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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.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

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.

Tipping for Morsli Tipping 
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 kampresul- 
tater 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 an- 
nenpremie. 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 pre- 
mieandel i annen eller tredje premiegruppe (2 
eller 3. premier) før eventuell protest forelig
ger, ikke når opp i kr. 5,00, kan selskapet

aej, u.e£4e£oM,
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Når det gjelder publikum, sa har en vel 
aldri sett så mye folk før i Rugtvedtkollen. 
Det var som en stor orm som sneglet seg 
frem på Klyvevcien og over Rugtvedtjordene, 
og det hang fullt av folk i trærne — ja til 
og med i isolatorene til lysanlegget rundt bak
ken. Det var nok dessverre en stor del av 
disse som kom gratis inn, på grunn av så 
alt for lite folk til billettsalg og kontroll. 
Men når et såpass stort arrangement som det 
en hadde i skigruppa 8. mars, kun skal falle 
på — sier og skriver en 8—10 mann, — kan 
en ikke vente at alt skal gå knirkefritt. Det 
absolut verste er at disse som kritiserer mest 
— aldri er å se — langt mindre å få til å 
hjelpe til — hyerken i skibakken eller andre 
steder. Det skulle vært morsomt om dere 
allesammen hadde hørt dommerne Korsvold 
og Bårlis tale under middagen etter rennet. 
Disse hadde ihvertfall ingen ting å peke på 
hverken når det gjaldt selve rennet, bakken

og lysarrangementet eller den servise de selv 
hadde fatt under sitt opphold her.

Og et pluss til løperne utenbys fra. 
har våre egne mye å lære.

Mange av disse matte tidlig i bakken ons
dag formiddag — ja sogar tirsdag — og 
hjalp til bade med lysanlegget og preparering 
av bakken, uten at de ble forespurt av noen. 
Ta lærdom av disse, og gå ikke bare og klag 
og spre vont om alt som blir gjort.

Premieutdelingen i Park-restauranten 
let også fullt hus, og stemningen var fare
truende da løperne hentet sine vel fortjente 
premier.

Et minus var det vel også at ikke islende
ren Israelsons startnr. ble offentliggjort i 
høyttaleren; men da denne løper kom helt 
uventet sammen med Kongsbergløperne, slik 
at pressens veileder selv ikke hadde fått ham 
med på listene, var det jo ikke noe å gjøre 
ved det.

Skigruppas styre vil her samtidig få si de 
av medlemmene som stadig går igjen og hjel
per til i hvert renn:

HJERTELIG TAKK !
Resultatene ble:

Klasse A:
Hans Bjørnstad, Drafn
Ame Ellingsen, N. Sande
Hans Jacob Hånes, Njård
Arnold Kongsgård, K.I.F.
Per Christiansen, Drafn
Nils Bjerva, Skade
Erik Kårstein, Skade
Leif Kruse, Botne Skiklubb

Sportslig sett må man ha lov til 
rennet ble meget vellykket 
merne bestemte seg for ikke a 
fart i første omgang.

Det kan vel kanskje unnskyldes i og med 
det skarpe føre og at bakken vel var i harde
ste laget — men det er ikke tvil om at det 
ville falt i både løpere og publikums smak 
om det hadde blitt benyttet mellomfart også 
i første omgang. Løperne hadde - ihvertfall 
for de bestes vedkommende — ogsa ganske 
sikkert fått lengder på et par og seksti meter, 
som det da sikkert hadde blitt, og ny bakke- 
rekord hadde vært et faktum.
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Petter Hugsted, K.I.F.
Magnus Høyendahl, Herøya 
Alf Lokka, K.I.F.
Halfdan Haukedal, Pors
Lorang Corneliussen, Drafn 
Svein Lien, K.I.F.
Aeri Gudmundsen, Island

30 km. kl. II, 23—37 dr
Aslak Ajer, Porsgrunn politi, 3.10,50 
10 treff.

30 km. Hærens skimerke, kl. III. 38 
Th. Austad, Drangedal, 2.57,46

VI GRATULERER
frk. Martha Kristensen og Thorbjørn Han

sen som feirer bryllup 25. ds.

