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Aksel Fjeld.

forFrem
dans her og der, og man interesserer seg 
kanskje vel meget for denne dansen og moro 
av forskjellig slag.

Det er ikke noe å si på dansen i sin al
minnelighet og at man har det hyggelig, men 
skal man sove hele søndagen for kveldsmoroa, 
da blir den kostbar.

Sovende mann synder ikke. Jo, da mot seg 
selv synder man. Likesom danselokalene, røk- 
fylte og støvfylte, trenger en utlufting en og 
annen gang, vil også du trenge frisk luft. 
Skiene vil gi deg luft i lungene, du vil føle 
deg langt friskere og mer opplagt til søndags
middagen etter en tur i Rugtvedt. Er du in
teressert i å ha formiddagen til anriet, så ta 
turen etter middag, luften er like god da og 
du trenger den.

Vi går langveis i regn og tåke, i snøslaps 
på dårlige veier for å komme på kino en, to 
og tre ganger i uken for å se en vildvest eller 
mer eller mindre gode filmer. Da har man 
initiativ. Ta litt av dette og legg det i en 
skitur.

Det initiativ unge og eldre vil ta i denne 
retning, vil ha betydning for hver og en langt 
inn i framtiden. En skitur er god medisin. 
Det er helsebot i hver tur. Bare prøv.

Snødekte lier og åser, rim, skispor over 
alt, liv i bakkene, unge og gamle i frisk luft.
Det er skisporten. Allemannssporten.

Vintereventyret.

Ingen sport virker mer avkoplende enn tur- 
løping på ski, og ingen idrett kan samle alle 
interesser slik som skisporten i turform.

I Porsgrunn som ellers i landet er det alt
for mange som sitter hjemme en søndag, 
kanskje ventende på silkeføre, eller er noe 
trette etter en noe sen lørdagskveld.

For den som til stadighet har anledning til 
å følge turløpingen på ski i kjære Rugtvedt- 
trakter, ser det ut til at det må være silke
føre med et par minus grader, strålende sol 
skal man oppleve de store folkevandringer.

Det skulle og burde ikke være slik. Folke
vandring skulle det være hver søndag såsant 
det var anledning til en skitur. Det er kanskje 
en oppgave for skigruppen dette, vil en og 
annen hevde.

Nei det er ikke noen spesiell oppgave for 
skigruppen. Vi har hevdet til stadighet på 
møter og andre steder at terrenget ligger 
åpent, og at det bare venter på turløperne. 
Det er bare å gå igang.

Ikke hver søndag er det silkeføre, men det 
er sne nok og skiene glir hvis man bare gidder.

I denne rastløse tiden vi lever i, trenger 
vi en avkopling, vi trengei' også balanse i 
kropp og sinn. Turløping på ski gir oss dette, 
ikke bare med silkeføre, men i allslags føre. 
Og alle trenger det.

Og interessene, hva med dem?
Alle skulle ha interesse av å holde seg i 

• form. Men her synder vi ganske kraftig, og 
kanskje allermest ungdommen.

Sent blir det om lørdagskveldene, det er
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Vestsidens Manufaktur
Telefon 799

V. Porsgrunn

Av de 25 som tok skimerket var det 4 stk. 
til bronse, 6 i sølv (derav frk. Rugtvedt, So- 
lum), 11 stk. i emalje, 2 i gull (Jeisen m.frue), 
1 greide prøven til statuetten og 1 tok ung- 
domsmerket.

Trening og trenere!
Innen alle foreninger som er utøvere

DAHL & SKYER
BAKERI

Vestre gate Jjl 
Telefon 466

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Medlemsrennet i Rugtvedtkollen
ble i år vunnet av A. Lokka, med P. Johan

nesen, Birger Liane, H. Haukedal, Per Boye 
Abrahamsen, Magnus Høiendal, Leif Isaksen. 
A. Wickmann, P. Skilbred og E. Nordbråden 
på de etterfølgende plasser.

Junior ble vunnet av Leif Melby, fulgt av 
Arvid Solgård, Arne Stenquist og Bjørr. 
Andvik. Dommere ved rennet var Aksel Fjcld 
og A. Magnussen.

A^B ERMER

kan slett ikke konsentrere seg om ting, hvis 
den som trener virker forstyrrende.

Man må også være oppmerksom på at reak
sjonsevnen hos de forskjellige mennesker va
rierer sterkt, og må absolutt tas hensyn til 
om alle skal ha utbytte av treningen. Reak
sjonsevne er evnen hos et menneske til å 
mestre en situasjon de ikke kjenner på for
hånd og derfor ikke har kunnet øve seg pa 
å klare. Den som hurtig kan tilpasse seg 
under de omstendigheter som foreligger, har 
en god reaksjonsevne.

Teknikk og pust er bra, men det er vel så 
godt, særlig i lagspill, at de som spiller kjen
ner hverandre og vet hva hver enkelt er god 
for. Derfor bør treneren påse at alle har for
stått ham og ikke bare dette, men at hver 
av de han trener også er klar over at alle 
er med og forstår.av 

en eller annen sport, eller det kan være andre 
foreninger, såsom Røde Kors m. fl. melder 
det seg alltid spørsmålet om trenere eller 
ledere. Det å trene og lede kan gjøres på et 
utall av måter, men det er ikke alle disse som 
er like effektive. Treneren eller lederen bør 
foruten selv å være en god utøver også være 
ikke så lite av en psykolog. Jeg mener at 
dette er noe av det viktigste med treningen. 
Man bør absolutt først lære dem å kjenne 
som man skal trene. Det er da særlig to ting 
som kommer i første rekke, nemlig oppmerk
somhet og intelligens.?

