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2PORS-BLADET

men

Ord f orer Anders Haug.

i

90 %

beste forhold.
Så ønsker jeg igjen alle hjertelig velkom

men til Porsgrunn.

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

På vegne av Porsgrunn kommune har jeg 
den store glede å ønske De Kongelige Høy
heter, Norges skiforbunds styre, skitingets 
representanter, skiløpere og ellers alle tilrei
sende hjertelig velkommen til Porsgrunn.

Det er gildt for byen vår å ha en idretts
forening som «Pors», som har utmerket seg 
slik for skisportens fremme at de har fått

ti / pø rsgru it vi!
q hilser N. M. deltakerne.

det ærefulle oppdrag å arrangere årets Nor
gesmesterskap på ski.

Skisporten er en sunn og god sport som blir 
dyrket av alle, såvel barn som voksne.

Det er et stort arbeide en forening påtar 
seg ved å arrangere et Norgesmesterskap, 

kjenner man Porserne rett, med deres 
veldige interesse, arbeidssomhet og energi 
fra tidligere arrangements, så vil de ganske 
sikkert klare denne oppgave på en utmerket 
måte.

Det har hele tiden nå, mens Porserne har 
arbeidet med å tilrettelegge rennet, sett trøs
tesløst ut med føret, men i det dette skrives 
er det kommet endel sne, og rennet må vel 
sies å være sikret til glede for hele byen.

Dette renn skal jo også tjene som uttag- 
ningsrenn for Olympiaden. Håper man her 
kan finne fram til de beste løpere, som kan 
representere Norge på en ærefull måte.

Jeg håper at det vil bli godt vær og gode 
føreforhold, så skisportens beste utøvere 
vårt land kan få konkurrere under de aller
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Redaksjon: Knut Larsen — Ragnv. Salvesen

Skisport og konkurranse.
Sjøl om det heter at skisporten er vår na- 

sjonalidrett og at nordmenn er født med ski 
pa beina, er det pa det rene at det først var 
i midten av 18. hundreåret at det ble virke
lig utvikling innen denne idretten. Opprinnelig 
var vel skiene nærmest et «transportmiddel» 
og for andre et slags «leketøy». Men etter 
hvert har denne idretten utviklet seg til å 
bli den store samlende idrett, en idrett hvor 
alle deltar, unge og gamle, kvinner og menn. 
Skiløpingen i Norge har ikke som mange andre 
idrettsgrener en håndfull utøvere og et tusen- 
tallig ukyndig publikum. Ved de store skirenn 
i dag kan man trygt si at såvel de deltakende 
som publikum vet å bruke et par ski.

Den opprinnelige skikonkurransen var en 
lek. Og det er naturlig a tro at kappestriden 
hadde form av et bakkeløp. Alle gikk jo pa 
ski men unngikk de vanskeligste bakkene. 
Når det sa skulle konkurreres, fant man at 
kunsten å greie en vrien bakke med stup og 
svinger, kunne være en passende prove.

Men etterhvert var det ikke bare det å greie 
bakken som var det vesentlige, — bakken 
måtte greies med stil.

Hoppingen hadde sitt utspring i slalåm. I 
de første slalamløpene var det nemlig lagt 
inn små-hopp hvor lengde og stil fikk sin 
bedømmelse. Og da telemarkingene omkring 
1870 reiste til Oslo for å vise «skikunst» var 
hopprennet en øvelse for seg. Interessen ble 
straks meget stor for denne form for idrett. 
Noe seinere ble hopprennet kombinert med et 
kortere langrenn.

Langrennet er — om en kan si det slik — 
ennå mer demokratisk i sin utfoldelse. I alle 
tider har den holdt seg utenfor rekordjaget. 
Og årsaken er enkel: Det er umulig å arran
gere to renn hvor forholdene og løypene blir 
så like at man kan registrere rekord. Dette 
er meget sunt og riktig? (« N? («ET EEE 
blir en ikke avhengig av baner og spesielt 
terreng for å arrangere langrenn. Det eneste 
som trenges er snø. Også kanskje vi skal leg
ge til: en løypesjef som forstår å legge løypa

Forts, side 5.