Hjertelig takk.
Pors skigruppe’s styre takker alle som var 

med og tok et tak ved skirennet 8. mars. En 
spesiell takk til bestyrer Thommesen for at 
vi fikk holde premieutdelingen i Park-restau- 
ranten, vår hyggeligste pr.-utdeling til dato.

Og til Porsgrund Porselænsfabrikk, til ar
beidere og funksjonærer ved Metallverket, til 
Halfdan Realfsen og til Pors’ Damegruppe 
for de vakre gavepremier.

Hjertelig takk.

1. Harald Ramsåsen, Ørn, 1,27,00 — 3 treff.
2. Gudmund Nordhagen. Pors, 1,28.14

//.9 d r
9 treff.

BJARNE OLSEN
gjorde rent bord både i Kristiansand og i 
Stavanger. I Kr.sand møtte han sin gamle 
beseirer «Finbeck. Andersen som var den 
første som offisielt fikk fole den nye Bjarne.

I Stavanger måtte Aasland døyve 2—1, og 
noen annen sto ikke igjen på skansen der 
borte! Flott levert! —f.

Lagpremiene tilfalt Porsgrunn politi ved 
Ajer. Stormyr og Gregersen for beste 3-manns 
lag i 30 km., og Ørn, Gjerpen, ved Trygve 1 id. 
Harald Ramsåsen og Arne Bjerketvedt i 15 
km. Gjerpen Heimevern la som nr. 2 i b.g- 
konkurransen på 30 km.

203,2
197,4
190,1
189,4

Drafn, ved

nu på sitt siste

Klasse Junior:
Johan Kr. Vahlo, K.I.F.
Johs. Realfsen, Pors
Leif Melby, Pors
Arvid Solgård, Eidanger

Pokal for beste 3-mannslag:
Hans Bjørnstad, Per Christiansen og Lorang 
Corneliussen med 635,7 pt. Nr. 2. var Kongs
berg I.F. med 618.7.

VINTEREN synger nu pa sitt siste vers, 
og de som vil være med å synge de siste stro
fer må rappe seg. — Det går billigtog til Øy- 
steinstul søndag, og i alminnelighet er det 
også bussturer til Lifjell.

PORS får kr. 8000,— av tippemidler til ut
videlse av nyanlegg. Planen går ut på ut
videlse av tribunearrangement og anlegg av 
trenings- og håndball-bane.

Militært langrenn 26-2 1950.
Om det militære langrenn som gikk etter 

programmet 26. febr, kan man vel nærmest si 
at det ble en prøveklut.

Løypa som var en drøy 18 km. (rundt en 
gang), var meget krevende pa grunn av det 
harde føre — og at de fleste løperne gikk 
uten trening gjorde ikke saken bedre, og 
mange ga derfor opp.

Arrangøren høstet derimot god erfaring 
for senere arrangement, og da det jo var 
første gang en arrangerte militært langrenn 
med innlagt skyting her i distriktet, skal det 
ikke kritiseres alt for mye.

30 km.-løperne gikk løypa rundt 2 ganger.
Før rennet var det andakt på Metallverkets 

spisesal, ved sokneprest Nilsen.
Start og innkomst ved klubblokalet.
Tidtagere: Berner Andersen og Kr. Barth.
Resultatet for de beste ble:

15 km., kl. III, 38—1/9 år
1. Trygve Lie, Ørn, 1,21,51 — 10 treff.

— Det kan meddeles at billighetserstatning 
kr. 5000,— for den gamle banen og kr. 7500,— 
for Stadion foreligger. Krigsskadctaksten 
var henholdsvis ca. kr. 25.000,—. og ca. kr. 
92.000,—.

— Fotballgruppens formann spør: Hvor er 
av is protokollen ? .



P O RS-B LADE T3
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Under redaksjon av en komité. 
Abonnement kr. 5,— pr. år. 
Løssalg kr. 0.50 pr. stk.

Kultur-kvelder.
Det er gledelig a 

gerer kulturkvelder.
sc at klubbene nu arran- 

Pors var her tidlig ute 
og har regelmessig holdt klubbmøter med et 

også andre klubber kommer

^oksesSøvnet
som vi skulle arrangert 14. og 15. jan. måtte 
dessverre avlyses. Folkets Hus kunne ikke 
nyttes, da scenen ikke er dyp nok. Teater
salen var ikke ferdigoppusset, og Kasinoet 
på Vallermyrene kunne muligens fort oss på 
bankerottens rand igjen, når det bare leies til 
et ordinært stevne.

