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Qads medarbeider.
D et er et minne fra en trang, dyster dal i

er jo nattverdens egentlige mening. Det var

Finnmark som stadig trenger seg fram i tan

en underlig opplevelse. Hele dalen står foto

kene, særlig når jeg trener idrett. Jeg skulle

grafert for mitt indre øye den dag i dag. Helt

med alterens sakrament til Ropelv, et skole-

øde, bare øverst oppe i fjellsiden en enslig fugl

internat som ligger på østsiden av Bøkfjorden.

som fløy inn mot reiret. Det gjorde det lik

Da måtte jeg gjennom en dal som jeg pleide
pigge kraftig med stavene for å komme fort

som enda mer ode.
Da jeg kom hjem, skrev jeg på en lapp som

igjennom. Alle kjenner nok steder i naturen

alltid ligger i min skriveblokk «Vi er Guds

som gjør at en skynder seg ut — det være i

medarbeidere». Og satte strek under medar

en mørk skog eller omgitt av øde fjell.

beider. Et ord fra denne lappen min har jeg

Men denne gangen måtte jeg stanse opp

nå i 25 år tatt som de^ første hver morgen,

midt inne i dalen og tenke på et ord «Vi er

og det blir nokså mange ganger også dette

Guds medarbeidere».

ordet. Men etterhånden er det kommet to stre-

Det var tanken på at jeg i grunnen hadde
en vidunderlig tjeneste som bestod i å bringe

ker under «Guds». Det er allikevel det vik
tigste.

Kristus til mennesker som trengte ham. Det

Halvor Dolva.
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Takk for i ar.
Nå er vi enda en gang kommet til julen, og
ingen skjønner hvordan året har kunnet gå
sa fort som det virkelig har gjort. Men det
er virkelig gått et år, for de forskjellige grup
pene er vol allerede det nye begynt alt.
Det har vært et vanskelig år for det bare
7 ar gamle bladet. Av og til har det lurt på
å ta en pause enten foreløpig eller for be
standig. Heldigvis er det ikke blitt noe av det.
Alltid har det kommet seg på bena igjen etter
cn kraftig nakkesprett. Men det kan allikevel
ikke fortsette slik det nå er. Får håpe at den
neste redaksjonskomiteen ikke vil få de
samme vanskeligheter å stri med som årets
har hatt.
Men jeg skal ikke her fortelle om all elen
digheten. Jeg skal nøye meg med a ønske alle
Porsbladets lesere en riktig god jul og et godt
nytt år.

Jeg skal få lov å takke alle dere som fulgte
oppfordringen om stoff til julenummeret.
Duddi.

r, ~~i
God jul til våre sjøfolk.
Det har aldri manglet sjøfolk i Pors, og det
gjør det heller ikke i dag. 2 av A-lagets
spillere har dradd sin kos på langfart, og
ingen vet nar de kommer igjen. Men sorgene
tar vi senere.
Vi håper at Rolf 'Stubben» Gunnerød og
Per Boye Abrahamsen får vårt ønske om en
riktig god jul og et godt nytt år.
Ellers ønskes alle andre sjøfarende medlemmer det samme.

Ja, hva med den. Er vi kommet lenger på
den enn vi var ? Ikke godt å si. Lenger kom
mer vi i hvert fall ikke i vinter. Det er bare
sprøytingen som står igjen for at den kan
nyttes til skøytebane.
Men det trengs hjelp til det også. Hvor
dan er interessen her ? Sannsynligvis like dår
lig som ellers blant medlemmene når det gjel
der et eller annet for foreningen til felles
beste. Er det for dem selv ligger de selvsagt
ikke på latsiden.
Vi har hørt at banen er grøftet rundt, pla
neringen er foreløpig i orden, og resten får
gjøres til våren. Da er forhåpentlig også med
lemmene litt mer interessert i dugnadsarbeide.

Kanskje en julegave.
Redaktøren og forretningsføreren av Stormavisa og Porsbladets redaktør har lenge hatt
planer om å gå i gang med utgivelsen av en
idrettsavis. Det er i den senere tid blitt en
god del idrettsblader for de enkelte klubber
her i kretsen. Som oftest er det vanskelig å
drive dem, og de er derfor gått inn etter
noen spede forsøk.
Storm-avisa bringer i sitt siste nummer før
jul en rundspørring angående dette spørsmålet.
Flere som virkelig burde være litt inne i disse
sakene, har uttalt seg og også uttalt seg til
fordel for saken.
Vi vet enda ikke hvordan det går. Det er
mulig det bare blir med tanken, men vi får
håpe noe annet. Det er virkelig behov for en
idrettsavis i kretsen, og vi håper derfor at
det kan la seg ordne. Det skulle da være en
ansvarlig redaktør og korrespondenter i de
forskjellige klubber. Videre er det en selv
følge at man har en forretningsfører.
Bladet vil ikke bli gratis, men det er tan
ken å sette abonnementsprisen så lavt som
mulig.
Vel, vi får leve i håpet fremover. Det vil
i hvert fall lette Porsbladets redaksjon, om
ikke andre, ikke sant ?
D.

I
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Håndball innendørs. Så spennende og dramatisk kan det av og til ga for seg.
Tilskuerantallet er ikke i flertall, ser det ut til.

Ikke alltid lett å være medlem av, håndballgruppa.
Som jar gått gjennom første året med glans.
En orientering: Når årsberetningen for året
1951—52 skal skrives, må en jo også ta med
en beretning om gruppas stiftelse. Denne be
retning ble skrevet av undertegnede 14/12 51.
Flere håndball-interesserte medlemmer i
Pors arbeidet høsten 1951 med å få en slik
gruppe innen foreningen. Det ble sammenkalt
til møte 3/10 51 i Klubblokalet til Pors. Det
møtte ca. 25 stk. fram og det ble nedsatt et
arbeidsutvalg som skulle undersøke mulig
heten av å starte en slik gruppe innen fore
ningen.
Arbeidsutvalget fant ut at interessen var
stor nok og søkte hovedstyret om å starte en
håndballgruppe innen Pors. Hovedstyret svar
te at de kunne ikke avgjøre en slik søknad, og
at den måtte settes under avstemning på ho
vedforeningens årsmøte. Imidlertid ble det
sammenkalt til nytt møte den 27/11 51 og

der ble det valgt et styre, samt et U.K. og
arbeidsnemnd.
Den 10/12 51 ble det holdt et styre- og
medlemsmøte. På styremøtet ble det besluttet
å sende et skriv til hovedforeningen om denne
ville støtte vår søknad på hovedforeningens
generalforsamling 13/12 51.
På årsmøtet gav hovedforeningens styre
vår gruppe sin fulle tilslutning og ingen av
medlemmene hadde noe å bemerke. Håndballlaget ble enstemmig opptatt som egen gruppe
tilsluttet Idrettsforeningen Pors.

Generell oversikt. De medlemmene som blé
valgt inn i gruppas første styre hadde heller
liten erfaring i foreningspraksis. Men man
må få lov til å si at de vokste med oppgavene.
Dette kan man også si om håndball-lagene.
Det er imidlertid neppe for mye sagt når vi
Forts, på side 18.
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Av Th. Aas land.