Alle disse forskjellige idrettsgrenene innen 
skisporten har en interessant historie. Den 
mest interessante er kanskje hopprennets ut
vikling. Ennå har det lyktes de nordiske lands 
hoppledere å holde denne utviklingen innen
for en noenlunde rimelig ramme. De lange 
hopp har sjølsagt tatt det sensasjonshungrige 
publikum med storm, men da man fra første 
tid av har hatt bedømmelse av stilen, har man 
kunnet holde så vel hoppere som arrangører i 
tømmene. Vi får glede oss over at det fortsatt 
ikke er den lengste flukt uansett stil og uan
sett om løperen står eller ei, som honoreres.

Sjøl om ikke hopprenn i våre storbakker 
er noen allemannsidrett, kan like fullt den 
beste hopper finne glede og trening ved å 
hoppe i en guttebakke, fordi stilen og mak- 
simumsytelsen i hver enkelt bakke er denne 
sports mål. Forholdene mellom lengde og stil 
avstemmes etter bakkens størrelse etter hvert 
som kravene har steget.



4PORS-BLADET

Aksel Fjeld:

Vil N. M. stimulere den aktive
skiinteressen i Pors?

>■

Aksel Fjeld.

—

10 mann i

Det var etter hovedlandsrennet i 1929 
tanken om å få arrangere et Norgesmes
terskap f or ste gang kom på bane i Idretts
foreningen Pors. Meningen var da å få det 
til foreningens 25-års jubileum i 1930. Fo- 
rennigens ledelse den gangen syntes imid
lertid vi hadde for liten forening og for 
få administratorer, sier formannen i ho
vedkomiteen for N. M. 1952, Aksel Fjeld. 
Og så ble det med tanken den gangen.

Porsgrunnselva.
Under landsrennet på Vestsia 1927.

Vi måtte søke 3 ganger før vi fikk 
N. M. arrangementet.

— ...........  • • * r ------ 'V' •

..X

■

•4
*

I det herrens år 1927 hadde Pors 
landsrenn i Rugtvedtkollen. Som så ofte 
både før og etter var det også den gan
gen ren folkevandring til bakken. Folk 
fra Osebakken skulle nå korte inn ve
gen ved å ro over Porsgrunnselva, men 
i iveren kom det for mange mannfolk 
i en båt — 10 heter det i avisene — og 
dette tålte ikke farkosten. Det står ikke 
noe om det var iveren etter å komme 
fort fram som var årsaken, men resul
tatet ble ihvertfall at prammen sakk 
og alle de 10 ski-interesserte måtte hen
gi seg til sommerens gleder og friske 
opp sine svømme-egenskaper. Det gikk 
godt den gangen. Vi håper ikke iveren 
gir seg slike utslag i år!

Frigjøringsåret 1945 ble imidlertid Rugt
vedtkollen gjort større og landsrennet i 1946 
ga oss igjen lysten på et Norgesmesterskaps- 
arrangement. Og flomlysrennet i 1948 ga stø
tet fullt ut. Foran hvert renn måtte bakken 
overgås med øks og sag og en kan kanskje 
si at det også var dette som fikk oss til å søke 
om arrangementet. Vi mente nemlig at det 
bare var et større arrangement som kunne 
sette Rugtvedtkollen i den stand vi i mange 
år hadde håpet på.

Ved siden av dette var sjansene store for 
å få lagt et N. M. til Telemark da en siste 
gang hadde hovedlandsrenn her i 1934. Vi tok 
saka opp i skigruppa, forteller Aksel Fjeld 
videre, og etter å ha drøftet spørsmålet med 
foreningens klubbledere ble den første søk
naden sendt inn til Norges Skiforbund i 1948. 
Imidlertid er praksisen den at det blir bestemt 
18 måneder før N. M. hvem som skal stå 
som arrangør. Det var såleis arrangementet 
for 1950 vi søkte. Men det var også en annen 
habil søker, og Kongsberg fikk det. Men det 
kom forskjellige ting i veien for idrettsfore
ningen på Kongsberg slik at det ble Asker og 
Bærum Skiklubb som fikk æren av arrange- 

Forts. side 9.
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Rammen går vidt for skisportens gleder.