Vi har sokt om arrangement i Teatersalen 
den 25. og 26. mars, men søknaden er dess
verre avslått av utleiekomiteen for rådhuset. 
Vi gir ikke opp med det. for saken må ordnes. 
Ellers kan en slutte med all innendorsidrett 
for godt her!

ledig program 
fort etter.

I første nr. av Pors-bladet som kom ut for 
vel 4 ar siden, slo vi til lyd for at klubbens 
sammenkomster skulle preges av kultur — 
med foredrag, sang- og musikkunderhold- 
ning, opplysnings- og instruksjonsfilmer etc.

Det har vist seg at dette slår godt an. og 
medlemmene moter fulltallig frem.

Dette kan trygt anbefales store og små 
klubber, og det lønner seg sikkert bedre enn 
do evindelige dansetilstellinger i mer enn en 
betydning.

Kondisjon.
Fotballsesongen nærmer seg med storm

skritt, og spillerne er forlengst gått i trening. 
Gymnastikklokalet har så å si vært sprengt 
med tronende fotballspillere. Og det er bra. 
Og de er ogsa begynt så smatt ute, med marsj 
og loping. og følger lederen. Det er også bra.

Hvis hver énkelt spiller ved siden derav 
tenkte litt selv, og sørget for ytterligere å 
bygge opp formen, ved litt forsakelse, og ved 
selv a hjelpe til mellom treningskveldene, å 
styrke og bygge opp kondisjonen. Kondisjo
nen er det første og siste hos en konkurranse- 
idrettsmann. enten det gjelder fotballag eller 
individuell sport, -og når man først har kondi
sjon, da blir det mest fornøyelig a drive spor
ten. Derfor — til alle trenende fotballspillere 

— hjelp selv til med å få god kondisjon, da 
hjelper du også laget framover.

Gammel spiller.

Bandygruppa.
Den sportslige sesongen for gruppen er nu 

over for denne gang og vi er meget fornøyd 
' med den. tiltross for at det ikke gikk som 

ventet.
Vårt første lag ble en god to’er etter Eid

anger med dårligere målaverasje, mens vårt 
b-lag igjen tok kretsmesterskapet i sin klasse 
og jeg tror ikke det er mye som skiller dette 
lag fra vårt første lag. Derimot var vårt 
juniorlag i år stilt opp foran en. vanskelig 
oppgave, for det matte i ar begynne med bare 
nye spillere; men fra neste år av vil nok dette 
lag ha et ord med om kretsmesterskapet i 
sin klasse.

Vi hadde ogsa i år anmeldt 4 lag til krets- 
serien A-, B-, C- og juniorlag, men noen serie 
i C-klassen ble det ikke, for bare Eidanger og 
Pors stilte lag i denne klasse.

Det ble da mange spillere som ble gående i 
vinter uten en eneste kamp og av denne 
grunn sluttet mange med bandyen. Vi har 
hatt denne sak oppe på kretstinget et par 
ganger for. om ikke dette kunne la rette på 
seg ved at vår klubb stiller med to b-lag iste
den ; men dette er blitt nedstemt. Styret vil 
også i år prøve å få denne sak fremmet, og 
hvis den går i orden håper vi igjen å få se de 
spillere som har sluttet, pa isen til vinteren.

Gruppen er også mye handicapped av de 
umulige treningsforhold foreningen har hatt

KONTROLL OG CCRBTIKK.
Hopprennet var ikke engang begynt for 

kritikken over bilk ttører og kontrollører tok 
til ved hopprennet 8. mars.

Sakalte forståsegpåere har vi sa altfor 
mange av i foreningen. Meld dere heller til 
tjeneste pa et tidlig stadium, slik at styret 
h;*.’- nok villige og ansvarlige folk a sette inn.

Interessert.
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Oklungen 2612:
Bj. Omdal

Det økonomiske håper vi på skal bli ganske 
godt før vi avslutter vart regnskap for denne 
sesong.