Når en gammel «traver» i fotballsporten
som undertegnede, skal forsøke å finne frem
et enkelt idrettsminne, så er det så utallige
kilder å øse av at jeg vet ikke hvor jeg skal
begynne. For en fotballentusiast som har vært
aktiv gjennem nesten en menneskealder, er
det forøvrig ikke de enkelte minner som har
den største betydning, — det er den uforklar
lige glede og spenning gutters lek med fot
ballen skaper. Den får et ufattelig tak på en,
man blir aldri trett av den.
Min første store opplevelse på fotballbanen
var så langt tilbake i tiden som 1915. Pors
skulle spille en avgjørende kamp mot Sande
fjord Ballklubb om retten til å rykke opp i
A-klassen. Jeg var satt opp som centerhalf
pa laget til tross for mine bare 15 år. Det
var jo litt dristig i betraktning av at våre
motstandere var betraktet for å være noen
hard fanter . Den gangen hadde Pors en spil
ler pa laget som ble kalt for «Bølebacken»
(han var fra Bøle). Da vi gikk fra stasjonen
opp til Marensro (Odds gamle bane), spør
Bølebacken, hvem som skulde spille centerhalf. Han der. sa guttene og pekte på meg
som gikk der stille og rolig i knebukser og
lue. Er dere gærne, sa han, den guttungen
der. Nåja det gikk jo bra, — vi vandt 3—1,
og dagen derpå var det en gutt som var litt
stolt da avisene mente han var en de beste
spillerne på banen. Selv den gangen var det
jo gjevt å få god kritikk i avisen. I den tiden
ofret avisene, med H. B. Henrichsen i «Grenmar i spissen adskillig mere spalteplass ved
omtale av kampene og spillerne enn den lokale
presse gjør i dag, — forståelig nok, det var
jo ikke så mange lag og kamper som det er nå.
Klubbånden og kameratskapet den gangen
var noe helt annet enn i vår urolige tid. Ford
ringene var små, men kampviljen og gleden
ved en seier var desto større. Svært ofte reiste
A-laget med medbrakt niste for hele dagen,
det var bare i spesielle tilfeller vi fikk reise
på klubbens bekostning f. eks. i N.M.-kamper.

Jeg husker en episode fra en N.M.-kamp i en
Østfoldby. Vi kom frem sent på kvelden til
hotellet, skrubbsultne og gledet oss til et dei
lig aftensmåltid. Men akk o ve, det nær
sagt eneste dette hotellet formådde å by på
var dårlig stekt makrell, og så var det midt
i «makrelltia», så vi var inderlig godt forsynt
av den på for hånd. Mat fikk vi nå i oss og
vandret trette og slitne til våre værelser. Der
fikk vi skuffelse nr. to. Det var noen bitte
små rom med tre og fire senger på hvert og
i de fleste av sengene skulde det ligge to. En
av guttene syntes ikke sengestellet så noe
prima ut, han kikket litt nærmere efter og
oppdaget at i flere av sengene var det brukt
svarte kullsekker som underdyne. Det var en
av spillerne som ikke følte seg helt patent i
magen etter makrellen og han «trådte av på
naturens vegne». En stund efter kom han
tuslende inn igjen med buksa i handa. Vi spur
te i all verden hva det skulle bety. Jo du
skjønner det, sa han, da jeg endelig fant doen,
så var det så trangt der at jeg måtte knappe
ned buksa utafor og «hæppe» inn, og derfor
tok jeg like godt buksa av-meg i tilfelle jeg
må ut igjen snart. Jeg skylder å tilføye at
vi bodde i en fløy for oss selv. Det ble en lat
ter og jubel uten like og snart var skuffelsen
over den manglende komfort glemt og vi sov
net «sødelig» alle mann.
Jeg husker en gang vi skulle til Rjukan
for å spille rundekamp. I den anledning hadde
vi anskaffet nye fine blå bukser til hele la
get. En av spillerne påtok seg å stryke dem
riktig fint og ta dem med i sin koffert. Nå
var han også glad i en liten oppkvikker etter
kampen, så han hadde med seg en flaske likør,
som han hadde puttet inn mellem buksene.
Da vi skulde ta på oss draktene, oppdaget vi
til vår skrekk at korken på flasken måtte
ha vært utett, for nesten alle buksene var
oversådd med likørflekker. Vi måtte gå på
banen med dem som de var, — men vi følte
det som om vi skulle ha vært «uheldige»
alle mann. Men vi vant kampen, så humøret
var på toppen allikevel.
Forts, på side 18.
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Stor interesse blant
pikene.
Skulker sjelden eller aldri.

Vi tar en tur over i Gymnastikksalen for
å se hvordan pikepartiet driver for tiden. No
en tvil på forhånd hadde vi ikke hatt, med
hensyn til om det gikk godt eller dårlig. Det
kunne bare gå fint med Wivi-Ann Gundersen
som instruktrise.
Alt var i sin fulle orden, selv om det var
lett å se at pikene ikke var over 12-års alde
ren. Det var liv i salen, men det er det det
skal være også. A se en «dau» forsamling
hadde ikke vært noe moro.
Det var mellom 20 og 30 piker i salen da
vi kom, og flere pleide det visst å være. Ellers
var det sjelden at noen var borte i det hele tatt.
Å leke satte de alle sammen pris på. Og
det tutet over alt da vi kom inn. Det viste
seg at de alle var racerbiler, og farten var
kollossal Til øvelsene sang de, og spør om det
gikk fint. Øvelsene gikk nesten prikkfritt for
alle sammen. Armer og ben gikk som smurt,
så det var bare moro å se på dem. Etter øvel
sene marsjerte de. Det gikk kanskje ikke så
fint, men det er lenge til de skal ut og mar
sjere offentlig, så de har tiden for seg.
Apparatene klarte de fint. Det var ikke
mange som måtte krype over kassa eller var
nødt til å sette seg oppå bukken. Ja, det er
virkelig den stammen Turngruppa må bygge
på i fremtiden. Dersom hele denne flokken
fortsatt vil være like interessert i turning som
det så ut til at de vai’ denne dagen, bør vi
ikke være redde for ikke å ha rekrutter.
Og så var det takk for i dag for dette par
tiet.
Like etter var det fullt i salen igjen, ja
i hvert fall nesten fullt. Dessverre fikk vi
ikke se hele mellompartiet i funksjon, for
hele seks var fraværende. Men de var flinke
disse også og gjorde øvelsene presist. På disse
partiene er det i det hele svært mange flotte
emner.
Denne dagen var det ikke akkurat øvelsene
det ble lagt mest vekt på. Hjulslagning og

6

apparatovelser var det viktigste. Det var vir
kelig mange som klarte å slå hjul, og ingen
var redde for å prøve. De gikk på med «dødsforakt», og klarte de det ikke i dag, skulle
det ikke bli lenge til.
Apparatene var i grunnen mer i vinden.
Mcllomhoppet på kassa og bukken gikk som
en lek, men jeg tror de syntes bukken var i
laveste laget. Flott og lett hoppet de over.
Liv Holtan, Lise Glad og Ingunn Renningen
gorde mest inntrykk på oss.
Å stå på hendene på kassa med bena mot
veggen, selvsagt med fart, var den letteste
sak av verden, selv om ikke alle akkurat fikk
det helt nøyaktig til. Men det kommer sikkert
senere. Balanse på bom gikk som en let’’ sak.
Det så ut som om enkelte aldri hadde gjort
annet i sitt liv. Stupe kråke var de imidlertid
ikke særlig begeistret for, men det gikl da
det og.
Til sist var det marsj, springmarsj og takk
for i dag.
Damepartiet kom til slutt, nå før jul var
det ikke samlet så mange som ønskelig, men
de kommer sikkert igjen. Her gikk øvelsene
greitt, selv om det var noen som ikke var helt
fortrolig med dem enda.
Vi spurte etterpå hva instruktrisen hadde
å si om pikene.
— Det er en enestående tilslutning. Pikene
er kjempeflinke til å møte opp, og disiplinen
kan jeg ikke klage på. Jeg er svært fornøyd
med begge partiene, ja med alle sammen.
—Hvordan er de aller minste ?
— De er veldig myke, og det er morsomt
å arbeide med dem. Men du vet det er ikke
samme disiplinen der som her.
Men timen fortsetter, det er damene som
turner, og vi stikker av.
D. K.
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Mitt ønske for 1953.
Vi har bedt en representant for de forskjel
lige gruppene om å svare på dette spørsmålet
ror å vite hva som ligger de enkelte mest på
hjertet.
Solveig Hansen, Turngruppa: Gymnastikk
sal på Vestsiden er hele Turngruppas stnre
ønske. Håper vi får den i 1953.
Kåre Beckstrom, F’otballgruppa: Jeg ønsker
at rekrutteringen ville bli litt kraftigere, så vi
aldri behøvde være redde for frafall på laget.
Ellers ønsker jeg en god fremgang for samt
lige grupper innen foreningen.
Ame Kristiansen, Bandygruppen .leg hå
per at interessen for bandy vil øi:e og at vi
tar tre nye kretsmesterskap. Vid re ønsker
jeg is på banen i vinter og sist, men ikke minst
at økonomien vil bedres.
Evy Beckstrom, Damegruppa: Flere med
lemmer og større interesse for vår gruppe er
mitt, største ønske.
Kristen Barth, Skigruppa: Jeg hapci at in
teressen for langrenn vil ta s°g opp, særlig
nå etter det som ble vist av langrennssport
under årets NM på ski.
Duddi Kjellevold, Håndballgruppa: Jeg øns
ker at flere damer måtte få interesse av hånd
ball, slik at vi kunne stille med ful’/ lag i alle
kamper, videre at herrelaget kunne greie
kretsmesterskapet i B-klassen tit sommeren.
Einar F unne mark. Boksegruppi: Jeg ønsker
at lokalforholdene ma bli bedre fc" vår grup
pe i året, som kommer, videre at flere aktive
ville greie seg godt i store konkurranser. En
delig må vi ikke glemme økonomien. Den
ønsker jeg må bli bedret atskillig.
Halfdan Realfsen, Hovedforeningen : Mitt
høyeste ønske er at vi må få on. skihytte en
gang, og da helst så snart som mulig. Det
ville være av stor betydning for vår forening
å ha en slik hytte.
Bandy oppmannen
henstiller til Bandygruppas spillere å vise
litt mer interesse for den kommende sesong
enn de gjør.
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Litt belærende stoff som må lese* med.