Forts, fra side 3.

WMfflM KIHO
slik at løperen får vist at han mestrer den 
mest effektive teknikk i det terreng hvor løy
pa er lagt.

Skisporten er med rette blitt kalt Norges 
nasjonalidrett. Og Norge har også fått navnet 
■skisportens hjemland». Sjøl om utviklingen 
har ført til at andre har kommet opp på høy
de med oss, — i enkelte tilfeller endog har

Og i år er det Pors som står som arrangør 
av Norgesmesterskapene i disse «spesielle» 
norske skigrenene. Vi håper på gode og fair 
forhold for løperne. Og at kameratskapet og 
sportsfelleskapet igjen skal vinne en ny seier.

Red.

V-• -

passert oss — så er det vel neppe noen tvil 
om at den korrekte skisport drives etter norsk 
mønster, som i de tider da alt vedrørende 
skisport hadde sitt utspring i Norge.

Og gleden ved denne sporten er alt det som 
gjerne følger med: 
romantisk snødekte 
trær, strålende sol 
fra en knitrende 
blank himmel og ski
spor over alt. Like 
vidt som ordvalget 
om skisport går, like 
vidt går rammen for 
gleder skisporten 

: gir.
Høydepunktet for 

den aktive skiutfol- 
delsen i Norge ma 
vel trass i alt sies 
å være Norgesmes
terskapet. Og i år er 
det Idrettsforenin
gen Pors som har 
den ære å stå som 
arrangør. Forenin
gen ønsker i den an- 
edning alle hjertelig 
/elkommen til mes- 
•.erskapet — til å se 
god, norsk skisport.
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I. L. Dyraas
Tlf. 237

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

O. BraarudKr. Knudsen & Co

Telef. 571. V. Porsgrunn.

Porsgrunn

WUdtaA. innÅkudd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK A.S

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

V. PORSGRUNN 
TELF. 188.

Hj. Hermansens eftf.
Tlf. 284.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 156 — 157 k — 257.

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 1422 — Telf. 469

Kun.st stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Tlf. 609.

Klingbergs Kolonial
Telf. J/J/3 — Crogerlien

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229 
Avd. 2 — Telf. 180.

[Vestsidens Skotøyfonetning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 441.

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Ilerreekvipering1 — Arbeidsklær.
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Aktuelt historisk bakken.og om

FØDSELTRANG MEN OPTIMISME !

Det er ikke uten grunn at Idretts
foreningen Pors er stolt av sin skibakke 
i Rugtvedtkollen. Gjennom 30 år har 
foreningens medlemmer trofast fulgt 
appellene som mante til innsats for ut
bedringer i bakken. Og i dag ligger den 
der, snødekt og prektig i all sin glans. 
Hvis en lar et tilbakesyn i skigruppas 
protokoller vil en finne at det stadig 
har vært arbeidet med bakken. Gløden 
og innsatsviljen har aldri manglet og 
i dag kan en si al Pors har fått bak
ken nær det fullkomne................................

Bakkerekordet l Ruglvedtkollst! 6/ u?
Et kjempearbeid utført før Norgesmesterskapet.

Det er et kjempearbeide skigruppas med
lemmer har lagt ned i bakken foran årets 
begivenhet i Telemark: N. M. på ski. Vi nyt
ter høve til å interpellere et av skigruppas 
medlemmer, Halfdan Haukedal om dette ar
beidet.

- Skigruppas styre fant ut at Rugtvedt
kollen måtte utbedres, slik at forholdene ble 
de best mulig, og arbeidet ble satt i gang 
umiddelbart. Det første en tok til med var 
byggingen av permanent hopp. Det ble støpt 
opp 6 pillarer i forskjellige høyder over ter
renget og disse er bundet sammen med tre 
dragere. På disse igjen er det lagt en rekke 
jernbaneskinner til underlag for impregnerte 
lemmer som utgjør dekket. I overrennet er 
det skutt vekk en fjellknaus og hugget en 
rekke trær slik at tilløpet nå er helt over
siktlig.

