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En festafikn.
Den 27. januar 1950 hadde Pors’ damegruppe innbudt til en festaften i Pors’ klubb
lokale pa «Grønland Plass .
Til festen var innbudt en rekke eldre og
gamle medlemmer av Pors, damer og herrer.
At innbydelsen var mottatt med takk viste
det tallrike frammøte, idet salen var fullt
besatt da festen kunne begynne.
Oppdekkingen var smakfullt ordnet dels
ved langborder og dels ved gruppering av
småborder.
Pa. damegruppens vegne ønsket Kåre Beckstrøm, den tallrike forsamling velkommen
til festen og foreslo at en begynte denne med
å synge første vers av «Gud signe vart dyre
fedreland -, som ble sunget stående.
Mens en ventet pa servering, sang Hjalmar
Hansen og Sandvik stemningsfullt og vakkert
flere sanger, akkompagnert på piano av Svein
Hansen. Frk. Sandland gjorde også stor
lykke med sin vakre sang til eget gitarakkompagnement.
Etter at Kåre Beckstrom i en anslående
taleredegjorde for idrettens betydning, mål
og midler, ønsket han velkommen tilbords.
Der ble servert sterk, velsmakende kaffe
til delikate smørbrød og julekake og som lot
til å smake fortreffelig.
Etter en kort andakt av Hjalmar Hansen
ble ordet gitt fritt, og endel benyttet seg av
anledningen til å si Pors et takkens ord for
dette nye originale innslag i foreningens virke.
Karl Tranberg fortalte lunt og morsomt
om hvordan idrettsforeningen Pors ble stiftet
av ham og endel andre i deres guttedager,
og deres arbeid for å dekke de beskjedne
fordringer de den gang hadde. Da de hadde
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fatt samlet inn penger til foreningens første
fotball var dette en udelt glede og stolthet
over resultatet.
Senere vekslet underholdningen med sang
av Hansen. Sandvik og frk. Sandland.
To småjenter sang ogsa et par numre og
høstet veldig bifall.
Festen ble sa avsluttet ved at Einar Ellefsen takket pa de innbudtes vegne for bevert
ningen. Spesielt bemerket han den gode kaffe,
men at det i grunnen ikke var så rart at den
var så velsmakende, for damene pa kjøkkenet
hadde gitt ham oppskriften: «Kaffen var
kokt på kjærlighet. , sa de.
Da hr. Beckstrøm avsluttet festen, takket
han Pors’ damegruppe for den tilstelling de
hadde fått istand og for alt strevet, og håpet
at sådanne tilstellinger i framtida ville bli
tradisjonelle med 1 sådan i året eller oftere.
At arrangementet var vellykket viste alle
de smilende gjester.
Som en verdig avskjedshilsen sang forsam
lingen første vers av «Ja, vi elsker dette
landet», og ruslet så hver til sitt i bevisst
heten om at de denne gang hadde opplevet
nok noe nytt i idrettsforeningen Pors’s his
torie.
I.
*

Damegruppen fortjener takk for dette til
tak, det gjør godt å se slik omtanke for de
eldre.

SKIFORBUNDET har oppnevnt følgende
dommere ved Pors’ internasjonale aftenhopprenn, onsdag 8. mars: Karl Hansen, Trond
heim, Agnar Renolen, Rena, og Ole Kokvold, Sandefjord. — Rennet holdes 3 dager
etter Holmenkollrcnnene.
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Den 26. jan. holdt representantskapet sitt
konstituerende møte i klubb-lokalet. Hoved
foreningens viseformann, Leif Halvorsen, onsket vel mott på vegne av hovedstyret, og
hilste særlig de av medlemmene som ikke
tidligere hadde vært aktivt med i foreningens
administrasjon. I denne forbindelse uttalte
han håpet om at de måtte få glede av sin
deltakelse i representantskapet, og at fore
ningen på sin side ville komme til å nyte godt
av deres virke der. Han overlot så klubba
til Halvor Teksten, som ledet selve konsti
tueringen.
Som formann foreslo Thomas Olsen H. Eltvedt, som igjen foreslo Kr. Barth. H. Eltvedt
ble valgt med 9 st. Kr. Barth hadde 1 st.
Til viseformann ble enst, valgt Kr. Barth.
E. Wierud foreslo Thomas Olsen som sekre
tær, og denne ble enst, valgt.
Noen andre saker forelå ikke til behand
ling, og møtet sluttet med at H. Eltvedt tak
ket for den tillit som var vist ham ved å
velge ham til representantskapets første
Argus.
formann.