ettertanke

Muskler — krampe.
Når en utfører en idrettsøvelse, er ailLid
musklene i bevegelse. Men det er mange ting
man kanske burde rettet oppmerksomheten
på angående muskelarbeide. Vi hører ofte, ja
meget ofte om tilfeller av krampe. Dette er
ikke noe annet enn at musklene som er i ar
beid mod å utføre en ting (et spark) sies å
være dynamisk anstrengte, mens de muskler
som ikke tilfører arbeidet noen direkte nytte,
men allikevel er hardt anstrengte, sies å være
statisk anstrengte.
Disse statisk anstrengte musklene er pres
set sammen nesten uten avslapningsperioder,
og på den måten hindres den nødvendige blod
sirkulasjonen. Nytt brennstoff til musklenes •
arbeid kan derfor ikke bli tilført, og det som
er like ille, giftstoffene som dannes vt d musk
lenes arbeide, blir ikke fjernet, fordi blodet
ikke får strømme fritt.
Dette virker selvfølgelig meget trettende,
og en blir slov. Man skal være oppmerksom
på at bevegelsen med frie myke overganger,
ikke er så stor påkjenning som om man plut
selig blir oppmerksom på en ting og fra still
stand setter seg i bevegelse. Derfor burde en
alltid være i bevegelse.
De dynamisk anstrengte muskler som ut
fører arbeide vil derimot være i bevegelse, og
stramming og avslapping av disse muskler
skifter, blodet kan strømme fritt.

En bør merke seg at den muskelmassen som
trer i funksjon ved utføringen av en bevegel
se, bør stå i riktig forhold til det arbeid som
skal utføres. Kroppsarbeid som ikke resul
terer i noe ytre arbeid, bor reduseres til det
minst mulige. Bibcvegelser bor ikke helt fjer
nes. De kan legges inn for å skaffe de musk
ler som arbeider, avslapping og hvile.

Alt statisk arbeide bør minskes. Dermed
menes ikke at man skal stå stille, men det
er de overflødige øvelser det her siktes til.
Veto.
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O. M. Bærulfsen

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papir]orretning

Telf. 5 06 93

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Vask

n. M. IVWrø
Etb. 1916.

og
Føhn
Massasje

— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.
V. Porsgrunn
Telf. 5 06 73

ALFRED WFNJE

!
Ii
j

porsgrunn

porselen
elektrisk brent

90

°//o

norsk

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRi
Inn stallasjonsavdeling

TSVERK

Elektrisk utstyr på lager
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Her må målmannen gi
tapt for et velplasert
skudd.

Slik håndball kan vel
ikke våre damer pre
stere enda, men kan
skje om noen år.
| Bildet er tatt under
semifinalen på HeVs
. bane. Lagene er H J/0
og Hei.
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IkåffMSball idrett?

Det spørsmålet ble rettet meg av Porsbladets skrivesliter. Her kunne cn gjøre et langt
svar kort med et ' Ja . Men, du kjære leser
ville vel undre deg over et så kort svar. Jeg
skal derfor så langt mitt «hue og min to
tommer lange blyant er med, forsøke å svare
pa dette spørsmålet.
Jeg er ingen «Skipper Skuteløs;> når det
gjelder spørsmål og har kun gått annenhver
dag på en landsskole. Vel, spørsmålet er Er
håndball idrett ?
Selvsagt er det det. Det er en av de fineste
idrettsleker vi har. Idrett skal være en lek,
og i det 7-manns spill med 3 innbyttere vi
praktiserer i dag kan alle være med på leken.
Det er ingen som får anledning til å prove
seg på noe solospill. Handball er en idrett
hvor hver mann er avhengig av hverandre.
Ballen må kastes hurtig og presist, så ingen
av de seks spillere ute på banen får anledning

til å stå et øyeblikk stille. De er stadig i be
vegelse under hele leken. Den spenning leken
gir, kan ikke forklares, en må selv være med.
Dersom du kjære leser ikke har noen be
stemt idrett du dyrker, er du hjertelig velkom
men til håndballgruppas trening for å se om
du liker deg blant håndballspillerne. Gjennom
håndball og idrett i det hele tatt øker du din
vennekrets og du lærer hva det betyr å drive
en idrett.
Vel møtt til neste år dere nye som vil gå
inn for håndball og alle dere som var med i
året som gikk. Jeg vil her få lov å rette en
særlig takk til håndballstyret for godt sam
arbeide og takke begge lagene for den inn*
satsen de gjorde i sesongen.
Jeg vil ønske hvert medlem i vår gruppe
og hele foreningen forøvrig god jul og godt
nytt år.
Totto.

PORS-BLADET
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Da jeg var redaktør.
Jeg var ikke til stede på det årsmotet hvoi
jeg ble valgt til redaktør av bladet, så da jeg
leste referatet i dagspressen, kom det som
litt av en bombe. Jeg må innrømme at jeg
hadde litt vanskelig for å få sove om nettene
til å begynne med, for det ble mest da en
fikk tid til å legge planer. Men jeg tok da ar
beidet opp og prøvde å gjøre så god: jeg for
mådde.
Jeg vil gjerne ha sagt at det ikke er noen
misunnelsesverdig «stilling» å være redaktør.
Ja, legge planer ja. Jeg la planer om en
regelmessig utsendelse, om innlevering av
stoff og satte opp en plan over bidragsytere
— og emner, men disse planer ble vanskelig
å følge. Skrivelysten blant medlemmene var
liten da som nå, og lovede bidrag uteble, og
jeg lurte mange ganger på om det i det hele
tatt var noen interesse for bladet. Så det ble
til at en selv og medarbeiderne måtte skrive
det meste. En måtte jo tenke på økonomien
også, det var ikke anledning til å betale ho
norar. Noen klisjeer og slikt ville jo fikse
opp, men slikt koster penger.
Foruten å være redaktør og forretnings
fører så hadde en jo arbeidet med å ekspe-

dere bladet hver måned, samle annonser og
kreve inn kontingenten m. m.
Men allikevel, det var ganske interessant,
og det kan være lærerikt også for de som
ønsker å gå den veien.
Jeg ønsker Porsbladets lesere god jul.
Einar Halvorsen, redaktør 1950.