I overgangen er skutt ut adskillig km3 stein 
og en kul i motbakken er rettet ut ved hjelp 
av bulldozer. Forbundets bakke-ekspert Agnar 
Rcnolen har vært og nivvellert bakken og 
etter hans anmodning har en også tatt noe 
av kulen. Profilen skulle nå nærmest være 
ideell.

— Tror du på økte hopplengder?
— Nei, det tror jeg ikke blir så svært 

meget. Kanskje kan en tøye den til ca 67 m, 
for med de store snømasser en hadde i fjor 
fikk en bygget opp bakken slik at profilen 
er temmelig lik den vi har i dag.

— Tribunearrangementet er også i orden?
- Tribunene er reist av byggmester Ekeli 

og er meget gode. Vi har reist tribune til 
presse, dommere, kringkastinga, de Kongelige 
osv., likesom den naturlige doseringen rundt 
motbakken skaper et utmerket oversyn over 
bakken slik at det skulle bli høve for ganske 
store tilskuermasser å se alt som foregår, 
sier Haukedal.

Og hva betyr så dette arbeidet i timer for 
medlemmene? Det er nemlig medlemmene som 
har utført alt arbeide i bakken som dugnad, 
og en regner med at det er lagt ned over 
3000 gratistimer der. På enkelte dager har det 
vært opptil 40 mann i arbeide, men det ve
sentligste arbeide er utfort av et arbeidslag 
på 8—10 mann. Det er all grunn til å gi 
disse iherdige idrettsgutter den honnør de 
trenger, og vi går ut fra at ledelsen i Pors 
vil finne en eller annen måte å vise guttene 
at de setter pris på innsatsen.

Når vi så i dag ser Rugtvedtkollen ligge 
der i all sin skrud, ferdig utbygget — hvis 
en da kan si at den blir ferdig utbygget 
noen gang — kan en ha grunn til å spørre 
seg selv om dette har vært en enkel sak å 
løse for skigruppa. Svaret må bli nei, og her 
har en god støtte i gruppas avis- og styre
protokoller. Disse dokumenter som har stor 
historisk verdi for foreningen, kan fortelle 

Forts, side 11.
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Olympisk tidtaking ved N.M. langrennene.

Pors’ hovedkomite for Norgesmesterskapet på ski.

HalfdanBarth,KristenAlfredvenstre:

!

N. M. arrangementet i Porsgrunn vil i man
ge høve bli nyttet som prøveobjekt for de for
skjellige deler av det tekniske apparat som 
skal nyttes under de olympiske vinterleker. 
Slik er det også med tidtakinga under lang
rennene som sorterer under tidtakingssjefen, 
Arnc B. Andersen. I en samtale med Pors- 
bladet forteller han at det har vært et stort 
og omfattende forberedende arbeide for en 
har fått alt til å klaffe. Blandt annet var han 
inne i Holmenkollen 1951 som observator, og 
det en er kommet fra til er at de apparater 
som skal nyttes under de olympiske vinter- 
lekcr skal prøvekjøres i Porsgrunn.

Det er ordnet med et Oslo-firma som skal

ved hjelp av 5-6 elektriske kronografcr, som 
skal gjøre avlesningen hurtig og greit. I lang
rennene skal løperne som kjent starte to og 
to med ett minutts mellomrom, og en kan 
derfor også regne med at løperne i enkelte 
tilfeller også vil komme inn i puljer. For å 
lette avlesinga vil det bli ordnet med telefon
vakt fra innkomsten. Vakta vil da gi opp 
hvilke lopernummer som kommer, og hvis 
det er flere i følge, også forsøke å avgjøre 
hvem av disse som kan tenkes først i mål.

For at ingenting skal klikke er det også 
ordnet med vanlige kronografcr for manuell 
tidtaking. Alt er førsteklasses og kostbare 
apparater så en er sikret for at det ikke skal

Første rekke fra venstre: Halvor Teksten. Alfred Magnussen, : 
Eltvedt, Aksel Fjeld, Halvdan Realfsen, Einar Wierpd. Thorbjørn Hansen. 
Annen rekke: Sigurd Isaksen, Einar Moe, Thomas Olsen, Eyvind Thiis-Evensen, John Abra
hamsen, William Braarud, Halfdan Haukedal. 
Bakerste rekke: Einar Halvorsen, Ame Furumo, Jens Hafredal, Johannes Borchsenius.
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Forts, fra side 4.