Tro på den Herre Jesus, så skal du bli
frelst, du og ditt hus! Dersom du ikke vil
gå denne vei, å søke Guds nåde i Kristus,
må du selv bære ansvaret for dine synder, og
lide for dem, og da er Lovens fulle dom over
deg, og den lyder: «Den som synder, han
ska! dø!»
Denne dod betyr evig atskillelse fra Gud,
fordømt til evig fortapelse, liggende i dødens
snarer for evig.
Om du vil ta imot det, venn: Jesus døde i
ditt sted, og Hans navn er et fast tårn til del,
løper den rettferdige hen og blir berget.
La så ditt lop bli mot de evige høyder, inn
til fristaten, som er Jesus Kristus, inn til
Seierherren fra Golgata, Han som seiret over
død og helvede, og vant for deg og meg en
uvisnelig laurbærkrans, arverett og barnekår
hos Gud, det evige liv og Himmelens salighet.
Gud kaller på deg! Mot villig fram, still
deg på blodets grunn, da skal i hellig prydelse
din ungdom komme til deg, som dugg ul av
morgenrødens skjød. Salm. 110, 3.
H. ().

Morgedal
er re r/

ER LIVETS KILDE.
Å frykte Herren er en liv
sens kilde, så en slipper fra
dødens snarer.
Salom. ordspr. 14, 27.
Menneskets evige bestemmelse strekker seg
utover død og grav. Menneskets evige be
stemmelse er a bli fullkommengjort, bli lik
Gud, for vi er utvalgt i Kristus før verdens
grunnvoll ble lagt.
Men på grunn av menneskets dype fall i
vår første stamfar Adam, trengte synden inn
i den hele menneskeslekt, og fordervet ålt
kjød.
Derfor må mennesket fødes påny, det ma
omvende seg og bli en ny skapning i Kristus.
Dette skjer ved at mennesket kommer til
syndserkjennelse og i anger og bot bekjennei
sine synder for den levende allvitende Gud.
Er vi villige til a gå denne vei, da får vi
del i Menneskesønnens stedfortredende fullbrakte forsoningsverk på korsets tre på Gol
gata.
Da lærer du å frykte og elske zHerren din
Gud, og dermed finner du livets kilde, så du
slipper fra dødens snarer.

Som bekjent var Telemark Idrettskrets’
ting i år for første gang henlagt til lands
bygda, og stedet var Morgedal Turisthotell.
Man skal ikke her gi noe referat av selve
forhandlingene, men derimot ganske kort om
tale noe som foregikk Den pause i disse, og
som fortjener å bli nevnt. Etterat forhand
lingene hadde vart i ca. 3 timer, kom man til
det punkt på dagsordenen som het folkevisedans av bygdas ungdom, og dette innslaget
ble uten overdrivelse en opplevelse for tingrepresentantene. Den dyktighet og presisjon
som de opptredende fra Kviteseid Ungdoms
lag viste, måtte uvilkårlig fremtvinge den
dypeste respekt, og det var rent ut gripende
å være vitne til dette utslag av den gamle
bondekulturen. Noen av deltakerne i leikar
ringen danset også springar, gangar og gam
mel rheinlender til harding-fele, og det mer
kelige var at harding-fela låt så helt anner
ledes når den ble hørt i sitt rette miljø. En
av representantene sa forresten at når det
var slik hardingfela ble brukt, ja da forsto
han den! Jo, det var et innslag som de til
stedeværende forsto å verdsette' etter for
tjeneste! Skal man sammenlikne med mo
derne dans, kan man for å bruke sportsuttrykk, si at denne er koffert-løping, mens
den gamle folkedansen er virkelig idrett! —
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Under redaksjon av en komité.
Abonnement kr. 5,— pr. år.

Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

Det går ikke ann
at. bare endel skal betale for underholdningen
og bevertningen på hovedforeningens klubb
kvelder! — Det er ikke meningen at forenin
gen skal ha inntekter på disse, men på den
annen side kan mart ikke til stadighet ta av
kassa for å f a dekket utgiftene, som alle må
være klar over ikke er så ganske sma. Der
for må alle dere som hygger dere i klubb
lokalet, ogsa være med å yte deres skjerv,
slik at det ikke blir et fåtall som betaler
kalaset, for det er vel ingen som vil miste
disse tilstellingene som hovedstyret har satt
i gang?
Hair.

i

i

Utvidelse av stadion.
Solum herredsstyre har fått beskjed fra
Statens idrettskontor om at kommunen med
medhold i lov får tillatelse til å ekspropriere
12.7 dekar av K. Sælands eiendom og avstå
arealet til Pors på betingelse av at fore
ningen ikke uten samtykke overdrar grunnen
eller nytter den til annet formål enn forut
satt ved ekspropriasjonen.
Herredsstyret vil avholde skjønn over are
alet snarest mulig etter at sneen er borte.
Formodentlig skulle en kunne komme igang
med arbeidet vedr, utvidelsen til våren.

PÅ IDRETTSTINGET i Morgedal. 29. januar, ble Kristen Barth, Pors, gjenvalgt som
formann i Telemark idrettskrets. Vi gratu
lerer med tillitsvervet.

Etter oppvisningen var det middag, og på
gammelt vis gikk spillemannen foran og
spilte gjestene tilbords.
Hallingen.
P. S.
Og sa et gratis tips til fotballspillerne vare:
For å få kondisjon, lær dere halling!
D. s.

Betraktninger omkring

valget.
For å begynne med de første, så var turn
gruppa den som åpnet valg-sesongen den 25/10
1949.
Den tidligere form., fru Randi Hahn —
gullmerke-damen vår i turn — frasa seg be
stemt gjenvalg, etter å ha sittet ved roret i 2
ar. Som ny ble valgt Dagmar Dahl, som har
sittet i styret siden gruppa ble stiftet i 46.
Det øvrige styret ble:
Kass.: Liv Nygård, sekr.: Eva Nordli og
Ase Thorstensen. Varam.: Alfhild Nilsen og
Berith Simonsen. Hjelpekass.: Solveig Han
sen. Repr. til tinget: Dagmar Dahl og Randi
Hahn. SuppL: Henny Abrahamsen. Turnrefer.: Dagmar Dahl, Vivian Gundersen og
Ase Thorstensen. Festkomite: Anne Lise Ol
sen, Evelyn Håkonsen og Gerd Kitilsen.
Man har her grunn til å tro at gruppas
eksistens skulle være sikret også for i år
trass i at den har store økonomiske vanske
ligheter å kjempe med i form av kostbar instruktrise — som gjør kontingenten høy for
medlemmene.
Vi ønsker gruppa lykke til i det nye år og
vårt nytt-års ønske til den er at vi far se den
opptre foran hver storkamp på stadion i
sommer — både store og små turnere.

Tett fulgt av Turngruppa kom så vår
Bokse-gruppe 10/11. — Denne gruppes års
møte var ikke så veldig godt besøkt som en
kunne ønske seg, men det er vel gjerne så
her at det er bare de aktive som moter opp.
Gruppas tidligere form., Leo W. Larsen,
sa helst at han fikk slippe dennegang, og
valgkomiteen fikk da etter en konferanse,
Bjarne Olsen til å overta vervet. Da Bjarne
er en gammel bokser som vet hvor han skal
plasere sine slag — har en godt håp om at
gruppa skal klare brasene, og rette opp sitt
nederlag fra i fjor. Det øvrige styre ble: Rolf
Nygård, Gunnar Brynhildsen, Leo W. Larsen
og Olaf Skilbred. Varam. ble: Rolf Næss og
Thorbjørn Stokke. Materialforvalter og ancv.
for avisprotokoll: Thor Skarnes.