Om sure

støt.

Det største arrangement i foreningens his
torie er kommet på avstand — ja mange min
dre foretagender også forresten. Etter at alt
er brakt mer eller mindre vel i havn, skulle
en tro at bølgene hadde lagt seg etter den
labre bris som er blåst utover kreti og preti.
Den samme bøygen sniker fremdeles fram med
hviskende rost. Noen forsøker fremdeles å
sprute i vannet, men akk — hvor farlig er
ikke barnets lek ved stranden ? Den som enda
farer rundt med et grin om snuta og leter
etter noe å henge lua på, bør søke tilbake i
seg selv og spørre «Hva gagner dette ?»
Verden er ikke stor, men hvorfor gjøre den
mindre enn den er? Husmannsånden og trangviksk syn er tilbakelagt stadium.

Tlaccaiia Slipeskiuec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

I
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Fra Storms jubileumsstevne som hadde samlet ca. 1600 turnere.
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Kan noen tenke seg noe flottere enn å se
er. hel tropp av unge eller eldre kvinner og
menn utfolde seg pa banen i gymnastiske be
vegelser. Vel og merke, hvis det hele går som
det skal.
I arene etter krigen har flere og flere gått
inn for turning, unge som «gamle». En nar
funnet ut at dette er en av de beste måter
en kan velge for å fa avkobling og samtidig
lære hvordan en skal bruke alle musklene.
Nar det gjelder turning, behøver en ikke
ha en stromlinjeformet kropp for å være med,
en behøver heller ikke ha særlige anlegg for
denne idretten. Det er ikke visse mal som ab
solutt skal nås, ikke noen nødvendige poeng
en skal innkassere. Det hele er frivillig, som
selvfølgelig også all annen idrett er. Men det
ei allikevel noe annet.
Kameratskapet betyr meget. Det er ikke
til å unngå at det ikke alltid er dette som er
det fremherskende. Men her er det ikke noen
som går omkring og plukker og kritiserer.
Instruktrisen påpeker bare forsiktig de feil

som en eller annen gjør, og denne er takk
nemlig og forsøke å rette på dette.
En har alltid inntrykk av at en er velkom
men i turnforeningen. Atmosfæren er så helt
forskjellig her enn i andre grupper. Det er
bare damer til stede, og praten går for fullt,
i alle fall til fløyta går. Det utveksles menin
ger, og en prater om lost og fast.
Men hovedgrunnen for at en melder seg inn
i en turnforening, er selvsagt at en ønsker
litt mosjon, og det kan en være trygg for at
en får. Det er ikke en muskel eller sene som
ikke kommer i bevegelse. Dette betyr en hel
del for kroppen. I løpet av dagen kan en hus
mor bli svært trett. Det er ikke alltid arbei
det som virker trettende eller at det er så
forferdelig tungvint eller hardt. Det kan ofte
eller som regel er det musklene som er feil
brukt. En strekker feil, en lofter og sliter
mer enn nødvendig fordi en ikke vet om noen
bedre måte å utføre arbeidet på.
På husmorpartiet lærer en hvordan arbeiForts. på side 26.
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Vårt klubblokale

planene med det.

For mange år tilbake var det å kunne få
vårt eget lokale ikke så lite av en ønskedrøm.
I dag er dette en virkelighet. Det er delvis
forstålig at medlemmene av den yngre gene
rasjon i dag ikke riktig kan forstå hva det
betyr for samholdet i en forening å ha et eget
hus. De aller fleste tar det hele som en selv
følge. Kjære venner, la oss alle sammen for
plikte oss til både oppfore oss og behandle
alt i dette huset som om det var vårt eget.
Glem aldri hva dørmatter og askebeger er til
for. Hvis du er særlig plaget av arbeidslyst,
så la ikke dette gå ut over inventaret. Husk
at alle fire benene på stolene er laget for å
brukes. Vær behjelpelig med å ta vare på vårt
spisebestikk. Glem ikke at det er noen av våre
damer som ved personlig offer har skaffet
oss en god del av dette. Hvis ikke vi alle kan
være behjelpelige med dette vårt kjære klubb
hus, så er det umulig for noen få å holde det
hele vedlike.
Ettersom foreningen vokser, så har det vist
seg at klubblokalet vårt simpelthen er sprengt.
Denne mulighet ble sett allerede for noen år
siden, og av den grunn, ble tanken og pla

nene for innredningen av det nåværende pul
terkammer til kombinert styrerom og arkiv
tatt opp. Vi er nå kommet så langt at det bare
gjenstår for Hovedstyret å strø sand på tin
gen. Slik som vår forening er i vekst, må vi
nok før eller senere regne med å måtte ha en
forretningsfører. I dette påtenkte styrerom
kommer det til å være det mest nødvendige
kontorutstyr ved siden av vårt kartotek. Alle
grupper og komiteer vil her få sitt eget skap.
Lfkeså skal alle foreningens pokaler samles
her.
Til våren skal huset males. Vi håper ogsa
å få sten på taket. Det vil aldri ta noen ende
på alle de forbedringer og nyanskaffelser som
vil komme klobblokalet til del, dersom øko
nomien tillater det. .
Til alt dette kreves det selvfølgelig hjelp,
men forhåpentlig vil min største plage i så
henseende bli å studere på hvorledes jeg skal
få utnytte all hjelpen.
Vel møtt til våren.
En riktig gledelig jul ønskes.

Juniorsjefen i Fotballgruppa

sen. Også blant de yngste er det mange som
lover godt i tiden som kommer bare de for
står å ta sin idrett alvorlig.
Jeg ønsker alle i junioravdelingen en rik
tig god jul.
Abr.

uttaler seg.
Tar en en titt på sesongen som er gått, må
en si den har vært god, både sportslig og øko
nomisk. Alle lag har levert meget gode saker.
A-, B- og C-lagene gjorde det fint. Men har
var det Junioravdelingen det gjaldt.
Junioravdelingens 3 lag har vel levert den
beste sesong på lenge. Riktignok greidde vi
ikke å hale i land noe kretsmesterskap, men
ingen av lagene ble dårligere enn 2-er, og
juniorlaget vant sin pokalserie med bare seire.
Blant våre yngste spillere er det mange
lovende emner som nok vil komme til å hevde
seg i årene som kommer, gutter som John
Nielsen, Roald Reiersen, A. Ballestad, Finn
Johnsen, Ingmar Homane og vel det beste
Pors har hatt på mange år, Arnold Johanne

Asbjorn Kjellevold.

•X-

Ame Reinholt nominerer årets 5 beste på
A-laget.

1. Dagfinn Jensen, en utmerket innsats i alle
kampene.
2. Alf Mikkelsen, som vel har vært blant ba
nens beste i hver eneste kamp.
3. Bjørn Reinholt, vel hans beste sesong til
dags dato.
4. Karl Skifjeld, som har levert fine saker i
center.
5. Jeisen Gundersen, som halfback.

F
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Fra bånn - topp til bånn.
il Jf et er en deilig solsondag om vinteren.
Rugtvedtkollen ligger innbydende til, og man
ge er de som har tatt veien dit for å se alle ti
ders skirenn, det kan være hvilket som helst.
Vel, jeg skulle også være med og tok skiene
på skulderen og drog av sted. Det var best
ikke å komme for sent.
Bakken så nok flott ut, men det var ikke
fritt for annet enn at jeg lurte litt på om
jeg ikke burde trekke meg igjen. Men nei,
jeg ville ikke gjøre det.
Vi var kommet forbi oppropet, jeg var blitt
nr. 81, nokså langt ute. Jeg begynte på den
lange veien opp mot toppen, gikk og gikk,
passet på at jeg ikke skulle gli ned igjen.
Kronglete og bratt var det, verre og verre ble
det også jo lenger opp jeg kom.