Vi måtte søke 3

om

Også en økonomisk suksess?Kringkastinga skal også 
prøvekjøiø. Et Norgesmesterskap er et stort arrange

ment. Og det er derfor mange som er inte
ressert i hvordan det vil gå økonomisk. Pors- 
bladet har foretatt noen undersøkelser i den 
anledning, og det ser faktisk ut som den 
økonomiske stillingen ligger meget gunstig 
an. Mye avhenger sjølsagt av været under 
N. M.-dagene. Finanskomitéen har imidlertid 
lagt ned et ypperlig arbeid og takket være 
den glimrende dugnadsinnsatsen, eier man 
en tipp topp moderne skibakke uten gjeld. 
De utgiftene som kommer til nå er de van
lige arrangementsutgifter, men det skulle li
kevel være all grunn til å tro at det meste 
av renninntektene vil bli ren netto. Og det 
er godt gjort!

At Kirkvåg var fornøyd kan vi godt for
stå for det er vel ikke alle steder hvor sports
begivenhetene foregår så å si midt i byen. 
Utstyret Kringkastinga skal bruke blir det 
samme som under Vinterlekene, og det er 
derfor rimelig at de vil høste erfaringer.

Kringkastingas idrettsreporter Rolf Kirk
våg har vært på befaring i Rugtvedtkollcn 
og Schøningjordene for å ta i øyesyn de for

hold kringkastingsreportasjen skal foregå un
der.

vi fikk N. M. arrangementet.
over ville bli full av arbeid, men alle var inn
stilt på å gjøre en innsats for å få et vel
lykket arrangement. Og klubbens ledere stol
te fullt ut på at medlemmene også denne 
gangen ville legge sin evne til å ta et tak 
når det gjelder noe for klubben. Og vi er 
ikke blitt skuffet i så henseende. Porserne 
kan når de vil. Det er det ihvertfall ikke tvil 
om.

Like etter sommerferien i fjor ble så de 
forskjellige komitéene nedsatt. Også ved disse 
valgene kom det til uttrykk at medlemmene 
ville gjøre noe for dette N. M., det var ikke 
vanskelig å få besatt de mange vervene. Den 
første komitéen som kom i gang var bakke- 
komitéen. Allerede i august måned var den i 
full gang med å preparere bakken.

— Tror du N. M. kan stimulere den aktive 
skiinteressen i Pors?

— Vi håper at den vil gjøre det. Spesielt 
skulle vi ønske at langrennsporten fikk flere 
utøvere. Forøvrig har vi ikke noe å klage 
over når det gjelder bredde i idretten.

ganger før 
mentet det året. Også for året etter, 1951 
søkte vi, men da var det Narvik Skiklubbs 
søknad som ble tilgodesett. Men alle gode 
ting skal jo være tre og vi søkte også 
arrangementet for 1952. Og da ble det altså 
vår tur.

— Hvordan var reaksjonen etter at søkna
den var innvilget?

— Vi hadde jo hatt et litet håp om at 
denne gangen skulle det bli oss som gikk av 
med seieren. Noen konferanser i den anled
ning var jo også holdt. Så noen kjempeover- 
raskelse var det forsåvidt ikke. Men gleden 
over at Telemark, Grenland og først og fremst 
Pors fikk dette ettertraktede arrangementet 
var sjølsagt like stor for det. Jeg glemmer 
ikke den optimistiske gleden som hersket over 
hele linja den søndag ettermiddag vi fikk te- 
legrammet om at det var bare å sette i gang 
med forberedelsene.

— Tenkte dere ikke på det voldsomme ar
beidet som lå foran?

- Sjølsagt var vi klar over at tia fram-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

O. M. Bærulfsen
l

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling Elektrisk utstyr på lager

Dame 
og

Herre 
klipp

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Vestregate 14 — Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Vask
og 

Føhn
Massasje

OM tim. Renspri :■
Fairai

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Renseriet: Tollbodgt. 21.
Tlf. 585.