Så fulgte Damegruppa — foreningens øko
nomiske støttepute — med sitt årsmøte 21/11.
Her var valgkomiteen forøvrig så heldig å få
den gamle form., fru Ingrid Asdal, til å sitte
ett år til. Ingrid er den absolutt beste kvin-
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nelige form, en gruppe kan ha, og sammen
med Erna Hegna, Thorborg Eriksen, Ingeborg
Tegna (ny) skulle alt være lagt i de beste
hender. Vi har jo det beste bevis på dette
fra ifjor, da de skaffet foreningen innpå
4000 kroner. Varamenn til styret ble: fru
Randi Olsen og fru Evy Bekstrom.
Noe helt nytt for gruppas vedkommende
var valg av basarkomiteen som består av
form.: Marie Bie Johansen, kass.: Tull Haffenbrådl — Arnhild Weber, Tutta Kjorholt,
Ingrid Kristiansen og Lula Henriksen, samt
frk. Nancy Steen, Åse Hegna og Anlaug Hahn.
Underholdningskomité :
Form.: Borghild
Borgerscn, Jorund Weber, Ase Thorstenscn,
Grethe Nygård Lærum, Solveig Hansen og
Ingrid Kristiansen.

På Bandygruppas årsmote 25/11-49 ble
Henry Hegna gjenvalgt som formann trass i
at han helst ville få fri et år nu. Det kan bli
vanskelig å erstatte Henry nar han engang
tar en pause i denne gruppe, da den trenger
i høyeste grad folk som er villig til å slite
og har interesse nok til å ta et tak. Gruppa
er jo meget avhengig av værforholdene og
arbeider forholdsvis tungt økonomisk.
En skal derimot ikke klage på at den ikke
greier seg sjol. En har vel grunn til a tro at
en også her har funnet de beste folkene i det
ovrige styre- og sportsutvalg i Mathias Thor
stenscn, Isak Svarstad, Karl Richter, Arne
Gundersen. Suppl.: Alf Vinje Henriksen og
Walther Richter.
Sportsutvalg for A-laget: Wilhelm B. Hen
riksen, Ivar Wåge og Kr. J. Halvorsen.
B- og C-laget: Finn Karlsen, Magne Johan
sen. Junior: A. N. Henriksen.
Materialforvalter: Erling Olsen.
Avisprotokoll: Rolf Andersen.
Gruppa håper naturligvis på lite sne og mye
kulde og en får ihvertfall hape at de ikke far
altfor stort arbeid med a holde banen ren ut
over vinteren.
Sportslig sett er gruppa vel den beste i
foreningen, og en gruppe en må regne med,
da de stadig ligger på toppen i serien med
alle sine lag.
Det var ikke noe å si på at Thorleif — etter
å ha rundet de halv hundre — ikke ville
være med å styre fotballgruppa ennu et år.
Han har jo lagt ned et veldig arbeid i vår
forening gjennom alle år og er nok ikke
ferdig for godt ennu på lang tid. Kåre Bekstrøm derimot erklærte seg villig til å overta
formannsplassen igjen etter å ha sittet et år
— og gruppa 4- foreningen kan være sjele

i
glad over a fa en slik Kare igjen. Han er
riktig grei og en meget bestemt herremann,
og det er vel nettopp det fotballgruppa tren
ger i dag, skal en få laget fram til eliten
igjen. Sammen med John Kjorholt (har ogsa
hvilt et år), Asbjorn Kjellevold, Thorbjørn
Solstad og Rolf Nygård, skulle det vel være
det beste gruppestyret som nu kan skaffes
tilveie med hensyn til denne gruppa, og veien
til toppen skulle vel ikke være sa svært lang.
Økonomisk er jo gruppa ganske god
men
en må ha lov til å være en del skuffet med
hensyn til de sportslige resultater. Her far
det nye sportsutvalg, med Gustav Gustavsen,
Rolf Asdal og Rolf Næss en mektig oppgave
å lose, og det er nok de og plasseringa av
spillerne det hele kommer til a sta og falle
på til sommeren. Det er jo i overflod av ma
teriell på Vestsia i dag — og tilgangen oker
stadig — så det burde kunne la seg gjøre a
få noe godt ut av det.
La det med en gang være sagt at den
jobben de 3 har fatt, er en uriasjobb, og me
get utsatt for kritikk — men med bestemthet
og en sterk vilje til a gjøre det beste ut av
det en harå arbeide med 4- et godt samarbeid
blant de 3 — vil det nok bringe resultater
som vil stå for enhver kritikk utenfra.
B- og C-lagets ledere ble: Erling Halvorsen,
Alf Jansen og Erling Olsen, og for junior- og
smågutt-laget: Odvin Kristiansen.