Vel, jeg kom virkelig opp, kom inn på stil
laset og ventet på startsignalet. Det lot vente
på seg, bakken skulle tråkkes først. Jeg ble
mei’ og mer nervøs, konkurransenervøs. Tenk
om osv. Alt innbilte en seg i dette øyeblikket,
alle slags ulykker kunne falle innover en.
Endelig, der kom det, og jeg satte utfor.
Nå var alt som blåst, en bare tenkte på at
satsen må tas riktig. Jeg huker meg sammen
og sitter klar til satsen.

kt det gikk bra, nå er det bare svevet om
å gjøre. Nei, der merker jeg en saks, det var
ikke bra. Får forsøke å ta den inn. Så gjelder
det å ligge ordentlig på, så lengden blir der.
Deretter er det nedslaget. Det går også fint,
dette må da bli stilkarakterer vel ?
Skiene fortsetter helt opp i hesteskoen, en
flott sving der, og jeg lar skiene føre meg ned
i overgangen igjen.
Hva ble nå lengden ? Å, ikke mer. Nei, det
var den saksen som ødela hoppet. Jeg fikk
ikke tenkt nok på å legge meg på. Men det er
en omgang igjen.
Fremdeles står tallene 53 på tavlen.
Og jeg går opp igjen enda en gang for å
oppleve det samme. Skihoppingen er herlig
i hvert fall når det hele er over. Da tenker
en ikke på alt en må igjennom.
Petronius.

Olaf Skilbred har allerede tatt til med tre
ningen for neste sesong.

Skigruppas junioravdeling henstiller til med
lemmene å slutte opp om treningen.

l'-
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LAX :

SKISPORTEN
som tefi. og mosjon.
Jeg vil begynne med å sitere Fritjof Nansen:
«Skiløpningen er den mest nasjonale av alle
norske idretter. Intet herder muskler og gjør
legemet så kraftig og spenstig som den, intet
gir snarrådighet og behendighet bedre enn
den. Kan det tenkes noe sunnere og renere
enn på en frisk vinterdag å få skiene under
fottene og stryke til skogs ? Kan det tenkes
noe finere og mer spennende enn når man hur
tig som fuglen stryker utover de skogkledde
lier, og øyne, muskler og hjerne er spente,
ferdige til å unngå hver ukjent hindring som
kastes i ens vei
Skisport er en allemanns idrett. Den kan
dyrkes av såvel gamle som unge, kvinner som
menn. Det var telemarkingene som åpnet våre
øyne for denne herlige lek med skiene. Mens
skiene tidligere var ansett som et nyttig frem
komstmiddel, drev telemarkingene skiløpning
som en sunn og morsom legemsøvelse.
De lærte oss at det å stå utfor bakken på
ski er den herligste følelse en idrettsmann kan
ha. Det var de som skapte myten om at «alle
nordmenn er født med ski på bena». Men kan
vi si i dag at «alle nordmenn er født med ski
på bena? - Jeg mener nei. Det er sørgelig å se
hvor få det er som en tindrende vintersøndag
kobler av fra hverdagens grå tilværelse og
gir seg naturen og skiene i vold.
Vi er ikke alle likt utrustet, ikke alle kan
oppnå de samme resultatene, men i motset
ning til mange andre idretter er skiløpningen
så allsidig at alle kan få glede og utbytte ved
den. For å få den rette gleden av skisporten,
er det . ikke nok bare å kunne gå på ski, vi
må ogsa kunne s t å på ski. Med dette mener
jeg at vi må tilegne oss den mest elementære
svingeteknikk. Altfor mange skiløpere negli
sjerer denne. Enten setter de utfor, farten
blir for stor, og det ender som regel med et
kraftig fall, eller de står på skrå nedover,
stopper opp mot bakken, snur og står på
skrå til den annen side. Dette er naturligvis
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en sikker måte, men ikke særlig fort og slett
ikke morsom. Skal man ha den rette glede
av skiløpingen, må vi kunne svinge med bak
ken i kontinuerlig fart. Det er skiidrett. Den
ne grunnleggende form for skiteknikk kan
alle lære seg. Begynn i slake hellinger og
ta treningen som en alvorlig lek.
La oss se på skiidretten som et mål i seg
selv og ikke som et middel til noe annet. Jeg
beklager alle de skiløpere som ikke kjenner
noen annen form for skiløping enn den å stå
i hopp ellei' mase seg igjennom en langrenns
løype. Svingeteknikk er like viktig for en
hopp- og langrennsløper som hopp og lang
renn er for en slalåmløper.
Som det nå er, er det svingeteknikken det
skorter på hos den store skiløpende masse
hos oss. Derfor må vi slå et slag for å drive
opp ferdigheten her, og for således å oppnå
den fulle allsidigheten. Når vi har lært opp
kroppen til å lystre det minste vink i leken på
ski, da først vil vi få den rette glede av ski
løpingen.
Lax.

Hva bedriver 0 ?
Hvor er folket å finne en deilig sondag ?
Er det dynene som fanger, eller har lørdags
kveldens gleder satt sitt preg på legemets
tilstand ?
Ett er i hvert fall sikkert. Det er tynt med
folk i skauen om søndagene. Når en kjenner
til de mange herlige turer en kan ta i Vest
sidens «Nord-marka» er det uforståelig at
ikke flere kjenner sin besøkelsestid, beveger
sine stive lemmer og lufter de røykfylte fa
brikk- eller kontorlunger.
Alle trenger det, og etter en frisk tur får
en faktisk følelsen av å ha gjort en plikt mot
seg selv.
Når en videre kjenner til at Ivar Kristiansen
& Co. har merket «Pors-løypa» helt fortrinn
lig, bør en ikke være redd for å fare vill, om
en ikke kjenner omegnen tilstrekkelig.
—f — d.

♦
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-/-hjertelig takk.
Det er ikke noe som heter sesong hva ar
beidet med klubblokalet angår, men ved årets
slutt er tiden inne til å se på noen av de ting
som gjør det til en glede å være medlem av
Idrettsforeningen Pors. I alminnelighet har
man så lett for å fremheve skrøpelighetene i
en forening og gi den en større plass enn
man burde. Men jeg kan forsikre at godene
langt overveier all elendigheten. I året som
er gått har klubblokalet fått inventar for
flere tusen kroner, blant annet komplett spi
sebestikk til 60 personer av Damegruppen.
Jeg har dessverre ikke her anledning til å gå
i detaljer om all den hjelpen enkelte medlem
mer gir oss når det gjelder klubblokalet.
Blant disse medlemmer er Erling Klingberg,
Nils Olsen, Frank Nilsen og sist men ikke
minst Alf Kittelsen. Alf har gjennom alle år
gjort oss tjenester av forskjellig art og ikke
minst nå i år i forbindelse med det nye arkivog styrerom.
Foreningens medlemmer burde gjerne vite
at vi har en mengde prektige folk som uten
å fremheve seg selv gjør klubben sin uvur
derlige tjenester, og dette er jo nettopp grun
nen til at Pors er det den er.
Takk for hjelpen i år, dere som er nevnt
her, og likeså alle andre som også er med og
bærer foreningen frem.
Asbjørn Kjellevold.

Valgkomiteens arbeid.
I de senere år er det i vår forening nedsatt
en komite med det formål a skaffe habile,
villige kvinner og menn til å lede foreningens
arbeid i kommende år.
Valget av en slik komite har som regel gått
meget smertefritt, jeg hadde nær sagt upå
aktet hen.
La gå at denne komiteen har en forholds
vis enkel jobb. Arbeidet pågår jo i relativt
kort tid. På den annen side bør man være opp
merksom på at det arbeidet komiteen utfører
alltid vil være av uhyre betydning for fore
ningens trivsel og fremgang.