Vi vil til slutt henstille til medlemmene i 
gruppen å være med og gjøre banen klar igjen 
for is og sne, så den kan bli brukelig i rett 
tid til fotballen skal ta til for alvor.

Så en takk til sportsutvalg og spillere og 
ellers alle de andre som har vært oss behjel
pelige i denne sesong.

Mange takk alle sammen, og vel blåst til 
neste host.

H. Haukedal 
Johs. Realfsen 
Leif Melby 
Bj. Omdal 
O. Hårseth

Jan Skarnes
Kjell Sjøblom

Jacobsen 
Håvet

2.
2.
4

pr.
pr.
pr.

LO 
og

11—12 år.
15—16 år.

Stathelle 19/2:
Kjell Sjøblom
Svein
Hans

V asstølbakken 1213:
H. Haukedal
Leif Melby 
Johs. Realfsen 
Gunnulfsen

Versvik, aftenhopprenn 2SI2:
4. pr. kl. A.
4. pr. jr.
6. pr. jr.
6. pr. jr.
2. pr. kl. B.

etter krigen. Vi har jo hvert år måttet vente 
til sneen har lagt seg på Stadion, for at tep
pet skal bli bevart så meget som mulig, og 
av denne grunn kommer gruppen altfor sent 
igang, for den som først kommer til kvernen 
får først male. Dette har stor betydning både 
for de sportslige og økonomiske resultater, 
og håper at dette spørsmål fra neste host av 
vil være i orden.

Jeg vil derfor oppfordre alle, medlemmer til 
å* ta sin del av arbeidet som en æressak, når . 
dette melder seg, for vi må løfte i flokk skal 
skal dette gå.

SMÅNyTT.
Skigruppa.
12i3: Pors’ første kretsmesterskap i 4 X 
km stafett. Kl. B, med beste etappetid 
beste slutt-tid av 5 lag.

Pors-laget besto av:
Per Storrønning (beste etappetid)
Jac. C. Gjelten
Gerdmund Nordhagen
Kristian Høistad.

SKOLE-SKLRENNET som ble arrangert i 
Brønnbakkene 25/2, samlet også i år en masse 
unger. Deltagelsen ble derimot mindre enn 
i fjor på grunn av de mange forfall, da især 
fra Porsgr. folkeskole. Vandreskjoldet og de 
fleste premier gikk da også til Klosterskogen 
og Klyve skoler som møtte fulltallig opp med 
sine elever. Som dommere fungerte i år som 
i fjor A. Fjeld og A. Magnussen.

Interessen for langrenn ser ut til å ta 
opp igjen på Vestsia.

Skarphedins distriktsrenn 613:
H. Haukedal 11. pr.

Hauken og Eidangers kretsrenn 2612:
Jac. E. Gjelten

Kongsberg I. F.s renn i Hanniball: 
Bj. Omdal

1. pr. kl. A.
3. pr. jr.
4. pr. jr.
2. pr. kl. B.

Kretsgutterenn i Siljan 1213:
7. pr. kl.
4. pr. kl.

*

Landsrenn i Bjelland-bakken 1912:
H. Haukedal 10. pr., Johs. Realfsen 5

*
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EGIL SLUTTER

B. O.

*

O.
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—d.

PORS’ BOKSEGRUPPE skal arrangere in
ternasjonalt stevne 20. og 21. mai. Vi er lovet 
god norsk deltagelse, likeså kommer en sterk 
svensk tropp. Der underhandles ogsa med en 
finsk klubb om en kamp i Finnland i høst og 
returkamp her senere.

B^Sssegruppao
Gunnar Brynjulf sen, Pors, var første lands- 

lagsmann i boksing, tapte sin kamp i mellom- 
vektklassen for danskenes bestemann Børge 
Jørgensen, i juniorlandskampen, søndag 19. 
mars. Han måtte gi opp i 1. runde for den 
rutinerte danske.

KLUBBMESTERSKAPET
i boksing skulle vært arrangert i Folkets 

Hus, fredag den 10. febr., men dette måtte 
avlyses, dels på grunn av sykdom, dels på 
grunn av kretsens propagandastevne i Lang
angen, lørdag den 1. febr.