Hovedforeningen avsluttet årsmotene 8/12.
Med vår egen Teksten på dirigentplassen
ble motet hurtig og greit avviklet som bare
Teksten kan greie det. Det er vel et alment
onske at vi snart får se Teksten innen våre
egne rekker igjen — og etter 6 år som fot
ballkretsens formann, håper vi nu at han gir
seg der og fortsetter i sin gamle forening.
Halfdan Realfsen tok imot gjenvalg ennu
et år — og med en sekr. og viseform. som
Leif Halvorsen, går det hele krirkefritt.
Maken til årsberetning er vel neppe blitt
opplest tidligere i noen forening, og etter
onske av idrettskretsens formann, Kr. Barth,
vil den da også bli innsendt til Idrettsforbun
det som et eksempel på hvordan en beretning
bor formes.
Kassereren Erling Klingberg som jo ikke
er mindre dyktig og samvittighetsfull, sa seg
også villig til å sitte ennu et år.
Suppl.: Rolf Tangen og Trygve Thorstensen.
I Stadionstyret rykket Thor Ramberg Nil
sen opp som formann (før viseformann og
sekr.) etter at Einar Grotnes ba seg fritatt
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pa grunn av sykdom. Kass. Leif Nilsen gj.v.,
og suppl.: Leif Kjcllevold og Oskar Sten.
Redaksjonen for Pors-Bladet ble helt ny,
da de gamle sa opp sinc plasser, med Einar
Halvorsen som formann F Th. Thorstensen
og Alf r. Magnussen som medl.
Suppl.: Odvin Kristiansen og Karsten An
dreassen.
Revisorer: O. W. Braarud og H. Eltvedt.
Disse to, som har sittet som revisorer i fore
ningen gjennom en årrekke, tok imot gjen
valg, kun på den betingelse at kassererne i
samtlige grupper innsendte sitt rgenskap til
revisjonen minst /// dager før årsmøtene. Det
er ikke noe å si pa at de engang for alle
setter en slik betingelse — da det jo er bare
sløvhet a komme med et regnskap først dagen
for årsmøtet, som det tidligere har hendt.
Valgkomite:
Henry Hahn, Th. Asland,
Thorbjørn Hansen og Hans Henriksen.

En var kanskje litt utålmodig i fjor over
det arbeid huskomiteen skulle utføre. Det
gik smått med a fa begynt - og dro likesom
sa lenge ut før en sa noe resultater av det.
Men når en ser i dag hva som er blitt utført
i klubblokalet, skal en ærlig innrømme at en
kan ta feil. Komiteen som besto av Magne
Johansen, formann, Karl Malmgren og Rolf
Asdal, har visst ikke noe å skamme seg over.
Sammen med noen få andre medlemmer er det
her utført et strålende arbeid, som virkelig
kaster glans av seg. Det eneste en kanskje
kan sette fingeren på er at det ikke er blitt
bygget et badstu samtidig som en holdt på
med andre arbeider der borte — men det er
vel økonomien som spiller inn her — så det
kommer vel med tiden det også. Var det ikke
en tanke å la alle grupper gå sammen og
bekoste dette — da samtlige godt kan gjøre
bruk av det.
Det er ihvertfall en oppgave for den ny
valgte huskomiteen, som består av Asbjørn
Kjcllevold, Rolf Asdal og Frank Olsen, a
arbeide med — og kjenner en karene rett —
gir de seg nok ikke for den star ferdig ut på
høsten.
Dessisorer på hovedforeningens årsmøte
ble: John Kjørholt og Kåre Bekstrøm.
Representantskapet:
Dette forslag fra valgkomiteen om dannelse
av representantskap kom vel nokså overras
kende pa mange av medlemmene. Men komi
teen mente at det nu var på sin plass, da
foreningen vokser og har store oppgaver
foran seg, som kan bli vanskelig å løse uten
a ha et representantskap eller råd til å gå i
bresjen for seg. Det var jo en del disbutt om
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valget av et slikt representantskap, men de
fleste forsto sikkert hensikten ved det og
stemte for. Følgende medlemmer ble valgt:
John Abrahamsen, Joh.s Borchsenius, Thomas
Olsen, Thiis Evensen, Kurth Realfsen, Einar
Moe, Kr. Barth, O. W. Braarud, H. Eltvedt,
Halvor Teksten og Karl Malmgren.
Varamenn: Einar Wierud, Alfred Melby,
Gerhard Ellingsen og Nils Olsen.
Vi ønsker «Pors’ • første representantskap
godt nytt år, og de nye medlemmer hjertelig
velkommen i vår forening.
Aff.