Når en trener skal lede ved å gi en ordre, 
må han kunne påkalle oppmerksomhet. Vi 
sier at et menneske viser oppmerksomhet 
når han eller hun inntar den holdning som 
ligger i å gjøre seg klar til å iakta, tenke 
og høre, eller bli klar over en bestemt opp
gave. Sterk oppmerksomhet er konsentrasjon, 
og man må ikke tvinge eller forlange at en 
skal konsentrere seg om to ting samtidig. 
Man skal også være oppmerksom på at ikke 
alle oppfatter like hurtig. Enkelte mennesker

Det Internasjonale Hopprenn
går onsdag 28. februar som aftenhopprenn.
Det blir en liten prove for N. M. 1952. Skal 

vi gjennomføre det tilfredstillende må alle 
være med. La det ikke mangle folk til noen 
jobb, det være seg billettselgere, ordensvern 
og tråkkere. Alle må være med for at det 
skal bli vellykket det hele. Du kan gjøre din 
innsats, meld deg til tjeneste.

Du kan hvis du vil.
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©. Bærwlfsen

Vestregate 14 — Porsgrunn

i

Medarbeidere:
Bjørn Relnholt, Leo Wendelboe Larsen

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende: 

ODD LIEN
Medlemmer:

JØRGEN KLEVEN. TRYGVE THORSTENSEN
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Premieutdelingen foregår antagelig også i 
år på Parkrestauranten.

Det henstilles til publikum
å vise trafikkultur under aftenhopprennet.

Skigruppa.

Presis M.

■lDna.l I 
—■JjohanIh ff
JEREMIASSEN
TREUXKSTUTSALG

Vi har denne måned igjen hatt en hyggelig 
medl,aften. Som et naturlig ledd i feiringen 
av Arne Garborgs minne, var dikteren og 
hans verker emnet for kveldens kulturelle 
innslag.

Som innledning på kveldens program spilte 
et orkester den fengende «Kong Håkon den 
7 ’s honnørmarsj».

Vi hadde vært så heldige å fått elever »fra 
den høgre alm.skole til å gjeste oss med et 
interessant program. De var hver på sitt om
råde meget flinke. Etter en innføring i dik
terens liv og utvikling, såvel som prøver av 
hans verker i dikt og prosa og stemningsfulle 
sanger, syntes vi alle å kjenne ham ganske 
godt.

Elevene høstet livlig applaus og da vise
formannen overrakte dem et verk om Garborg 
til skolens arkiv, var jubelen størst.

Deretter hadde vi den tradisjonelle kaffe
pause under damenes årvåkenhet med deres 
utrolig gode teft av hvor fater og kopper 
trenger å fylles i rette øyeblikk, så ingen kar 
er tomme.

Tiden gikk fort og etter sang og en aldri 
så liten svingom til gitar og pianoakkopag- 
nement var det oppbrudd ved elvetiden.

Ja, slik står det annonsert i et flertall av 
meldingene om de forskjellige møter som fin
ner sted i løpet av høst- og vintersesongen. 
Det er en grei klar beskjed som alle forstår 
fra smågutt til eldste medlem.

Derimot er det ikke fullt så greit å forstå 
don uskikk at ingen møter begynner presis. 
Motivet er kanskje at møteledelsen gjerne vil 
se flest mulig i lokalet ved åpningen. Hvis 
15—25 etternølere er resultatet av ventingen, 
synes den muligens utsettelsen er verdt for
sinkelsen.

Vi ser imidlertid ingen grunn til at et fler-
- og det oftest overveiende — skal sitte 

og vente i lenger tid på medlemmer som vel 
av slendrian ikke møter presis. Endel kan vi 
nok regne med har vektige grunner for en 
forsinkelse, men det er sikkert ikke de fleste.

Det kan være fristende for arrangørene å 
tenke som så at forsinkelsen er ikke større 
enn at den kan innspares på det videre pro
gram. Men når vi hygger oss som best i sel
skapelig samvær, blir grunnlaget for kame
ratskapet, klubbånden og kontakten mellom 
alle medlemmene lagt. Av denne program
post bør intet kuttes ut. Når så den oppsatte 
dagsorden skal gjennomføres, kan det hele 
lett resultere i at motet trekker for lenge ut.

Det er her selvsagt ikke tale om større for
sinkelser. De er likevel unødvendige. Begyn
ner motene til annonsert tid, lærer medlem
mene snart at presist fremmøte er det eneste 
riktige.

Distributører:
Dahl, Thorbjørn Gulseth
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Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk 
Telf, 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Vestsidens Elektriske Forretning
J. Johannesen Telf. 517Vestsidens Ølutsalg

Telf. J/99 
Porsgrunn

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning
OLE EVENSEN

RADIO
I over 25 år har min forretning skaffet distriktets 

borgere radio. Alltid de beste typer.
Prov et De også å bli fornøyd!

det er fors te gangen du ser på uret i dag for 
å undersøke om det ikke snart er pause.