Filial: Stangsgt- — Tlf. 758.

Ly

s
G
R
M
N

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

«Ekko»

14. 14. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malcrverkstcd.

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

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

i
JEPEMIASSEN
TRELASTUTSALG
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Forts, fra side 7. noen

Her lar vi protokollen fortelle:

men

RUGTVEDTKOLLENS ÅPNING

EGEN GRUPPE FOR SKISPORTEN

Framgangen fortsatte og den 13. mars 1919 
ble skigruppa utskilt som selvstendig gruppe. 
Det blir nå mer fart og liv over arbeidet, og 
samme sommer trer de sammen med hoved
styret i forbindelse med gårdbruker Rugt- 
vedt og kjøper Rugtvedtkollen. Styreproto-

Der var heller ikke så lite arbeide som 
måtte nedlegges her, skulle bakken bli presen
tabel i den kommende vinter. Der måtte hug
ges, graves og bygges på. Særlig meget ar
beide krevet overgangen og den ble da heller 
ikke helt ferdig, men når man tar i betrakt
ning at det ikke ble leiet hjelp, alt ble utført 
av medlemmene, må en si det ble bra.»

kollen kan sa fortelle at det ikke ble 
nøling med å sette i gang arbeidet for å få 
bakken satt i stand.

Ved medlemmenes hjelp ja. Det går 
rod tråd gjennom hele Pors 

historie at medlemmene alltid har stått

ne av

Det er jo kjent for de fleste at Pors er 
født i sma kår. Fotballbane og skibakke 
fantes ikke og det er vel ennå mange i Pors 
som husker treningen i Askedalen og ski- 
gruppas beskjedne begynnelse i Vabakken.

Avisprotokollen gir oss her det første sikre 
billede med et referat fra et skirenn som ble 
holdt i Vabakken i 1914/15 hvor foreningens 
fremste stilhopper Andreas Nilsen noterte 
seg for stående hopp på 18.20 og 18 m. Au
gust Dyrendahl ble nr. 2 med hopp på 17,10 
og 17,70 m. Finn Kristensen i mellomklassen 
leverte dagens lengste hopp på 18,50 m og i 
yngste klasse finner vi Georg Weber med 
lengste hopp på 17,90 m. Det er ingen im
ponerende lengder etter dagens krav, 
forholdende tatt i betraktning må en si det 
var godt levert.

At Pors allerede den gangen hadde vist å 
sette seg i respekt kan en tyde av denne mel
dingen i en avis.

Bakkerekorden i Rugtvedtkollen 67 m? 
om en enestående optimisme og pågangsmot 
fra alle de utmerkede folk som i årene som 
er gått har bekledt tillitspostene i gruppa, og 
ikke minst et meget oppofrende arbeid fra 
medlemmenes side.

parat når det gjaldt. Det er vel ikke 
helt riktig å dra fram noen enkelte når 
det gjelder innsats, mett for medlemme- 

i dag kan det vel ha sin be
tydning å få vite at de har hatt gode 
forlopere. Forste sommeren ble det lagt 
ned 125 gratis arbeids-timer og av dis
se noterte August Dyrendahl seg for 
de fleste med 63,5 timer, Halfdan Elt- 
vedt med 5 Jf, Andreas Nielsen Jf8,5 Kris

tian Andersen Jf 8 osv.

Snøen kom tidlig den vinteren og en kan 
vel tenke seg medlemmenes store spenning 
når dagen for bakkens åpning nærmet seg. 
Den 5. mars 1920 hadde en kommet så langt 
at bakken var preparert og Pors’ kjente hop
per Andreas Nielsen var førstemann som sat
te utfor. Jo, bakken viste seg å svare til for
ventningene for han noterte seg for tre bra 
hopp på 32, 33 og 36 m. Under det forste 
distriktsrennet 29. febr, satte Porseren Kris
tian Pedersen den forste bakkerekord på 41 m.