Den som engang har påtatt seg en slik opp
gave vil ha erfart at den er nå ikke så helt
enkel allikevel. Jeg tror ikke at det er noe
særlig for Pors, dette at det er vanskelig å
fa frem de rette folk på de rette plasser innen
administrasjonen. Snarere tvert imot. Forenin
gen har ord på seg for utmerket ledelse, og
med det nettopp avviklede NM på ski i frisk
erindring, er nok vår posisjon enn mer hevdet
i så henseende. Erfaringen har vist at etter
et slikt kjempetak som NM på ski var, vil det
alltid intreffe en liten reaksjon, og denne er
vi nettopp nå oppe i.
Det har i år vært vanskelig å få villige
og samtidig habile folk til å overta de for
skjellige verv innen vår mangesidige admini
strasjon. Hittil har det dog lykkes for de
grupper som har hatt sine årsmøter og la oss
håpe at det også for de to meget viktige
gjenstående årsmøter i fotballgruppen og til
slutt hovedforeningen vil være mulig å bevege
medlemmer som har alles tillit til å overta
ledelsen i det kommende meget viktige ar
beidsår.
La oss minne om arbeidet med stadionanlegget på Tollnes og glem ikke at vårt 50årsjubileum snart står for døren. Arbeidet
med dette må påbegynnes øyeblikkelig.
Plikten og oppgavene kaller.

Porsgrunn 29/11 52.
V algkomiteen
Odd Borgen Kristiansen.
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[Vestsidens Skotøyforretning A.s

I. L Dyraas

Torvet
V. Porsgrunn.

Telf. 5 15 68
Brød gir 'styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 2121
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SOLID SKOTØY
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Mlv porsgrunn
Vlir fclveif.50425

H. J. HALS

MANUF.1KTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengrcutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Porsgrunn Samvirkelag

Storgt. 136.
Telf. 5 07 64

Hj. Hermansens

eftf.

Telf. 5 20 11

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21f

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

O. Biwwwal

DROGERI. FARVEHANDEL og
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

Øst og vest
Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05
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KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40
Kunst stopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

iruzå&Luld.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK fl.s
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Olaf <SHil6red:

Min jobb som trener.
Dette emne er jeg blitt anmodet å skrive
litt om, men jeg tillater meg samtidig å kom
me inn på forskjellige andre ting.
Jeg har i år virket som trener for Pors,
men fotballtreningen blir jo ikke akkurat
slik en kunne ønske. Vil en være aktiv selv,
må man jo passe den siden også. Vi hører så
ofte at det å være trener for sin egen klubb,
ikke er bra. Det gir ikke resultater. Her kan
jeg ikke være enig. Hva resultatene angår,
kommer jeg tilbake til dem senere.
Når det gjelder å trene sine klubbkamera
ter, så har dette gått fint i Pors. Guttene har
vært greie å ha med og gjøre. De har gått
inn for å lære de ting som skal til for at et
lag skal bli godt og kunne vise resultater som
det kan stå respekt av. Skal det være noe å
beklage seg over, må det være at det har vært
for mange tilstede på enkelte treningskvelder
og at en derfor ikke har kunnet gjennom
føre treningsprogrammet fullt ut. Skal en
det, må en bare være trener og ikke noe annet.
Selve treningen er i grunnen ikke nødvendig
å komme inn på, men kondisjon og hurtighet
er grunnlaget. Ved siden kommer teori og
anvisning av tekniske detaljer, og alt dette
kan igjen opparbeides til fullkommenhet ved
selvtrening.
Teori har mye å si, og vi kan bare bekrefte,
at de diskusjonskveldene, vi har hatt hvor vi
har diskutert de enkelte detaljer ved spillet
og lagspillet, har vært usedvanlig lærerike.
Det har også vist seg av stor betydning å ha
egen trener for junioravdelingen. «Jeisen» har
hatt den jobben i år, og han kjenner dem og
har gitt dem grunnlaget for hvordan fotball
spillet skal være, slik at de kan fortsette i
samme spor blant seniorene.
Resultatmessig har året vært fint, vel et
av de beste vi har hatt. Det er bare guttenes
egen innsats og vilje til å lage noe, og det
gode forhold og kameratskap til ledelsen som

er årsaken til dette.

Her vil jeg komme inn pa noe utenom min
egen klubb. Man har i høst sett i avisene ut
talelser som er gitt av forskjellige klubble
dere, og mye av det samme går igjen. Dårlige
resultater, dårlig økonomi og så trenerspørsmålet. Disse tre ting tror jeg en kan ta un
der ett, for de henger nokså nøye sammen.
Tro om ikke spillerne og klubbledere selv har
skylden. Materialet er sikkert der, men det
er altså noe annet som mangler. Vil ikke løs
ningen være at spillerne er enige og kame
rater og forsøke å samarbeide i den rette ånd
med ledelsen ? Anskaff så en trener, og av
dem har vi både gode og billige her i landet.
Det behøver ikke nødvendigvis være en uten
landsk profftrener. Treneren må bli med i
kameratflokken, men samtidig skal han re
spekteres og adlydes. Dermed vil alt det dår
lige forsvinne og lysten og gleden vil prege
alle spillerne.
Det er dette vi har kunnet rose oss av å ha
i Pors i år, og det har derfor vært en sesong
som alle har vært fornøyd med.
Til sist har jeg lyst til å nevne et eksem
pel på hva innsatsvilje, kameratskap og et
godt samarbeide med ledelse og trener gir:
Da Sparta ble Norgesmester. Spartas trener
i år var Arne Strøm fra Halden. Jeg kjenner
ham meget godt, og det gjør vel også de
fleste på Pors-laget. Jeg tror ikke at Strøm
hadde kunnet få Spartalaget (som har mange
kjente navn) fram, hvis de ikke enig og sam
let hadde gått inn for å folge ham og klubbledelsen sin.
På denne måten vil jeg få takke alle klubb
kamerater for godt samarbeid i år og ønske
alle Porsbladets lesere «en god jul og et godt
nytt år».
Olaf Skilbred.
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Idrettsminner.
Forts, fra side 5.
Det heter ofte at den tids fotball vesentlig
var kraft og fart, det er vel sannhet med mo
difikasjoner, men spesielt i rundekampene var
det disse faktorer som var fremtredende. Jeg
husker imidlertid en rundekamp Pors spilte
mot gamle «Agnes Fotballklubb» på Urædds
bane. Det var en stekende het sommerdag og
tempoet var deretter. Spillet gikk tregere
og tregere efter hvert. En linerle som kretset
over banen oppdaget et hode som ikke hadde
o beveget seg på en god stund og fant på at
det var et passende hvilested. Dermed satte
den seg nydelig til rette på hodet til vår ytre
venstre og la fra seg et digert visittkort. Da
først ble det noe fart i ham.
Ellers er jo sensasjonsseiren over «Lyn»,
Oslo, med landslagskjcmpene Gunnar Ander
sen, Per Skau, Gårder og brødrene Mårtmann
i spissen, i 1924, av de ting en ikke glemmer
så lett. Den dagen var det «sterk kaffe-» på
Grønland. Eller 1934 med alle kampene mot
Sarpsborg, da hele byen stod på ende. Det
er morsomme minner.
Mitt kjæreste minne fra den «nyere» tid er
åpningen av vårt stadion i 1936. Som et syn
lig bevis på iherdige klubbmedlemmers utret
telige arbeide lå banen der med tribuner og
gjerder og alt i orden. Det ble da også en strå
lende åpning banen fikk i nærvær av fotballpresidenten Bjarne Gulbrandsen, som skulde
foreta avsparket i kampen mot Mjøndalen.
En ivrig klubbtilhenger hadde påtatt seg å
fyre av en salve i samme øyeblikk som pre
sidenten sparket. Vi var svært spent på om
det vilde klaffe og tittet stadig på mannen
som satt oppe på gjerdet med den elektriske
tenningen i hånden. Det klaffet på 100-dels
sekundet, så det ble avspark som sa seks.
Jeg kan ikke slutte dette «tilbakeblikk»
uten et ønske om at hine tiders gode idrettsånd, den brennende, uselviske klubbinteressen
måtte gjenoppstå, ikke bare i min egen klubb,
men også over alt ellers i norsk idrett. Jeg
tror det er på høy tid.
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Privat skuffelse.
Min største private skuffelse i år, forteller
Bjørn Reinholt, var uten tvil den siste serie
kampen mot Fram i Larvik. Vel kunne det
ha vært en såkalt «svart dag», men vi er vel
heller nærmere løsningen når vi skriver den
på treningens konto. Kampen varslet i hvert
fall om at det ikke nytter å stille opp i kamp
etter kamp med minimal fortrening.
Som regel går det nokså bra, men det skyldes
vel mer hellet enn dyktigheten. «Tren for deg
selv», sier mange, men en keeper er tross alt
mer avhengig av sine lagkamerater enn de
andre, i alle fall når det gjelder skuddtrening.
Prøv selv og skyte en ball og skynd deg
deretter i mål for å ta den.