5. Kkiktiasibarid
ved A. I. K. Lunds stevne, den 5. og 6. febr., 
deltok 3 boksere fra Pors. Kaare Gundersen 
var sekundant for våre, og Hj. Bjaaland-Jo- 
hannesen reiseleder.

I lettvekt A møtte Willy Sveum den kjente 
Refsnes, og tapte 3—0, etter en hård kamp. 
I mellomvekt, kl. A., fikk publikum nærmest 
en kald dusj i kampen mellom Tildor Ander
sen, Oslo-Odd, og vår Olaf Skilbred. Olaf fikk 
i 2. runde plasert sitt tjuvslag, venstre hook, 
og Tildor gikk pladask og ble tellet til 8. 
Allikevel klarte den drevne landslagskjemper 
å hale seiren i land.

Finalen gikk mellom Tildor A. og Gunnar 
Brynjulfsen. Det ble en typisk vippekamp, 
og kampen var hard, samtidig som Gunnar 
der slo igjennom, slik at han blir å regne 
med blant de store gutta i mellomvekt.

Bjarne Olsen gikk, tradisjonen tro, kamp- 
løs, men fikk til slutt gå en oppvisningskamp 
mot Horni, Kjelsaas.

Evert Johansen ønsket ikke å gå opp mot 
vår hardtslående klubbkamerat — som 
Sportsmanden sier vil bli en farlig «feier» i 
N.M. 11. og 12. mars. Pors’erne leverte en 
respektåbel innsats der borte — et resultat 
av god og riktig trening.

JOHS. BJØRNFLATEN
knocket out Harald Utfer i 1. runde ved Tøns- 
bergkameratenes stevne den 12. febr. Han 
deltok som eneste Porser!

* Den finske boksetrener Ahti Kiuki trener 
nu Pors-bokserne. Det er meningen å trene 
guttene 4 uker fremover. Det blir sikkert noe 
å lære.

BRYNJULFSEN 
Å BOKSE!

Den korte karriére Egil hadde i ringen var 
fin. Han var en av de beste emner som grup
pen har rådd over — en virkelig sportsmann 
som ble virkelig populær den tid han deltok.

Egil er tatt opp ved flyskolen og skal bli 
flyver — og vi ønsker ham hell og lykke i 
sitt nye vrke.

pr. Halvd.

VED URÆDD’S KRETSHOPPRENN
i Rugtvedtkollen søndag 19. mars, ble føl

gende av våre hoppere premiert:
Kl. A: 1. pr. Per Johansen. 6.

Haukedal. 8. pr. Einar Røed.
Kl. B: 3. pr. Olav Hårseth.
Kl. junior: 3. pr. Bj. Omdahl. 5. pr. Leif 

Melby. 6. pr. Johs. Realfsen.

ENDRINGENE
Norges Bokseforbunds konkurranseregle- 

ment, pkt. 4, anm. 2, der det heter at ingen 
kan bokse som junior eller nybegynner etter 
at han har fylt 25 år, førte til at vi fikk føl
gende nye senior-A-boksere: Henning Johan
sen, Arne Tollefsen og Aksel Arthursen.

PORS’ GUTTERENN, lørdag 18. ds., ble 
meget vellykket. Der var ca. 150 deltakere. 
Lengste hopp leverte 10-åringen Svein Brekke, 
Storm, med 26 og 27,5 m.

I kl. 11—12 år tok Per Jan Heidal, Pors, 
3. pr., og R. Bie Johansen, Pors, 9. pr.

I kl. 13—14 år tok Svein Jacobsen, Pors, 5. 
pr. og Hans Håvet, Pors, 7. pr.

I kl. 15—16 år tok Kjell Sjøblom, Pors, 1. pr.
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Kaare Gundersen
virket som kretsens trener i boksing i januar 
og februar. Her i byen var han fra 30. jan. 
til 11. februar, mens han var 1 uke på Kongs
berg og 1 uke på Rjukan. Det var et stort 
løft kretsen tok når han ble engasjert den 18. 
des., men ved sjelden imøtekommenhet fra et 
av Pors’ bokseinteresserte medlemmer ble sa
ken forholdsvis enkel.