Det militære langrenn med

skyting 26-2-50.
Som dere alle vet arrangerer Skigruppa
sammen med H.V., Porsgrunds Skytterlag og
Porsgrunds Forsvarsforening, søndag 26. febr,
militært langrenn med skyting — det første
i sitt slags her i Grenland. — Innbydelser til
rennet er allerede sendt ut til 37 områder +
forskjellige idretts- og skytterlag — og en
håper på god deltagelse. Før rennet, som
starter fra klubbhuset kl. 11. blir det en kort
andakt.
Metallverket har vært sa velvillig å stille
til disposisjon sin spisesal, bad og garderobe
for løperne, som møter der kl. 9,— for kon
troll av pakning etc. etc. Metallverket har
også lovet å servere løperne gratis mat og
kaffe.
Forøvrig har Porsgrunns lotteforening, med
fru Flagstad i spissen, påtatt seg all ser
vering ved startplassen, hvor det under lopet
også blir anledning til å følge overforingen
av Norgesmesterskapet pa ski.
Rennet gar etter det av militæret oppsatte
program. En håper ogsa her pa medlemmenes
hjelp om det trengs.

Kaare Gundersen om Pors-bokserne.
Boksekretsens trener, Kaare Gundersen.
var sekundant for Pors-bokserne ved Kristiansand-stevnet. Han uttaler etterpå til Pors
grunns Dagbl.:
— Jeg var fornøyd med bokserne fra Pors,
og jeg tror personlig at disse gutter er gode
og flere av dem kommer snart på landslaget,
for deres opptreden i ringen var første-klasses. Mitt ønske er at flere må bli lik disse
korene.
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— I Telemarksmesterskapct i Gjerpen
Idrettslags landsrenn tok Jac. C. Gjelten 5. pr.
komb. kl. A og 4. pr. sp. kl. B. langrenn I sp.
hopp fikk Per Johansen 16. pr. og Johs. Re
alfsen 10. pr.
Ved «Hauken», Oklungens guttercnn tok
Kjell Sjøblom 1. pr. i kl. 15—16 år.
Jac. Erik Gjelten tok også 5. pr. i Storms
17. km. forleden.
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Ved renn i Hantobakken ble det 9. pr.
for H. Haukedal.
— I Versvikbakken tok Johs. Realfsen 3.
pr. og Hårseth 5. pr.

— Ved kretsmesterskapet i Sannidal tok
Per Johansen 4. pr. i kl. A. Jac. Erik Gjelten
1. pr. i kl. B komb., og 1. pr. i kl. B sp. lang
renn. Johs. Realfsen 10. pr. i sp. hopp, jun.

Johs. Bjomflaten seiret over Harald Ut ter
på k.o. i 1. runde ved boksestevnet i Tønsberg
12. ds.

Skigruppa.

— Ved kretshopprenn for gutter i Dypedalsbakken i Bamble, tok Roald Reiersen
3. pr. Daniel Teigen 4. pr. i kl. 11—12 år.
Kl. 13—14 år: Hans Hovet 1. pr. Kl. 15—16
år: Kjell Hansen 4. pr. Kjell Sjøblom 6. pr.
og Arne Olsen 7. pr.
vr

— I Grinibakken fikk Hans Hovet 4. pr.

— Monrad-lia ble offisielt åpnet 18. januar
med et trenings- og instruksjonsrenn. 47
løpere fra distriktet startet — trass i 18 kul
degrader. De beste ble:
Kl. over 20 år: 1. H. Haukedal 144,5 pt.
Kl. 17—20 år: Johs. Realfsen 136,5 pt.
Kl. under 17 år: Øivind Førre, Herøya,
117,2 pt.
Som dommere fungerte: Einar Sollie fra
hoppnemnda, og Aksel Fjeld.
— Leif Melby fikk 3. pr. og Thoralf Rønningen 5. pr. jun. i et renn i Kragerø 12/2.