Kl. 4 går du hjem til middag. Som vanlig 
leser du avisene og sier til deg selv at situa
sjonen er meget truende. Som så ofte før vil 
du forsøke å lette på framtidens slør i innen
rikspolitiske spørsmål som og i verdenspoli
tikken. Som alle ansvarsbevisste folk følger 
du med i dagens viktige begivenheter. Like 
naturlig kobler du dette ut i fritiden når du 
søker adspredelse. Der hvor du sysler i haven, 
går tur i skogen, leker på idrettsplassen eller 
koser deg med en god bok. Om aftenen gleder 
du deg over din gode seng uten nettopp med 
tanke på å hvile din overtrette, mørbankede 
kropp som ofte ellers.

Denne dagen glir inn i rekken av dager som 
blir til uker og måneder. Likegyldig? Ikke 
helt, men du vet liksom ikke hva forskjellen 
er. Når imidlertid den neste og den tredje 
dagen og mange etter blir likedan, føler du 
nok til slutt et velvære — en glede — kanskje 
lik lærerens når klassen er flittig eller elevens 
over en god eksamen såvel som læreguttens 
etter endt læretid med svennebrevet i hån
den og et strålende smil om munnen.

Ja, her ender vår felles tankeflukt. Slik 
tror jeg det må være å oppleve dagen når 
en er i form — åndelig og legemlig, lever 
med og i verden og likevel utenfor — i sin 
egen lille verden når en har lært den kunsten 
å koble av. Ikke ved å bryte ut fra det mo
derne menneskets jag til ennå mer rastlose 
og halsbrekkende fornøyelser, men ganske 
enkelt ved å gå fullt og helt opp i en enkel 
beskjeftigelse i fritiden.

Har du følelsen av dette en dag, kan du i 
sannhet kalle deg et lykkelig menneske. Men, 
husk at den ene faktor betinger tilstedevæ
relsen av den andre om resultatet skal bli 
godt og varig.

I god form!
Idretten er et viktig middel til å myke opp 

legemet etter dagens arbeid, som kanskje er 
ensformig og ofte tar humøret fra oss. Det 
er interessant å merke seg at idrettens be
tydning har øket proposjonalt med meka- 
niseringen i arbeidslivet.

Idrettens virkemidler er så kjent at det 
skulle være unødvendig å komme nærmere 
inn på dem. Derimot kunne det være gunstig 
å si noen ord om den side av begrepet «for
men», som vi ikke alltid tenker større over.

Vi regner vanligvis med vår fysikk, når 
det er tale om «god form». Parallelt med fy
sisk trening står imidlertid mentalhygienen. 
Disse to faktorer er uløselig knyttet sammen 
som stoffene i en kjemisk forbindelse. Sam
men utgjør de et hele, men isolert kan reak
sjonen ikke påvises. Den ene faktor betinger 
tilstedeværelsen av den andre.

De fleste mennesker i vår tid vil stille seg 
det' spørsmål om resultatet er verdt forsa
kelsene. Livsrytmen til 95 % av oss vil kalle 
disse forebyggende tiltak for forsakelser. Er 
vi oppriktige og ser nøkternt på det, kan vi 
være enige om at ordet «forsakelser» er mal- 
plasert i denne forbindelse. La oss ta en 
tankeflukt som nedenfor og da blir spørs
målet nok besvart med ja.

Tenk deg at du en morgen våkner godt 
uthvilt. Pussig nok tidligere enn vanlig. Etter 
en lett frokost går du til arbeidet — det 
være som kropps- eller åndsarbeider. Du opp
dager små detaljer i det faste bilde på din 
kjente og altfor kjedelige vei, hvor du kjenner 
hvert hus, hver sten og hvert tre. Kanskje 
gleder det deg litt?

Arbeidet tar til for dagen og går greit 
unna. «Uvanlig tidlig» sier du, når klokken 
varsler spisepause og ser på uret for å under
søke saken. Du er deg det ikke bevisst, men



5 PORS-BLADET

Et idrettsminne

H.Q.

I

er
er

NOBRØNA FAM1KEK Å/S
PORSGRUND

allerede kommet en del både løpere og publi
kum, og den tiden som var igjen før det skul
le begynne brukte vi til å prøve og smøre 
skiene våre (i overgangen) for unnarennet 
hadde jeg ikke noe lyst på, for det var et 
stykke arbeid å komme opp. Ertesuppe og 
pølser kunne en fa kjøpt i bakken, og jeg 
tror det slo veldig godt 
ertesuppe. Vi fikk

Imna Siipes&iv-zc 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hardhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Når en skal fortelle om et idrettsminne 
så kan det være så mye som kan renne en 
i hu.

Det minne som jeg her vil fortelle om, 
i grunn ikke fremmet for do fleste. Det 
Narekollrennet 1936. Det blir jo det nærmest 
seg selv en best husker. Jeg hadde sett denne 
bakken før, men det bekjendskapet gjorde 
den ikke særlig tiltrekkende for meg. Jeg falt 
det ene hoppet jeg hadde, og rev bindingen 
istykker. H. Espcdalen odcla begge bena. Per 
hadde prøvehoppet den flere ganger siden og 
kunne bare gi lovord om den. Pors meldte på 
Per, Arne og meg, og dotte gledet vi oss 
til, for vi var jo ikke vant til å hoppe mer 
enn en 45-50 m. Arne og jeg hadde vært oppe 
i Rugtvcdt hele lørdag ettermiddag og hoppet 
bakken ned for å vende oss til stor fart pa 
hoppet.