Så var det å ta fatt på utbedringer igjen. 
Den store arbeidsledigheten i 1920/21 gjorde 
at arbeidet ble satt i gang som nødsarbeide. 
Det var Pors’ egne medlemmer som utførte

Idethele har Idrettsforeningen «Pors 
efter evne bidratt sit til at øke Sports- 
interessen i vor By. Fra beskeden Be- 
gyndelsc for faa Aar siden har de ved 
Mcdlæmmencs eget Kveldsarbeide, efter 
for de flestes vedk, ingenlunde lette 
Dagsverk, oparbeidet sin egen Fotball
bane.

I Vabakken. hvor det er satt Rekord 
— 21 m — holder De sine Skirend.»

som en
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ÅPNINGEN EN FESTDAG
I 1945 ble det også satt i gang med ut-

BAKKEREKORDEN TØYES
John Helland, Snøgg økte bakkerekorden i 

1923 til 44,5 m og denne ble stående inntil 
1927 da to Oslo-hoppere etter konkurransen 
økte til 50,5 m. Senere har Olav G. Slaatun, 
Skade hatt rekorden med 51,5 m, mens Per 
Johansen, Pors’ storhopper som da var bare 
13 år tøyde seg til hele 50 m. Arne Wichmann 
var neste innehaver med 55,5 m og Vidar 
Lindbo-Hansen stoppet førkrigsrekorden på 
57 m.

Under krigen ble det selvsagt ikke høve til 
a drive noen ordinær virksomhet, men vi no
terer at det i 1945 ble holdt to illegale renn 
der.

bedringsarbeider. En fikk høve til å nytte en 
del av landsvik-fangene fra Miltenbcrg og det 
ble gravet og planert over en lav sko. Det 
hersket stor spenning etter ombyggingen og 
det samlet en rekke kjente løpere med Birger 
Ruud og Erik Kårstein i spissen for å fore
ta den høytidelige prøvehoppingen av bakken. 
Det var rene feststemningen i byen i den 
forbindelsen og den rene folkevandringen til 
Rugtvedt. Skolene hadde gitt sine elever fri 
og nå ventet en bare på den store sensasjo
nen. En kan vel også si den kom for Birger 
Ruud tøyde da bakkerekorden til hele 63,5 m 
og han hadde også et hopp på 69,5 m med 
fall. Trond Eide overtok den offisielle bakke- 
rekord i 1946 med 59 m og ble avløst av 
Ivar Nilsen, Skrim som sluttet med 60,5 m 
i 1947. I 1951 satte Arne Ellingsen den nå
værende bakkerekord med 64 m.

En skulle nå ha grunn til å tro at Rugt- 
vedtkollen var utbygget og i full stand, mon 
vi har vår svake mistanke om at Porserne 
fortsatt vil finne på en eller annen forbedring. 
Ja, en kan ha grunn til å si det slik, at den 
dagen Rugtvedtkollen er ferdig utbygget fin
nes det ikke flere Porsere!

arbeidet og betalingen var den samme som 
for kommunens nødsarbeide. Det ble det året 
fjernet over 1000 m3 jord og stein og denne 
ble transportert til toppen av kulen og fyllt 
på der. Den 15/10-21 heter det at bakken er 
ferdig, men de som skrev dette kan ikke ha 
kjent sine etterkommere.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tlouwta Stipes&iuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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N. TA. løypene
Ki.jei.rrL teeeena.

ger her en profil over begge som viser at deDet er ikke avgjort om langrennene kom-

veksling med stigninger og utforkjøringer.te skrives, men en kan vel gå ut fra at de

En kan vel regne med at en stor del av til

skuerantallet vil finne veien på ski innover istartskuddene lyder. De løypene arrangørene

terrenget, men vi vil også her be om at enhar lagt opp både for 30 og 17 km går dypt
ikke går i løypene slik at en er til hinderinn i Vestsidens idylliske og naturskjønne

for løperne.omgivelser. Vi har som rimelig er ikke fått

lov til å offentliggjøre løypene, men vi brin-
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REFLEX

Les sportssiden i
Herre- og Gutteklær

Audi. Aaslaad
JERNV AREFORRETN ING

—SPORTSARTIKLER-

Velsmakende og næringsrik PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

1111

Vestre gate 4 7
Telefon 466

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 

Telf. 969 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Vestsidens Frukt- og Cigarforretning 
OLE EVENSEN

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

DAHL & SKYER
BAKERI

Gjssrm
HURfiJlRni

Vestsidens Fiskemat 
& Delikatesseforretning 

Telf. 401 — V. Porsgrunn

Alltid godt utvalg i
RØKESTOFF, FRUKT OG SJOKOLADE

Kom innom når De går forbi.