Treningen er drevet med liv og lyst hver 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag, sa ingen 
skal komme og si at treneren eller guttene 
har ligget pa latsiden. Kaare Gundersen er 
kjent som en fremrakende tekniker, og selve 
treningen er lagt nærmest vitenskapelig an. 
Det kan ikke være tvil om at gruppen har 
hatt uvurderlig nytte av treneren. Hans lune 
opptreden og egne evne til å komme på fote 
med guttene, vil sikkert for Kaare Gundersens 
vedkommende resulterte i nye treneroppdrag, 
til gavn for hele det bokseinteresserte Norge. 
Vi kunne ikke tenke oss en bedre ambassadør 
her i provinsen!

Odds boksestevne
i turnhallen ble en middels forestilling. Pors- 
bokserne farvet opp arrangementet med god 
innsats, og vi erobret pokalen til beste fore
ning. Sveum fikk ikke kamp.

Kampene: Den lovende Pors-debutanten 
tapte klar 3—0 for klassens vinner Yngvar 
Eng. Vika, i welter C.

Odd Thoresen beseiret Aksel Arthursen i 
en dårlig kamp. Thoresen ble for god, og 
Porseren ga fornuftig opp i 2. runde. I samme 

.klasse vant Olaf Skilbred klart over Odd Lar
sen, Rjukan 3—0.

Gunnar møtte i mellomvekt B den gode 
Øyvind Soby, Lillestrøm, og seiret fortjent 
2—1. Trass alt må vi si at Gunnar i denne 
kampen ikke fullt ut innfridde de forvent
ninger som en hadde god grunn til å stille.

I en ekstrakamp i mellomvekt A mellom 
arets moralske norgesmester i jr., Odd Thore
sen, seiret Gunnar på t. k. o. i 2. runde etter 
perfekte slag. Populær seier!

Johs. Bjørnflaten viste seg igjen på arenaen 
i tungvekt A, og herjet stygt med den kjente 
Roy Thorsrud fra O. A. K. I 2. runde ble 
Oslo-gutten skadet, — etter øyensynlig å ha 
fått mer enn han helst ville ha! Lovende 
come back av den ikke så gamle mester!

—d.

<Sttvslutn ingsjesten
for Kaare Gundersen ble holdt i klubblokalet 
vårt, fredag den 10. februar. Kretsen var 
arrangør, men hele affæren var som vanlig 
Pors-betont. Ved bordet var det taler av bl. 
a. Olaf Hansen, Age Lassen, Ole Sigurdsen, 
Bjarne Olsen og Hans Rønning som ogsa 
omtalte Pors i rosende ord. Han sa bl. a. at 
er. alltid hadde betraktet Odd som storebror 
her i kretsen når det gjaldt boksing. Rollen 
var byttet, og Pors hadde overtatt.

Boksekretsen overrakte Gundersen en vak
ker porselensbolle i nordisk mønster, mens 
han av Pors’ boksegruppe ble overrakt en 
isbjørn i porselen samt et Pors-merke, som 
takk for lærdommen. Hedersgjesten Gunder
sen takket beveget for den store oppmerksom
het. — Festen fortsatte mod dans, og sang 
av Øyvind Thommesen og < Beiten . til Sigurd 
Melbys akkompagnement. En hyggelig og 
minnerik tilstelling!

N. M. i boksing.
' BJ. OLSEN 2 pr i tungvekt.

I tungvekt vant Johs. Bjørnflaten pa tekn.
k. o. i 2. runde over Roy Thorsrud. O. A. K.

1 mellomvekt tapte Olav Skilbred for John 
Tandrevold, Stavanger, på tekn. k. o. i 2. 
runde.

I tungvekt vant Ej. Olsen pa tekn, k: o. i
l. runde over landslagsmannen Knut Hvidsten. 
O. A. K. Senere mottes Bjarne Olsen og 
Johs. Bjørnflaten. Her seiret Bjarne etter vel 
1 minutt.