Dagen kom og vi reiste oppover på 7,19- 
toget om morgenen. Her traff vi en masse 
mennesker og mange kjente vi også. Været 
var ikke helt bra a se til for det var tåke og 
disig luft, men ettersom vi kom oppover mot 
Nordagutu lettet været og solen skinte i mel
lom. Per, Arne og jeg gikk omtrent til bak
ken med det samme og en del av publikum 
begynte også å svinge oppover. Det tok y> t. 
av 3/i for vi var oppe. Jeg husket ikke bakken 
helt igjen, men tenkte meg den så stor som 
jeg kunne, men den var større.

Redd var jeg i grunn ikke, selv om jeg 
tok det noe mer alvorlig enn vanlig. Det var

an, spesielt med 
numrene våre. Jeg tror 

jeg hadde nr. 29, 30 gikk ut, Arne 31. Vi gikk 
til toppen for å ga igang med dette som jeg 
hadde tenkt på nå i lengre tid. Det var nå 
så mye publikum som aldri jeg hadde hoppet 
for for. Det var nå helt strålende vær og 
bakken virket helt innbydende trass sin vold
somme størrelse. Et par prøvehopp av noen 
unge gutter beviste at her kunne det bli 
lengder. Bakkerekorden tror jeg var på noe 
rundt 74-75 m.

Arnold Kongsgård som var en av dem som 
først skulle gå ut, ropte ned til dommeren 
og sa at farten ville bli for stor, og vi tråk
ket ned en 20 meter. Dommerne sa at vi 
skulle tråkke ned 5 meter av den først an
viste fart, men Kongsgård hadde jo så god 
kjennskap til bakken og han mente det var 
fart nok der vi sto. Så begynte det. Kongs
gård 81, kraftig jubel, og hopplengdene va
rierte da mellom 70 og 83. En av løperne falt 
ned på ryggen, men han slo seg ikke for 
bakken var som en bakke skal være, god og 
fast under og et passe løst lag opp på. Min 
tur kom først av oss, jeg la i veg. Farten 
øket ettersom en kom nærmere hoppet, og 
jeg måtte legge meg forover ettersom luft- 
presset øket. Den lille svake forhøyningen
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn

Carl Carlsen
KOLONIALFORRETNING

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

en stund for hoppet, var en formelig klar 
bakken. Jeg var jo ikke vant med slik fart 
i tilløpet, og her var den visstnok over 90 
km. Jeg gikk likesom rett fram i satsen, så 
for meg ble svevet merkelig lett, og kunne 
mer ligge nærmest å flyte. Jeg fikk godt ned
slag og stod kanskje for støtt, for aktive. 
Overgangen som igrunn var noe brå fikk 
meg noe ut av balanse, og der Kongsgård 
hadde snudd falt jeg, på grunn av en hvis 
sløvhet. Dette kostet meg et trekk på 4 poeng 
eller ca. 20-25 m. Jeg reiste meg, hørte folk 
heia og kjente ropte på meg og sa det var 
79 m, og det stemte, tavla viste det. Jeg var 
igrunn fornøyd, for folk sa at jeg ikke kun
ne få noe trekk for det. Arne som hadde num
meret etter meg kom og fikk et meget godt 
hopp på hele 82 m. Så ikke lenge etter kom 
Per, og hva skulle han kunne klare. Jo, han 
skuffet ikke, et meget flott hopp på 85 m, 
dagens lengste og jubelen ville nesten ingen 
ende ta. Erik Kårstein var etter Per, men 
var adskillig kortere på meterene. Vi tre fra 
Pors ble overøst med all slags pointering slik 
som det var fatt, det hadde vi aldri trodd, 
kan dere klare noe lignende om igjen, flere 
fra Kongsberg datt, husk på pokalen og m. m. 
Jeg husker vi snakket med Torleif Aasland

