobling i 
kropp og sinn. Og finnes det noe mor herlig, 
befriende og ikke å forglemme, for sunn
hetens skyld, å komme en tur i skauen en 
søndag nå utover hosten. Især om solen er 
oppe og når det begynner å fryse på litt — 
pa vannputtene, så en hører det knaker under 
beina. Jo, det er en herlig følelse å gå der 
alene en stille blank søndagsmorgen og la 
tankene fare og helst bare gå og nyte alt 
det vakre i naturen, som er gitt oss med så 
rikelig hånd. Ja, vi som er friske og kan 
få lov a se alt som er skapt, har virkelig 

å takke for. Julen nærmer seg, og dere 
som kan, burde benytte anledningen til å dra 
på en virkelig tur. Ikke på hyttetur mod



I

6PORS-BLADET

Til skogens pris. Kulturkveld.

♦ <

i

Bo ks eg nipp en s
generalforsamling

har dekket myr og vidde, 
piidret granen, så den glitrer, 
og det blir rent helligbrøde, 

' skjære spor i dette rene.

Elgen kjenner blodet banke, 
søker rastløs etter make.
Røien mister ungeflokken, 
den kan greie seg alene.

Fuglemor har fullt av unger 
strever trutt og jevnt for føden. 
Men i vann og kulp står Auren 
vaker etter fly om kvelden.

Se deg om, og du vil kjenne 
hvilken hvithet, fred, der følger 
sneen, se hvor den kan skape 
trollfigur av busk og stubber.

Ja, — slik er det, vår og sommer, 
høst og vinter — den som kjenner 
skog og mark, han vil nok sanne 
herligt — herligt er ditt rike.

Det er sommer over skogen, 
harpikslukt fra furustammer.
Granen står der, varm og sveller — 
mosen knaser under foten.

Meisen pistrer — Kjelken fløiter 
trosten slår sin kjente trille — 
Og så kommer Orrens bulder, 
elskovsfyldt og livshengivent.

Over gråblå, blanke himmel, 
drar de første tegn til demring 
og en enkel liten strofe 
oker fort til vår-orkester.

Og i ydmyghet vi alle 
takker for de skjønne minner, 
som et litet tegn vi tolker 
ferdelandets pris i sang.

Det er stille — vårblank morgen 
skogen ligger, som den lytter 
etter forstc tegn til våkning 
av den dag, som snart skal komme.

Ta imot hva våren skjenker 
kjenn deg ett med fuglesangen, 
føl de sterke livsens krefter, 
som går gjennom all natur.

Den 24. okt. holdt gruppen sitt årsmote 
under ledelse av formannen, Bjarne Olsen.

Av årsberetningen fremgikk det at Bjarne 
Olsen ble nr. 2 i tungvektklassen i Norges
mesterskapet, og at han, bortsett fra tapet 
i finalen, har vunnet sine kamper i år.

Talt deltok 3 Pors-boksere i Norgesmester
skapet. 12 av gruppens boksere har deltatt 
i stevner rundt om i landet og ogsa tildels 
i Sverige. Gunnar Brynjulfsen deltok på ju- 
niorlandslaget i Danmark.

I mai arrangerte gruppen et stevne i Pors
grunn, hvor Stockholmsklubben Linnea’s bok
sere deltok.

Regnskapet viser at gruppen arbeider tungt 
økonomisk. Dette har for en stor del sin 
grunn i de fortvilte lokalforhold i Porsgrunn.

Valget førte til at Bjarne Olsen ble gjen
valgt til formann. Da Brynjulfsen nektet 
gjenvalg, ble Erling Halvorsen innvalgt i 
styret i hans sted. De øvrige medlemmer av 
styret: Bjaaland Johansen, Rolf Nygård og 
Leo Wendelboe-Larsen ble gjenvalgt. Vara
mann ble Finn Karlsen og Jørgen Kleven. 
Tor Skarnes ble materialforvalter.

Kretsformannen Rolf Hansen var tilstede. 
Han takket gruppen for dens gode innsats 
i kretsen.

Det var en fryd å hore lærer Alf Myhra, 
som kåserte om «Ulabrand», på det siste 
medlemsmote. Han forstår å holde tilhører
nes interesse fanget, og vi hører ham gjerne 
igjen.

Møtet var meget godt besøkt, og som vanlig 
var det bevertning og litt utlodning og til- 
slutt en svingom.

Og så kommer høstens dage, 
farveprakt — helt uten like. 
Dypblå himmel, som gir utsyn 
over mange, kjente blåner.
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«PORSERE» eller dere

dem der

En av bakkekomitéen.

Våre kulturkvelden
Hovedstyret

til.

sa

men

Da det er svært mange som onsker å hore 
mer om byen var av o.r.sakf. Abrahamsen, 
sender vi tanken videre til hovedstyret.

Vi klipper.
Det var under en kretskamp i Vestfold 

noen år før krigsutbruddet i 1940. Kampen 
var hektisk, det var bare sekunder igjen av 
første omgang, da får Grukkedal corner. 
Ytre venstre somler litt med å få lagt ballen 
på cornermerket, dommeren titter på klokka, 
og innen corneren blir tatt må han blåse 
for omgang. Og så begynner krangelen! — 
Grukkedalens spillere mener det er dårlig 
gjort å blåse av første omgang akkurat når 
de hadde corner. Motstanderne syntes det var 
helt fint og begynte å gå av banen. — 
Grukkedalens spillere anført av kapteinen

skibakken.
se flest mulig av

som kader dere Porsere!

til det en kan naturligvis. Tror en da ville 
få arbeidet mer fra hånden og at en da ble 
før ferdig med det hele.