1 finalekampen mellom Bjarne og Kristen 
Bakkejord. Narvik, seiret Narvikgutten. Af
tenposten skriver: Ingen hadde trodd at
mesterskapet skulle ga til Narvik. Etter de 
to knock outer hadde de fleste ventet at 
Bjarne Olsen skulle ha blitt Norgesmester i 
tungvekt. Det så stygt ut for Bakkejord et 
par ganger, men med stort lovemot kastet 
han all respekt overbord og oppdaget at 
Pors-gutten hadde sin svakhet i kondisjonen. 
I en vill og stygg batalje fikk Bakkejord over
taket midt i 2. runde og seiret enstemmig. 
Bjarne Olsen var ikke til a kjenne igjen fra 
dagen forut og skaffet mange bokseskriben- 
ter store bekymringer.
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Idrettsminne.

vårsesongen er grundig 
nedsatt treningsnemnd

a. Dagfin Jensen, 
5/4.

heia Pors, og bak oss sto 7—8 stykker fra 
Vestsia. Dette blir en god heiagjeng, tenkte 
vi. — Ledelsen av kampen skiftet stadig og 
vi satt der med hjertet i halsen mange ganger, 
men Pors kom godt med og de satte respekt i 
de andre, og vi i heiagjengen fulgte godt med.

Når en i dåg sitter og tenker over denne 
kamp, er det særlig en skikkelse som dukker 
frem. Det var Goffen på backplassen. Der 
var det ikke godt å komme i nærheten den 
dag. Han fikk tak i det utroligste og ballen 
farte både hit og dit. Selbaks spillere ble 
faktisk redd for å komme i nærheten av ham. 
Stillingen etter ordinær tid ble 2—2 og vi 
var da meget spente da lagene stilte opp igjen. 
Men heldigvis, lykken var med oss, og da 
fløyten gikk for full tid og Pors fikk seiers- 
malet, var jubelen høy hos oss. Jeg ble fak
tisk lempet langt ut på banen av de andre, 
men sanne ting blir fort tilgitt i slike oye- 
blikke.

Turen hjem til Vestsia gikk godt, og alle i et 
strålende humør. Eneste aber: Heiagjengen 
kunne ikke få en lyd ifra seg. men det går 
nok over.

En gjør alt, og tar imot alt, når det gjelder 
Pors. Rolf Asdahl.

P. S. Utfordrer herved Halfdan Haukedal 
til a skrive neste Idrettsminne.

Foiballgruppa har planlagt 

vårsesongen.
Vi treffer fotballgruppens formann K. Bek- 

strøm, og spor selvfølgelig om nytt angående 
sesongen.

— Jo, sier han, 
planlagt, og der er 
bestående av 7 trenere, med Aksel Fjeld som 
formann og E Gundersen som sekretær. 
Nemndas oppgave er den rent tekniske side 
av treningen, og forøvrig intimt samarbeid 
med sportsutvalget. Det skulle være all grunn 

instruksjonen hertil å tro at treningen og 
med er i de beste hender.

Av nye spillere er bl.
Herre, spilleberettiget fra

Forøvrig, sier han. åpner vi sesongen alle
rede 10. april, med privatkamp mot Snøgg 
på Notodden. 6. april Urædd—Pors og 23. 
april får vi besøk av hovedserielaget Fram 
som bekjent leder sin avdeling.

Serien tar til 30. april mot Odd på Vest
siden. Videre skal vi mote Falk og Rjukan 
her i Porsgrunn, mens vi har Brevik og Stag

Ja, den som har drevet, og driver idrett, 
skulle da ikke mangle minner. Der hvor en 
kommer sammen med sa mange kjekke kame
rater, blir det alltid noe ut av det. Når en 
sitter og tenker over alt det en har fått lov 
til a være med på, har jeg kun ett ønske: 
å få alt om igjen. Tenk bare på alle de her
lige turer til Sørlandet, (Flekkefjord særlig). 
Hadde lyst til a skrive om en tur dit, men kom 
til a tenke på at jeg kanskje da kom til a 
røpe hemmeligheter. Den turen jeg bestemte ’ 
meg for, er da Pors fikk Selbak i 1. runde 
der borte. Dette hørte ikke lovende ut. De 
hadde da ikke tapt en kamp hjemme det året. 
Ja, folk sa at vi i det hele tatt ikke behøvde 
å reise dit bort. Dette var i 1929. Jeg var 
da*svært interessert, og gikk stadig i spenning 
hver gang de skulle sette opp et lag. Det var 
jo da en opplevelse a komme ut, og reise 
sammen med de store gutta. En har da ogsa 
fatt sett mye av Norges natur, og det har jeg 
kun fotballen a takke for, ellers hadde en vel 
ikke rukket stort lenger enn til Torvet. Turen 
til Selbak var jeg da sa heldig a bli med på 
som reserve. Vi startet fra Torvet i buss, 
glade og fornøyde, tross de sma sjanser.