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 530 Porsgrunn Telf. 530

som likesom snakket mer som en far for oss, 
og mente det her så ut til å kunne bli en 
bragd av oss tre. Men ikke la dere lokke over 
evne mente han, og det tror jeg ingen av 
oss gjorde. Neste omgang kom, og jeg må 
si at nå følte jeg meg mer hjemme. Det hele 
tror jeg også ble mer sikkert, for jeg kom 
godt ut og var likesom aldri i tvil, noe som 
jeg i grunn er. Jeg fikk et av mine aller 
beste hopp til å klaffe helt ut, ikke minst 
nedslaget. Denne gangen lot jeg ikke over
gangen lure meg. Da jeg snudde på sletta 
var jubelen større enn første gangen, og da 
tavla viste 84 % kan jeg ikke si annet enn 
at det gikk en barnslig glede og en viss 
liten stolthet igjennom meg. Dette her hadde 
jeg igrunn ikke tort håpe på engang. Arne 
kom og var like god som han var første 
gang og la på til 83. Kjente og ukjente stim
let omkring oss, og vi ga ganske sikkert 
utrykk for glede over det hele. Nu var det 
Pers tur til å komme. I mellomtiden hadde 
Kongsgård falt på 87 og flere var kommet 
helt opp til hans lengde. Nå kom han. og 
dette ble noe en vanskelig glemmer. Høyt, 
rolig og behersket og kom ned som han skul
le ha hoppet ned fra en taburett. Det hele 
var i grunn til å ta pusten fra en. Så brakte 
bifallet los og ville ingen ende ta, og da 88 m 
ble vist på tavlen var folk elleville. Vi tre 
stod sammen da Erik Kårstein kom. Ja, jeg 
tror vi ikke var helt sikre før han hadde tatt 
bakken, og tavlen viste 87 V2 m» Ja da var 
saken klar. Bakkerekorden var Per og Pors’, 
og en som kan sees ut til å bli vanskelig å 
slå. Etterpå var det Per og Pors og av og 
til ble det også nevnt brødrene Røed. Det 
var likesom at du var kjent med alle med en 
gang. En liten ting kan nevnes. Etterpå var 
Per, Arne og jeg på vei opp for å gjøre et 
ekstra hopp, men ble nektet underveis av 
Kleppen, som mente det kunne gå galt. At 
Per hadde hoppet bort i mot 100 er jeg ikke
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Einar Røed.

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

+■ 1
Navnet

A^tenhopprenn
Vårt Internasjonale

Arbeidet med å legge alt til rette til vårt 
årlige internasjonale flomlysrenn går nå raskt 
fra hånden. Innbydelsene er forlengst sendt 
ut og anmeldelsene begynner så smått å kom
me. Første svaret fikk vi fra Finske skiforb., 
som på grunn av den finske skispelen, som 
skal gå av stabelen 4/3, ikke kunne gi noe 
bestemt svar så tidlig, men skulle komme 
tilbake til saken på et senere tidspunkt. Fin
nene kommer jo forøvrig til «kollen» med et 
ganske stort antall løpere i år, så det skulle 
jo være gode sjangser for oss til å få besøk 
av dem da det er tidsnok at de drar fra Oslo 
igjen på torsdag, altså dagen etter vårt renn. 
Den svenske garde er jo også i år større enn 
den noengang har vært, så en skulle vel ha 
lov til å tro at også noen av disse skulle ta 
turen om Hanniball og videre til oss.

Innbydelsene i år er jo også sendt ut i 
adskillig større antall enn tidligere, gjennom 
Norges skiforbund som har formidlet dem 
videre til andre lands forb. i Europa. Kongs
berg har også lovet å komme med sine aller 
beste med Ruud i spissen så da skulle en tro 
at det også i år vil bli vellykket.

Rugtvedtkollen
Det voldsomme snevær vi har hatt i år 

har jo ganske naturlig satt sitt preg også på 
bakken. Det har vært opp til 1 m snø i unna
rennet og hele 1,5 m enkelte steder i tilløpet. 
Det har jo blitt bentråkket etter hvert sne- 
fall så det har jo hjulpet en del, men det er 
allikevel så mye igjen at en har måttet spa 
vekk en 1/2 m i unnarennet, da især fra 50-m 
og ned i overgangen. Det nye hoppet er jo 
prøvehoppet forlengst, og viser seg å være 
helt prima. Den første som satte utfor etter 
ombyggingen var forøvrig Halvdan Haukedal.

Innsamlingen av lyskastere er forøvrig i 
full gang og en håper på å få disse på plass 

kan få godallerede søndag 17/2 slik at en 
tid til prøvehopping i flomlys.

Rennet i år blir jo en generalprøve for 
neste års N. M. og alle komitéer vil bli satt 
i virksomhet. Billett- og kontrollkomitéen er 
blitt betydelig utvidet slik at det i år ikke 
skal bli anledning til noen gratis entré som 
tidligere.

i tvil om og vi hadde vel havnet på mange 
og nitti. Ja, det hadde blitt ekstra hopp. 
Etterpå snakket vi jo med mange kjente, 
deriblant Th. Aasland og han mente at i dag 
var vi så flinke at vi måtte reise til Bø på 
premieutdeling, og stakk til oss reisepenger 
dit.

Nede på Nordagutu var det omtrent som 
en maurtue. 4-5000 mennesker på en gang 
pa ikke større plass, så er det ikke noe rart 
at dører ble trøkt inn og vinduer knust. Vi 
fikk komme inn bakveien å forsyne oss gratis. 
Det tømtes med folk etterhvert som togene 
gikk, og vi tok altså toget til Bø for å over
være premieutdelingen.

Det ble 1. og 3. i jun. og 8. i kl. A 
lagspokal og 1 aksje i en annen. 
Pors og våre gikk igjen flere ganger. Det 
var første gangen jeg var på premieutdeling 
i Bø. En liten episode. Damene sto her på den 
ene siden og guttene på den andre (2 jenter 
til hver gutt). Jeg bød en dame å danse og 
danset som vanlig to danser, takket for dan
sen og ville gå, men nei, hun holdt meg i 
hånden, begynte a gå mot døren. Nå tenkte 
jeg, er det alvor? Men nei, hun stod ved 
doren da jeg bød henne dansen, og her var 
skikken den at herren fulgte damen tilbake 
etter dansen.

Vi tok et tog fra Bo til Nordagutu, og så 
------------- et godstog til Porsgrunn.