— Ikke alltid lett.
Forts, fra side 4.
mener at utbyttet har vært bra idrettslig, savel som økonomisk og administrativt.
Det har ikke vært lett å drive denne nye
gruppa, fordi der innen Pors er flere med
lemmer som mente at klubben ble overadministrert ved å ha flere grupper enn før, og
at håndballgruppa ville bli en økonomisk
byrde for foreningen. Disse medlemmer mente
også at flere aktive idrettsutøvere innen andre
grupper ville gå inn for håndball og at dette
da ville svikte gruppene. Vi mener at dette
ikke er riktig fordi vi lever i et demokratisk
land og at idrettsutøverne må selv få lov til
å velge den idrett de liker best. De resultater
vi har oppnådd i år, må vi si at medlemmene
har stor andel i. De har vist et godt kame
ratskap og har kommet med små krav som
man må si at styret har infridd, og vi håper
at de resultater gruppa har nådd, vil anspore
til øket aktivitet i kommende år.
Grunnlaget for vekst og trivsel er god gro
bunn. Som beste grobunn for vår gruppe vil
alltid et godt kameratskap i og utenfor idretts
konkurransene og trening være. Derfor vil
en appell om innsats fra alle og for klubben
i toleranse og frisinn til enhver tid være rett
leder for medlemmene.
Torfinn 'Weber.

i
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NM på ski sitter best i erindringen.
SKapp og cPram kampene den største skuffelsen.
Porsbladets jule-enquete ga ikke overraskende svar.

Vi har i år som tidligere forsøkt å innhente
en rekke medlemmers svar på noen spørsmål
for på den måten å få vite hva som hadde
festet seg i hukommelsen. De største skuffel
sene og overraskelsene sitter gjerne lengst,
og vi tok derfor utgangspunkt i dem. Det var
ikke få som etterkom vår anmodning, men
det er beklagelig at boksegruppa ikke har
inngitt sitt svar. Det er mulig at denne ville
se litt annerledes på det, men det er neppe
trolig. Det er NM på ski, bandygruppas 3
kretsmesterskap, håndballgruppas fine gjen
nomføring av sitt første leveår og Kapp-kampcn. Ellers er det en rekke morsomme og opp
lysende svar medlemmene har gitt.
Spørsmålene er :
1. Hva mener du om året i sin helhet ?
2. Har det gitt oss skuffelser ? Hvilke ?
3. Hvilke overraskelser har det gitt ?
4. Hva er det beste resultat som er oppnådd?
Thor Bjørn Andersen var en god del i tvil
da han skulle svare på disse spørsmålene.
Om disse spørsmål gjaldt en spesiell gruppe,
om det var hele foreningen, om de skulle of
fentliggjøres eller arkiveres, vel det aner jeg
ingen ting om, men jeg går allikevel ut fra
at det er foreningen det gjelder.
Spørsmål 1. Sportslig sett må en si at året
har vært bra. Skigruppas strålende avvikling
av årets NM ga jo foreningen et godt renomé
utover landet. Bandygruppa med sine 3 krets
mesterskap styrker ogsa klubbens navn, Fotballgruppas kamper i cup og seriekamper var
all ære verd. Håndballgruppa som er nystar
tet, har hevdet seg bra blant de mer rutinerte
lag, og den er stadig i fremgang.
2. Pors’ kamp i fjerde runde mot Kapp var
en stor skuffelse, også at ikke boksegruppas
påtenkte mønstringsstevne på Stadion ble noe
av og at Skigruppen overså sine mange gutteløpere p.g.a. NM med trening i flomlysbakken.

3. Det gode samarbeide som kom frem un
der NM. At utvidelsesarealet er sikret til Sta
dion, og at Håndballgruppa skulle greie seg
så godt første året.
4. For Håndballgruppa må jeg si det beste
resultatet er 8 7-tapet for Vold. De*" viser at
gruppa har gått sterkt fremover fra starten.
Vi tapte 12—4 i første kampen mot Vold.

Bjørn Reinholt : Vi avsluttet vårsesongen
i år med en god annenplass etter Turn, ligger
som nr. 2 i den nye serien etter Fram, samt
nådde fjerde runde i cupen og har dertil et
ganske pent overskudd. Det forteller vel i
grunnen alt om årets sesong at den både
sportslig og økonomisk har vært god, ja så
god at vi vel neppe kan trekke fram en se
song i Pors historie som har vært noe bedre.
2. Selvfølgelig har det også vært skuffel
ser. Vi var i vår livs form da vi ble slått ut
av Kapp her hjemme i 4de runde. Vi hadde
alle som en lovet å gjøre en alle tiders inn
sats, og følgen var at vi bandt oss og at vi
aldri kom i gang med det spillet som vi kun
ne levere.
Det er også en skuffelse at ingen av de
unge har kunnet jekke ut noen av oldboysene
av laget. Det har «dessverre^ vært for langt
sprang mellom gammel rutine og ungt på
gangsmot. For å spille på et A-lag kreves en
god del, og det nytter ikke å gå rundt og
være skuffet over ikke å bli prøvet, så lenge
ikke guttene gjennom B-kamper og trening
viser at de virkelig er modne for et A-lag.
3. At det også for vårt vedkommende går
an å komme i vårform. Trodde de fleste av
guttene var svært tungtrente, men vårseson
gen i år beviste noe annet.
4. Personlig synes jeg de beste resultatene
i år var seriekampene mot Selbak og Lisleby
i den nye serien. I begge kampene ble det
levert spill av god kvalitet. Også rundekam-

■
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♦
Det vi husker aller best.
Et bilde fra hopprennet
i Rugtvedtkollen.

Det var ikke få som
hadde mott fram for
å overvære rennet.
Innfelt:
H. K. H. Kronprinsen.

pen mot Lyn ga et godt resultat, men her
var resultatet mer et produkt av innsatsvilje
til å vinne, enn spill. Banen innbød jo heller
ikke til noe spill den dagen.
Erna Kittilscn: Jeg må si at året som gikk
har vært bra når det gjelder vår gruppe, især
når jeg ser på det økonomiske.

2. Det har gitt skuffelser. Det er svært
mange damer som er interessert i Pors, og
det er for meg en stor skuffelse at så få av
dem har støttet opp om vår gruppe. Fram
møtet har vært elendig i året som gikk. Jeg
må også si at skuffelsen var stor da jeg satt
på tribunen under fotballkampen Pors—Fram
her hjemme, og resultatet bare ble 1—1.
3. En stor overraskelse var det enestående
resultat arrangementet på Rådhusplassen i fjor
høst ga.

*

4. Det beste resultat som er oppnådd, mener jeg utvilsomt må være avviklingen av
NM på ski med det flotte overskuddet.
Odd Lien: Det er naturlig å ta et tilbake
blikk og finne sammenlikningsgrunnlag. Da
må vi si at året 1952 har brakt oss et langt
sprang framover. Det idrettslige nivå ligger
høyt, og vi skal arbeide meget godt og mål
bevisst for å holde de stillinger vi har erob
ret, når neste sesong tar til.