Men herligheten varte ikke lenge. Da vi 
var i nærheten av Sandefjord stoppet bussen. 
Nu begynner moroa, tenkte vi. Helt umulig 
å få den igang. Ferjen i Horten ventet dess- 
vere ikke på oss. Måtte til slutt fa tak i 3 
drosjer. De 2 forste som kom så bra ut, men 
den 3? Her kan vi likeså godt gå, tenkte vi; 
men veien hadde da blitt litt lang. Vi reserver, 
ble da puttet inn i den dårligste. Jeg fikk 
plass foran, og der fikk jeg et stort bilhorn, 
og det satt jeg og blåste i ett til Horten. Men 
jeg skal si han fikk fart på den bilen. Det er 
den verste biltur vi hadde vært ute for. Smi
lende ansikter var det i den bilen da vi til 
slutt fikk glimt av ferjen i Horten. Ja, nu 
må det vel gå bra i kampen, tenkte vi, når 
vi allerede nu har hatt så mange uhell. Vi 
kom oss da ombord i ferjen, og alt gikk da 
noenlunde etter planen til Fredrikstad, der vi 
skulle overnatte. Kom til en meget kjekk 
vert; men dessverre hadde ikke han store for
håpninger å gi oss til morgendagen. Så opp
rant da dagen da slaget skulle stå. Vi kom i 
god’tid til banen, og guttene gikk rundt og 
kikket på banen.

Kampen ble meget spennende. Vi reserver 
lusket stille og rolig bort og satte oss der hvor 
det var minst folk. Plutselig fikk vi høre:
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Klubb-alten.
Torsdag 2. mars hadde hovedforeningen sin 

månedlige klubbaften. Det var meget godt 
fremmøte. Kapt. Stensholdt holdt foredrag 
om yrkesskolen for sjømenn som nettopp er 
satt igang her. Videre viste han frem et par 
filmer fra sjølivet.

Der ble så budt på kaffe og kaker.
En hyggelig aften.

ute. Som bekjent har vi 45 års jubileum og 
det er ordnet med jubileumskamp mot selve
ste «Ørn», Horten, i Porsgrunn. 24. mai.

Så går det slag i slag med de 5 gjenstående 
kamper i 1. div. og deretter cupmesterskapet 
som'laget allerede er anmeldt til.

— Ja, var det så noe mer, spør vi.
— La meg endelig ikke glemme, legger han 

til, at vi har avtalt pokalserie for 1. og 2. 
res.lag i dobbeltserie, hvor Odd, Larvik Turn, 
Sandefjord dg vi selv er deltakere. Vi har 
tenkt oss serien anlagt så at 1.- og 2.-laget 
kunne spille samme dag.

En halv time senere har vi foran oss opp
mannen Gustavsen, opptatt med treningen 
(pr. telefon).

— Nå, hvordan går det med innendørs
treningen, spør vi.

— Innendørstreningen? Vi har så smått 
begynt ute, sier han forbauset.

Men for å holde oss til innendørstreningen 
kan jeg opplyse at denne har vært utmerket 
ledet av E. Gundersen, etter et program opp
satt av treningsnamnda.

— Hva mener du om treningsnemnda?
— Absolutt det rette, svarer han uten å 

blunke. Det må jo bli noe av det med så 
mange erfarne og dyktige karer i aksjon.

Har treningsnemnda også satt opp noe 
treningsprogram for utetrening?

— Ja ,det arbeides med det. men det er 
ennnu ikke helt klart.

— Hvordan er du fornøyd med fremmøtet 
til treningen?

— Jo, stort sett er det bra, og det ser fak
tum ut som det blir bedre og bedre for hver 
gang.

— Noen ønsker, spør vi.
— Ja, jeg vil gjerne få lov å si at jeg håper 

spillerne virkelig vil gå inn for å lage noe. 
og med godt kameratskap og god vilje er jeg 
overbevist om at det skal lykkes, legger Gus
tavsen til.
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