Hjemme ble vi mottatt med glede og be
geistring, for de hadde jo ikke ventet noe 
slikt. Synd at ikke min far skulle vært der 
for Narekollen og rennet den dagen tror jeg 
var en opplevelse for andre enn meg. Hver 
løper ble hyldet på en måte som bare en 
idrettsstjerne i vanlig forstand. Et virkelig 
begeistret publikum som verdsatte de aktives 
prestasjoner som ingen annen bakke kan 
tåle sammenligning med.

En slik dag som Narekollen 1936 tror jeg 
det er mange både aktive og passive som 
ikke så lett glemmer.

Dette er kun skrevet rett ned etter som 
det rant meg i hodet.
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være

. Vi takker hjerteligst
for all oppmerksomhet ved vårt bryllup. 

Marie og Johnny "Nielsen.

Fra fotballfronten
Tirsdag 6/2 var fotballgruppens styre, U.K. 

og aktive samlet. Formann Beckstrøm og 
oppmann Gustavsen orienterte om forhånds- 
treningen og opplegget av sesongen som sty
ret i samband med treningsutvalget hadde 
utarbeidet. Innendørstreningen skulle ta til 
med 2 kvelder i uka foreløbig til utendors- 
treningen skulle ta til. Teori en gang i uka. 
Ved siden av kom så planlagte skiturer og 
kortere langrenn. Ledelsen av treninga skulle 
Jeisen og Olaf stå for, og dermed er den lagt 
i beste hender. Vi vet jo fra før hva de er verdt. 
Med sin lange erfaring på fotballbanen og 
kjennskap til sin sport, samt gjennomgåelse 
av treningskurser, kan vi være glade at vi 
har slike karer. La oss nå ikke se som enkelte 
har gjort at de ikke tar sin trening alvorlig 
fordi trenerne er våre egne. Slike karer blir 
det ingenting av likevel, og de kan likegodt 
sitte på tribunen.

Det ble forøvrig ikke lagt skjul pa at det 
ventes mye av den kommende sesong. Fjor- 
årsesongen ga opptakten og i år gjelder det 
å gå ytterligere fram. Vi skal ikke bare nøye 
oss med å sette «norgesrekord som enkelte 
aviser slo opp om i host for en halvspilt 
serie, men vårt mål er å gå ubeseiret gjen
nom hele serien, sa Beckstrøm i sin innled
ning. «Dere vet hvilken krevende sesong som 
står foran dere, og derfor gjelder det at 
grunnlaget er i orden. Vær med fra begynnel
sen. Dette gjelder ikke bare dere som i al
minnelighet spiller på førstelaget, men alle 
sammen. Et lag kan sammenlignes med et 
orkester. Et falskt instrument skjærer en 
straks i orene, forplanter seg utover hele 
orkesteret for tilslutt å ødelegge det hele. 
Så også med et fotballag. En mann i dårlig 
form og hele laget lider under dette. Et lag 
er aldri sterkere enn det svakeste ledd», sa 
formannen til slutt.

Jeisen og Olaf var også frampå med noen 
«tankevekkere». Selv om vi er så godt som 
sikre i «landsdelserien», skal vi ikke 
fornøyd med det, sa Jeisen. «Vårt mål må 
være «hovedserien», selv om vi bare skal spille 
der ett år. Personlige interesser må også 
være til stede skal det gi resultater. Du skal 
ikke bare være fornøyd med å spille på første
laget, men stile høyere som også å spille på 
representasjonslag. Gå målbevist inn for opp
gaven og gi deg ikke før målet er nådd.»

Ja, dette var ord fra folk som vet hva de 
snakker om og det står på de aktive selv om 
de vil nå lenger eller stå på stedet hvil. Som 
U. K. Gustavsen sa: «Det er dere selv det må

Kommer ungdomspalten?
Sport og idrett har grepet om seg med 

eksplosiv fart i vår nutid, og er den mest om
fattende fritidssyssel i første rekke blant 
landets ungdom.

Vi skal ikke i denne sammenheng komme 
inn på idrettens fordeler og skavanker, men 
vil bare si, som dere også kjenner til er en 
viktig og enkel faktum, at den spiller en over
ordentlig stor rolle blant ungdommen i vår 
forening i dag. En av årsakene til denne 
framgang, dere ungdom ikke skal glemme, 
og det er at ledelsen i vår forening i dag 
setter alt inn på å gjøre arbeidet til ungdom
mens fremme så positivt som mulig, men 
ledelsen må ikke være alene om dette kraft
verk, ungdommen selv også må ta et kraft
verk for at tradisjonene i vår forening ikke 
skal dabbe av, men forfølge de videre tra
disjoner i årene framover, til glede for de 
som har vært og de som i dag er ungdommens 
sportsidealer.

Det er store navn på idrettens himmel og 
som er forgudet blant ungdommen, og hvis 
store ideal de er. Jeg skal bare nevne noen 
av dem, og si at tidens guder er dens — 
sportsmenn.

Det er Oscar Mathisen, Lauritz Bergendahl, 
Thorleif Haug. Birger Ruud, Jeija Gunder
sen, Kvammen, Thoresen og ikke å forglem
me (Hjallis) Hjalmar Andersen og mange 
flere, så banker jo ethvert gutte-hjerte, ja, 
pike-hjerte med for den saks skyld.