SKIKULTUR PÅ VESTSIA.
En 7—8 gutteløpere måket vei til klubb
huset på skikvelden.
Frank kommer forbi og spør en av dem:
— Har-u- hoppa i Monrad ida-a-?
— Kunne vel ikke hoppe der vel — det var
jo f-------- ikke tråkka jo!
En hører ofte samme uttalelse i Rugtvedtkollen. Slikt er ikke bra! Det smitter.
Hoppmåleren.

RugtvedtkolSen.
De større løpere har nu henlagt treningen
til Rugtvedtkollen, hvor hopp pa bortimot 60
meter ikke er noen sjeldenhet nå om dagen.
Kollen er nå snart i full stand. Lyset er
straks pa plass — og vi i skigruppa ønsker
bare at flest mulig medlemmer og andre
interesserte møter opp hver lørdag og søn
dag som er igjen til vårt internasjonale renn,
slik at bakken kan bli verdig til å ta imot
V.M.-troppen, med Bjørnstad i spissen? Vi
trenger all den hjelp vi kan få!
Forøvrig vil styret henstille til afle som er
satt opp i forskjellige verv til rennet,:
ikke vær uvillig! Mot villig opp den dagen
dere får beskjed om! — Og gjør alt dere
kan for at rennet skal bli så vellykket som
mulig.
Til vårt internasjonale aftenhopprenn har
bestyrer Thommcssen ved Parkrestauranten
vært så velvillig å låne oss 1. og 2. etasje til
premieutdelingen — etter at vår søknad om
Rådhuset ble avslått.

Grenland fotballkrets dommerkomité
melder at tiden nå er inne til å oppta dommeraspiranter. Det er mangel på fotballdommere i Grenland, og interesserte som vil melde
seg som aspiranter, må gjennom fotballgruppens styre melde seg snarest.

I
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„Pors” merkerenn.
I skimerke-prøven som Pors’ Skigruppe
arrangerte forleden, tok i alt 32 merket, for
delt således: Aksel Hamre, første gang til
plaketten. John Kjørholt, Aage Larsen og
Halvor Løndal, emalje.
Sølv: Frank Oldrup, Dagfinn Jensen, Per
Nilsen, Gudmund Madsen, Helge Madsen,
Lasse Hegna, Elling Hclgctveit, Odvin Kris
tiansen, Olaf Skilbred, Abr. Kristensen, Ivar
Halvorsen, Bjørn Thingstad, Andr. Skilbred,
Bjørn Reinholt, Olaf Holtan, W. Hansen.
Bronse: Alf Thingstad, O. Gj. Helgetveit,
Odd Kristiansen, Bjørn Skilbred, Anker Han
sen, Grant Teigen. Birger Jensen, Arne Stenquist.
Det var tungt føre, så flere ga opp. 1 mann
greidde ikke fordringene til sølvmerket. Der
vil bli arrangert flere slike merkeprøver
framover. Vi håper at demene kommer neste
gang.
4 tok ogsa ungdomsmerket: Tore Fossan,
Leif Stian Olsen, Gunnar Knudsen og Herman
Holtan.

Et idrettsminne.
FRA E. OLSEN.
Hallo, Pors’ere! Når en travel og opptatt
mann som meg, som er midt inne i en sesong,
blir utfordret til å skrive et minne, så faller
det helt naturlig at jeg velger et mindre, som
handler om bandy (også populært kalt vin
terens fotball).
Vi må nu gå noen år tilbake og huske på
hvordan man strevet her i kretsen for å
komme med blant «dem store gutta», og så
plutselig spratt det fram en liten klubb ifra
vestsiden og sa ifra at her må noe gjøres,
og satte til for fullt og ble avdelingsmester
og skulle spille kvalifiseringskamp mot Moss
på utebane. Vi var ikke svære kara da vi
dro avsted, det var ikke fritt for at vi car
nervøse og litt molefonkne da vi reiste, for
vi var jo tippet nedenom og hjem i alle aviser,
men så begynte Tiedeman og broder Gunnar
å bråke som verst, og da vet alle Pors’ere at
en er nødt til å glemme både nervøsitet og
alt annet og bare bli sittende og le så en
ligger flat, men nok om det, vi kom da fram
til Moss, og stilte opp gravalvorlig, med sam
menbitte tenner. Vi sa til hverandre at her
skal det kjempes, og vi kjempet og vant, tak
ket være Tiedemanns susende skudd, som
ingen så før ballen lå i nettet, og med 1 mot 0

var «Pors» det første lag ifra Grenland som
var med blant de store, og på den hjemturen
var det moro, og det er slike minner en aldri
glemmer og aldri vil glemme.
Takk for meg og min lille tid; skøytebanen
lokker og kaller, for hvis du ikke er oppe på
banen og tar et lite tak, så har du heller
ingen glede av det.