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799

V. Porsgrunn

FRSNH NHSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Tlf. 648

I

ALT FOR SYKLER OG SPORT
R e p a r a s j o n e r

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodelokken.

ERMER
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Jocobjcns Boktrykkeri, Porsgrunn

snø øg 

til sl ull.

0$et var Telemark,
Vet du at det var i Telemark den berøm

melige stavridingen første gangen ble stemp
let som mindreverdig skiløping.

smil^EDel ble

KjempesSit
for løypemannskapene.

Snøen kom i store filler og det utartet seg 
til en veritabel snøstorm. Fjesene lysnet og 
hele byen summet av begeistring over underet. 
Det fortelles til og med at det den formiddagen 
ikke var råd å komme til på legekontoret på 
Hydro da pressesjefen barhodet hadde tatt 
oppstilling utenfor på trappa og lot snøen 
boltre seg i sine viltre lokker.

Ennå har det ikke kommet nok snø, men 
situasjonen har lysnet betraktelig, og nok 
blir det sikkert når startskuddet går.

get alvorsfull forsamling som her forleden tok 
det alvorlige skridt og bevilge tusener av 
kroner til snøkjøring. — Men så skjedde 
underet.

Løypekomitéen i Pors har hatt mange pro
blemer å kjempe med i vinter. Selve ryd
dingen av løypene i terrenget på Vestsiden 
har gått utmerket, men så var det snøen da. 
Det tok hardt på nervene daglig å gå å vente 
på den, og det så lenge ut til at en skulle 
vente forgjeves. Riktignok kom det så meget 
sno at hopprennet var sikret, men løypefol- 
kene forlangte mer. En tok for alvor til med 
reserveløypene ved Heivannet, og søndag 27. 
jan. skulle en større kontingent reise dit for 
å gå opp løypene. Men så viste værgudene 
sitt rette ansikt og det lasset ned med snø 
hele natt til søndag og søndagen med.

Loypefolkene var lykkelig over at en nå 
slapp flyttingen og kursen ble derfor satt til 
Solum kirke hvor lagene delte seg for å gå 
opp de opprinnelige løyper. Det var tre pul
jer som ga seg i veg. En på 17 km og to 
puljer på 30. Disse gikk da hver sin veg og 
en skal hilse å si at det ble et slit. Tre spor 
skulle gås opp. En startet fra Solum kirke 
kl. 9 om formiddagen og Trygve, Rolf Harald 
og Einar fikk den værste tørn. Først kl. 18 
om ettermiddagen nådde de fram til Vik og 
patruljen var da så utslitt at det måtte rin
ges til Porsgrunn etter drosjebil. Ja, Harald 
var så sliten at han ikke trodde han skulle 
få se Porsgrunn igjen. For de to andre puljer 
gikk det noe lettere, men det er betegnende 
for hvor slitsomt det var at heller ikke pulje 
to på 30 km kom fram til Vabakken før kl. 15.

Det er et impornerende arbeide løypefol- 
kene har utfort, og seinere fortsatte de hver 
kveld for å holde de tre løyper fine, så alt 
skulle ligge godt tilrette for en utmerket 
avvikling av langrennene.

En har ikke undgått å legge merke til den 
noe nervøse stemning som har hersket innen 
arrangementskretser for N. M. over snøen 
som ikke ville komme. Aldri har vel meteoro
logene hatt så flittige tilhørere, men det har 
vært spedt med trøstende ord. Regn, storm, 
mildvær har lydt ut i eteren og disse ingre
dienser kan ikke innfattes i et N. M. på ski. 
Ikke bare arrangørene har ventet på snoen. 
Det har vært et krav fra alle, men like lite 
har det hjulpet.

Men rennet skulle avvikles, og vi tipper 
vel ikke feil når vi nevner at det var en me-