Ungdommen i Pors er jo så alsidig i sin 
idrett at en ungdomspalte i vår klubbavis 
burde bli en realitet. I andre klubbaviser 
skriver ungdommen av livets lyst, så hvorfor 
ikke ungdommen i Pors, så vi oppfordrer 
all ungdom, juniorer og nedover, send inn 
deres mening, eller om det er noe dere vil ha 
rede på, eller om det er noe dere har på 
hjertet, så syng ut i ungdomspalten. Kom 
m^d krav, ting dere vil ha rettet på eller 
uansett hva dere har på hjertet, alt vil bli 
behandlet konfidensielt, og dere gjør dere 
selv en tjeneste, samt redaksjonen, så ung- 
domsspalten vil bli en virkelighet i mars- 
nummeret. Redaksjonen venter i spenning.

W. L.



9 PORS-BLADET

For skyldmorro

kom

Bjr.

t

M.

de få som

som

Anonyme manuskripter blir ikke tatt inn 
i avisen. loddrett på tryne.

» — og

komme an på. Fra vår side vil alt bli lagt 
til rette på beste måte, og vårt mål er å få 
bygd opp et sammcnsveiset og harmonisk 
lag hvor kameratskapet og ånden er av beste 
merke. Har dere noe på hjertet som dere 
synes er skjevt og galt, la oss få greie på det 
og vi skal gjøre alt for å rette på det».

Ja, dette var jo rene ord for penge, og nå 
vet vi hva vi har å gjøre. Stemningen hos de 
aktive er ikke til å ta feil av. Alle går inn for 
sesongen som aldri før. De vet selv hva se
songen -51 kommer til å kreve og håper å 
lage den beste sesong i Pors historie.

To treningskamper er avtalt før seriese
songen tar til. Den 15. april mot Rapid her 
hjemme og mot Fram den 22. Dette blir den 
siste før første seriekamp mot Eik i Tøns
berg. Blir våren gunstig kan det vel hende 
det blir 1 a 2 kamper før den 15. og det vil 
tiden vise. Og så er moroa snart i gang igjen.

Bjr.

Ame Veholt
er innmeldt, og er spilleklar fra sesongens 

begynnelse. Han har vist gode takter på back
plassen i Tollnes.

Vi ønsker ham velkommen.

Kr. Barth og B. Andersen
reiser til Holmenkollen for å sette seg inn 

i saker og ting ved langrennene.

Skigruppen
avholdt torsdag 8/2 et meget godt besøkt 

medlemsmote i Klubblokalet.
Aftenpostens Sv. Fodstad var et hyggelig 

besøk, og han skildret turen til verdensmes
terskapet i Amerika på en levende og inte
ressant måte.

Sv. Fodstad er en kar vi gjerne ser igjen 
her hos oss.

Det var premieutdeling, film, kaffe og kaker 
med skiprat innimellom.

Vel det kunne hende jeg ikke fant noen 
som var urimelige nok, men da tok jeg til å 
lete etter det mest urimelige navnet. Jeg hus
ker en gang i Sydney, der synes jeg alle gam
pene var like pene, det var uråd å finne en 
jeg kunne spille på for moro skyld av den 
grunn, derfor rota jeg i programmet til jeg 
fant en som het «CRAZY. OWL», og det var 
urimelig nok: «gærne ugle», da gett! Crazy 
Owl vant den, og jeg var en av 
hadde spilt på’n.

I New York fikk jeg peiling på e mærr 
var omtrent dobbelt så lang i bakbeina 

men mer latterlig

Aksel Fjell og Odv. Jonnavald 
reiser til N. M. i Narvik 

representanter.

Da jeg for første gang var på en travbane 
i Norge, var jeg like uvitende om alt som het 
hester som bare en sjømann kan være. Like
vell ble det et grunnlag til mye moro fram
over, og det kan jeg takke min gode venn 
Hansen for. Hansen var travsportsreferent 
for en dagsavis, og det han ikke viste om hes
ter viste ikke andre heller.

Jo, vi kom i prat utenfor restauranten 
nettopp som prøveskuddet for første løp — 
«ser du den krikka der?» sa Hansen, og pekte 
på noe som lignet en pensjonert drosjehest. 
Når jeg skal si som sant er så hadde jeg ikke 
sett på stort annet, mager og hengslete og 
elendig som den var å se på, og at slikt noe 
skulle plages med traving, at ikke dyrevernet 
har tatt seg av den, sto jeg og tenkte. Men 
Hansen hadde en annen mening — spell på 
den du — om ikke så for moro skyld, sa 
han. Jeg kjøpte en 2 kroners vinnerbong på 
krikka for moro skyld. Den vant løpet med 
adskillige hestedrosjelengder og ga 97 i odds. 
Etter den dagen spaserte jeg forbi de fleste 
barene i havnestrøket, ihvertfall der det var 
hesteveddeløp, for nå hadde Hansen lært meg 
noe som var mye mer moro. Jeg var stadig 
på jakt etter hester som så urimelige ut, og 
Hansens råd fulgte meg mellom 5 verdens
deler.

som noen av de andre , 
dyr hadde jeg aldri sett for, jeg tenkte at 
når den starter går den 
Dessuten het den «Mayte Monday

som kretsens



PORS-BLADET 10 PORS-BLADET

porsgrunn porse en
YfUMaA, ituiÅhidd.