En ting er hvertfall sikkert, alle som en må 
gå inn for å gjøre noe, selv om de regner 
seg for aldri så store. Andre medlemmer er 
ikke «Pors» tjent med i dag!

Nå som fotballen jo er ferdig for i år, 
bør alle aktive fortsette treningen med opp
myking i — —

Håper å få 
oppe!

Vår forening står i dag utad så sterk som 
noen forening vel kan gjøre.

Vi har flinke folk, sogar meget flinke til 
a administrere og lede — ihvertfall på mø
ter — og det er det en velsignelse av i dag. 
Man star jo foran veldige oppgaver som må 
og skal loses, sies det da pa møtene. — 
Men det ser ut til at det blir med møtene. 
Tror dere at arbeidet gjør seg selv — på 
klubblokalet? Har inntrykk av det!

Nei, jeg tror det slett ikke. Der ma ikke 
bare prates i det lange og brede om alt mu
lig tull og tøys. Kontrakter og paragraffer 
skal diskuteres lenge etter at kontraktene 
er underskrevet.

Nei, «Porsere nå må det bli slutt med 
å prate, vi star foran en tid som vil kreve 
all den fritid dere kan undvære for å få 
det som skal gjøres ferdig — og helst litt 

Det første en må arbeide med er å fa 
alt klart til N. M. Det kan jo ikke utsettes, 
om det kommer sne da, og kommer det ikke 
her, så kommer den vel andre steder — og 
sa far en hente den. Men det er masser av 
arbeid for den tid med bakken og arrangem. 
forøvrig. Og alle som kan ma være med, skal 
det hele ga knirkefritt. Kan dere ikke gjøre 
noe — vel så ligg unna, los deres billett da 
den blir å få og ferdig med det!

Kom i bakken hver lørdag ettermiddag 
og dere skal slippe a spørre om å få noe å 
gjøre. Det skal ganske snart legges opp 
lys — sa om det passer bedre en kveld i 
uka, er det ikke noe iveien for det.

Treningsbanen (bandybanen) skal jo også 
straks begynnes på, sa det blir en viss van
skelighet a dele seg opp, men det blir vel 
ikke så svært mye å gjøre med den i år, da 
den jo bare skal planeres, og det blir vel 
vesentlig bulldoser-arbeide, men endel blir 
det jo, og mer til neste ar. Det har jo fore
ningen påtatt seg og det må nødvendigvis 
holdes. Så har en stadion som skal utvides 
og forbedres. Den dag og den sorg sies det. 
men det må da regnes med det også — al
lerede i dag.

Om hele foreningen i samlet tropp, ikke 
minst de aktive, går inn for oppgaven tror 
jeg det ville være lurt å stykke opp arbeidet 
i mindre oppgaver, og at hver gruppe far 
sin oppgave å løse etter hvert som arbeide 
skrider fram, samtidig som alle hjelper

har vært heldige med sine 
kulturkvelder hittil.

Vi stunder faktisk fram til neste kveld.
Riktignok er det enkelte som synes at de 

ligger på et for høyt nivå, de yngste har 
vanskeligheter med å følge med, og de bør 
ha lettere kost, heter det.

Vi synes imidlertid at de foredrag og de 
kåserier som hittil har vært framført, har 
ligget på et passe høyt nivå, både for eldre 
og yngre medlemmer, og vi har hittil vært 
meget heldige både med foredragsholdere 
og de saker og ting som har vært omtalt, 
og det har vært en passe blanding.

Vi håper på at hovedstyret vil holde dette 
nivå, da vil kveldene fortsatt bli til glede for 
medlemmene, og de vil virke etter hensikten.

Flere.
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PORSGRUNN MW. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

En historie hentet fra NFF’s 
organ «Fotball»:

Vi gratulerer Bjarne Olsen
med seieren i tungvektklassen over Bror 

Sandgren, Hissingen i Borås, søndag 22. ds.

I
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Magnus Høyendal, Herøya 
er innmeldt i Pors’ skigruppe.

For å få en stasjonær vinsj i bakken, tren
ger skigruppa ca. kr. 2000,—.

Det vil spare en for mye slit, og er helt 
nødvendig for det forestående arbeid.

Er det noen som kan hjelpe?

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

osowo
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kjefter og smeller i munnen på hverandre, 
beskylder dommeren for å være partisk og 
urettferdig. Til slutt blir dommeren forarget 
og trøtt av det hele. Han skjærer av dis
kusjonen med følgende: «Ja, ja. Jeg har 
blåst, det vil jeg ikke gjøre om, men all 
right, vi begynner annen omgang med cor
ner!»

på en eller annen måte, og når de forskjel
lige komitéer henvender seg til medlemmene, 
så må ingen stå utenom. Alle må være med 
skal vi gjennomføre dette arrangement helt 
tilfredsstillende.

Bakkekomitéen og løypekomitéen er i full 
sving.

Bli med du dgså!
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N. M.
Når de forskjellige komitéer nå er ned

satt til norgesmesterskapet, så er det ikke 
ensbetydende med at disse komitéer skal 
greie brasene alene. De skal i første rekke 
forberede sakene.

Vi har mange medlemmer som er inte
ressert, og som kan gjøre fyldest for seg i 
hvilken som helst komité.

De nedsatte komitéer vil supplere seg etter 
hyert, og det må da ikke være nei hos noen. 
Alle klubbens medlemmer vil bli engasjert