Jeg utfordrer herved Rolf Asdal til det
neste minne.
E. O.

hyggelig aften.
Torsdag 26. jan., hadde hovedforeningen
innbudt til en hyggelig aften i lokalet, og
mange av medlemmene hadde funnet anled
ning til å komme.
En fikk først høre redaktør Brunsvig, som
kåserte spirituelt om hvordan en avis blir til.
Så var det bevertning, og til slutt en sving
om.

MONRADLIA blir stadig utlånt til renn
for skoler og bedrifter, og er daglig benyttet
av unger i alle, aldre. — Skigruppa har nå
fått med bredden av løpere. — Disse mangler
bare satsen, stilen og lengden!
Obs.

DAGENS SKIVISE.
Jeg er en mester til å hoppe på ski-------Alle andre jeg hopper forbi.
Av premier har jeg flere dusin. —
Jeg er så stolt, du, av stilen min.
Når jeg i bakken hopper til —
sier jentene:-------- Å for en stil!
Selv er jeg også fornøyd med mitt hopp!
A-------- det er deilig å være på topp.
H. K.

En oversikt over bandysesongen kommer i
neste nr. — Likeledes far vi en oversikt over
den forestående fotballsesong.

HUSK innlevering av manuskript i EKKO
til fastsatt frist.
HUSK kontingent til julefesten for barn.
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Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

YftottaA, Cnnåfaidd.

aej, u.e£4e£oM,

S)iå/c.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

Tipping for Morsli Tipping

bestemme at preiesummen i denne eller i
disse grupper helt eller delvis føres over til
selskapets utjevningsfond, eventuelt til for
anstående grupper for å bringe disses andeler
opp i kr. 5,00.
c) Premier som etter regelen ‘ovenfor
skulle bli over kr. 50.000,00 på det enkelte
vinnende tips, reduseres til dette beløp. Det
beløp som derved ikke deles ut innen ved
kommende premiegruppe, fordeles likt mellom
etterfølgende premiegrupper, eller overføres
til etterfølgende premiegruppe (hvis det bare
er en slik gruppe).
d) Skulle premieandelene i en høyere pre
miegruppe bli mindre enn i en lavere gruppe,
slås begge gruppers premiesummer sammen
og deles likt mellom begge premiegruppers
andeler.

Beregning av premiebeløp,

Av hele innsatsbeløpet skal for tiden 50 %
gå til premier.
Ved vinn på tips deles det totale premie
beløp i tre like store deler. Den første Vj av
beløpet deles likt mellom de tippere som har
tippet det høyeste antall riktige kampresultater og således skal ha førstepremie. Den
annen % deles på samme åte likt mellom de
tippere som har tippet det nest høyeste antall
tiktige kampresultat og således skal ha annenpremie. Den siste V3 deles på samme
måte likt mellom de tippere som har tippet
det deretter høyeste antall riktige kampresul
tat og således skal ha tredjepremie.
De forholdsregler som er nevnt i foregående
punkt modifiseres i følgende tilfelle:
a) Alle premieandeler avrundes nedover
til hele kroner. Differansen overføres til sel
skapets utjevningsfond.
b) Premieandeler undei’ kr. 5,00 utbetales
i alminnelighet ikke. Hvis den enkeltes premieandel i annen eller tredje premiegruppe (2
eller 3. premier) før eventuell protest forelig
ger, ikke når opp i kr. 5,00, kan selskapet

Hvis noen abonnenter er i tvil om de står
til rest med bladkontingent, er det anledning
til å undersøke dette i kartoteket i «Ekko»,
hvor også nytt abonnement kan tegnes.
Hvis du ikke ønsker å stå som abonnent
lenger, så vær så vennlig å meld fra.