90 7„ knorsAksjekapital kr. 120.000,00

<

PORSGRUHD MITflLVERK A.s

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

i PORSGRUNN KINO
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

/

trin fti. i 
fiiitii

I
Redaksjonen utfordrer

herved Walther Richter til å skrive neste 
«Idrettsminne».

11

Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585. 

Filial: Stangsgt—Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

elektrisk brent

Ekko

Vi henstiller til medlemmene
å varsle redaksjonen eller «Ekko» såfremt 

det blir sendt flere enn ett eksemplar av 
avisen til hver husstand.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

dette var en fredag. Jeg spilte på den for 
moro skyld, og den gikk på tryne før den var 
over mål, langt foran de andre pene hestene. 
Jeg sente Hansen en venlig tanke da Oddsene 
ble ropt opp i høytaleren, for jamen var de 
like urimelige høye som bakbeina på «Mayte 
Monday»! Men i Buenes Aires måtte jeg til 
med bare urimelige navn igjen, ingen steder 
i verden hadde jeg sett så mange pene og 
vakre hester. Til slutt fant jeg en som het 
«BIRCH-ROD»! Nylig importert fra U. S. A., 
og «BJØRKE-RIS» på en travbane, synes jeg 
var passe urimelig. Så nære på å tape hadde 
jeg aldri vært før for «Bjørkeriset» var ikke 
så riktig mjukt som navnet forteller om, den 
ble stiv i oppløpet, og vant med bare en mule.

Så var det i Durban, der var det greit nok, 
noe av det første jeg fikk øye på var en 
hoppe som var blågrå på hele skrotten så 
nær som på hue, var a hvit. Den så ut akku
rat som den skulle ha dyppa hue i en mjøl- 
binge. Da. satset jeg et helt pund på grått

sii ® woæ.__
f s»

u-efae&M.

og hvitt enda den var 16 år gammel, og 
jammen tror jeg det var siste gang at gamla 
vant. Odds? Nei det får jeg heller holde for 
meg sjøl, for jeg vil nødig at du skal tru jeg 
juger. Og jo, jeg var da på mange andre trav 
og galoppbaner, og moro var det støtt enda 
jeg hadde slutta med å slite på krakkene i 
havnekvarteret. Så det er da en slags moral 
i denne epistlen også, takket være min venn 
Hansen, forteller en gammel sjømann ved 
navn Johannes Bjørnstad, og ovenstående er 
et hipp til travinteresserte Porsere som vil 
ha en liten bi-inntekt. W. L.



PORS-BLADET 10 PORS-BLADET

porsgrunn porse en
YfUMaA, ituiÅhidd.

90 7„ knorsAksjekapital kr. 120.000,00

<

PORSGRUHD MITflLVERK A.s

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

i PORSGRUNN KINO
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

/

trin fti. i 
fiiitii

I
Redaksjonen utfordrer

herved Walther Richter til å skrive neste 
«Idrettsminne».

11

Renseriet: Tollbodgt. 21. 
Tlf. 585. 

Filial: Stangsgt—Tlf. 758.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsgrunds Ørebank
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

elektrisk brent

Ekko

Vi henstiller til medlemmene
å varsle redaksjonen eller «Ekko» såfremt 

det blir sendt flere enn ett eksemplar av 
avisen til hver husstand.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

dette var en fredag. Jeg spilte på den for 
moro skyld, og den gikk på tryne før den var 
over mål, langt foran de andre pene hestene. 
Jeg sente Hansen en venlig tanke da Oddsene 
ble ropt opp i høytaleren, for jamen var de 
like urimelige høye som bakbeina på «Mayte 
Monday»! Men i Buenes Aires måtte jeg til 
med bare urimelige navn igjen, ingen steder 
i verden hadde jeg sett så mange pene og 
vakre hester. Til slutt fant jeg en som het 
«BIRCH-ROD»! Nylig importert fra U. S. A., 
og «BJØRKE-RIS» på en travbane, synes jeg 
var passe urimelig. Så nære på å tape hadde 
jeg aldri vært før for «Bjørkeriset» var ikke 
så riktig mjukt som navnet forteller om, den 
ble stiv i oppløpet, og vant med bare en mule.

Så var det i Durban, der var det greit nok, 
noe av det første jeg fikk øye på var en 
hoppe som var blågrå på hele skrotten så 
nær som på hue, var a hvit. Den så ut akku
rat som den skulle ha dyppa hue i en mjøl- 
binge. Da. satset jeg et helt pund på grått

sii ® woæ.__
f s»

u-efae&M.

og hvitt enda den var 16 år gammel, og 
jammen tror jeg det var siste gang at gamla 
vant. Odds? Nei det får jeg heller holde for 
meg sjøl, for jeg vil nødig at du skal tru jeg 
juger. Og jo, jeg var da på mange andre trav 
og galoppbaner, og moro var det støtt enda 
jeg hadde slutta med å slite på krakkene i 
havnekvarteret. Så det er da en slags moral 
i denne epistlen også, takket være min venn 
Hansen, forteller en gammel sjømann ved 
navn Johannes Bjørnstad, og ovenstående er 
et hipp til travinteresserte Porsere som vil 
ha en liten bi-inntekt. W. L.