2. Utvilsomt, foreningen står sterkt utad,
og det betyr meget. Men grunnen synes meg
å være sviktende. Lysten til å ta et tak for
klubben — dvs. oss selv — mangler hos de
fleste. Den feilaktige innstilling hos mange
aktive at de tar takene i konkurransene, skuf
fer mest. La følgende være klart for alle —
det er en belønning for dyktig trening og ikke

i
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Fra den berømmelige
Lyn-kampen.

Vanndammer var det
nok av på banen, ser
det ut til.

II®

Her er det Øyvind
Johansen som for
søker å lure med seg
ballen etter at han har
utmanøvrert en Lynspiller.

i

Pors vant J/-1.

minst en ære å representere sin forening i
aktiv idrett og intet annet.
3. I grunnen ingen. Eller med andre ord,
målet var satt så høyt og forventningene ble
innfridd slik at det ikke virket overraskende.
Det måtte i så fall være å nevne at håndballgruppa har klart sin første sesong godt
litt skepsis ble den vel møtt med.
4. Først og fremst det vellykkede NM på
ski. Videre A-lagets «rundeklatring».

Olaf Skilbred: Jeg må si at det vel er den
beste sesong vi har hatt noen gang, selv om
året 1937 vil stå som et varig minne.
2. Skuffelser har det nok gitt oss, og det
vil det nok også, om sesongen er aldri så
god. Men det er disse vi lærer av, så noen
enkelte tilfeller skulle ikke være nødvendig
å nevne.

3. Noen overraskelser har det vel ikke
vært i år, hverken positive eller negative,
og grunnen er nok at laget var stabilt hele
tiden.
4. Det beste resultat var etter min mening
4—1 seiren over «Lyn» i 3dje runde. Det var
i hvert fall den kampen som gjorde mest inn
trykk på meg.

Ame Reinholt: Sesongen i sin helhet må
en vel si var helt utmerket, hva spill og kam
per angår. Vi kan bare gratulere spillerne og
lederne med den gode sesongen.
2. Så mange skuffelser har det ikke vært.
Det måtte da være at Pors ikke hadde fullt
lag i den siste kampen mot Fram.
3. At guttene klarte å holde formen hele
sesongen.
4. Det har jo vært så mange gode resul
tater i år, for eks. 7—0 mot Skiens Ballklubb
og 4—1 seiren mot Selbak der borte.
Aksel Fjeld: Året som helhet må sies å
ha vært meget godt.

2. Dugnadstjenesten, og den kravmentalitet som rår blant våre yngre medlemmer.
3. De behagelige overraskelser har hatt
godt følge med de ubehagelige, både aktivt
og administrativt.
4.Det mest strålende resultat som er opp
nådd i var forening er avviklingen av NM på
ski 1952.
Alf Vinje Henriksen: 1. Et av de største
ja, kanskje det største for Idrettsforeningen

Pors.

r
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Banemesterens program.
Det er mye å gjøre for en banemester, vel
og merke hvis en forsøker å gjøre noe ut av
den jobben. Det er i år Henry Hegna som har
regjert oppe på stadion og det på en helt
tilfredsstillende måte.
Du får fortelle hva du har å gjøre der oppe
hele våren og sommeren igjennom.
— Ja, jeg begynner jo så tidlig som mulig
om våren med valsingen, og den får jeg glede
av hele sommeren. Om våren ved valsingen
kan jeg se hvor de verste ujevnhetene er, og
det blir lett å få jevnet dem ut. Det ville det
ikke være når sommeren kommer.
Det er vel nok å gjøre hele sommeren ?
— Jeg må jo passe på at banen eller gressteppet får gjødning, forskjellig gjødning etter
tiden og været. Det er veldig viktig. Videre
er det å slå banen stadig vekk. Når den gror

2. At Pors ikke ble finalist 1952.
3. 3 kretsmesterskap til Bandygruppa. Alagets solide form i serie og cup.
4. Mønsterarrangementet ved årets NM på
ski.

på det verste, må den slås 2 ganger i uken,
ellers klarer det seg med en.
Men du har vel ansvaret for klubbhuset
også ?
— Ja, det kunne gjerne vært litt bedre enn
det er, men det blir det vel også når vi får
det nye anlegget. Etter hver trening og hver
kamp må det spyles og vaskes. Før hver kamp
skal det være helt i orden. Jeg må sørge for
at alt som skal brukes er på plass.
— Er du der svært mye ?
— Nå som banen er så overbelastet som den
er, må jeg være der hver eneste dag helst,
hvis det da ikke skal gå helt vilt for seg.
Om sommeren kommer de første der ved 3tiden og så går det i ett til 9—10, ja lenger
også om kvelden.
Når det hele er over for den dagen, er det
å sørge for at alt er brakt tilbake på plass,
at alle har kommet seg ut av banen og til
slutt låse. Så er den dagen slutt, men dagen
i morgen blir på samme måten. Slik fortsetter
det hele sommeren og gjerne høsten også,
igjennom.
D.

— Hva turning betyr.
Forts, fra side 11.

Asbjørn Kjellevold: 1. Både økonomisk
og sportslig det beste vi har hatt.
2. Det må i tilfelle være treningsbanen.
3. Det høres ut til at flere mottar gjen
valg i år enn jeg hadde ventet.
4. Det gode forholdet mellom styret, sportsutvalget og de aktive innen fotballgruppa.
Eva Nordli: Året som gikk har vært strå
lende for vår gruppe.
Skuffelser? Ja, det måtte da være at vi
enda ikke har fått noe lokale på Vestsiden
som vi kan bruke. Den skuffelsen deler jeg
forresten med hele turngruppa.
3. Det er en stor glede at interessen for
turning er så stor som den er. Det gledeligste
er vel at så mange utenbys kommer til vår
forening.
4. NM på ski var etter min mening det
beste resultat i året som gikk.

det med letthet skal utføres. Ingen skal gå
hjem med slitne rygger, det er bare forarbei
det til morgendagens husarbeid som er gjort.
Avslapning i husarbeidet er vel også et ukjent
begrep for de fleste. På husmorpartiet kjen
ner alle til saken. Det skal gå sport i husar
beidet, eller i alle fall gymnastikk. Forsøk
å vaske gulvet i rytmiske bevegelser. Det går
virkelig an.
For trette og slitne kontorrygger finnes
også øvelser, ja for alle yrker.
Og fordi gymnastikken kan forhindre alt
dette, øker dens popularitet. Den er av uvur
derlig betydning for hele vårt samfunn. Hvor
for skulle ellers de forskjellige fabrikker og
kontorer ha instruktrise til å ta seg av gymnastikkundervisningen i pausen kontorperso
nalet får til avkobling. I dette tilfellet er gym
nastikk valgt som avkobling !
D. K.

i
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Tanker omkring en ømtålig sak.
Arbeidet i en idrettsforening byr på mange
vansker for de valgte tillitsmenn — vel og
merke hvis disse forsøker å gjøre mest mulig
ut av det verv som skal skjøttes.

Det er imidlertid en kjennsgjerning at man
ge problemer kunne unngås om selve admi
nistrasjonsordningen på enkelte punkter kun
ne omlegges. En endring i en eller annen ret
ning fører naturligvis til at enkelte kan bli
skadelidende — mens andre tilgodeses. De en
kelte grupper må etter gjengs oppfatning man
ge steder arbeide kollektivt. Sett under ett
kan arbeidet i en idrettsforening fungere let
tere, hvis forholdene som helhet gjør proble
mene mindre.
En kjenner til at enkelte idrettsgrener eller
snevrere grupper i en idrettsforening har van
skeligheter å stri med — ikke minst økono
misk. Andre enheter har derimot friere puste
rom. Dette har faktisk resultert i at de ak
tives fordringer i en gruppe er langt større
onn i en annen. De ulike forholdene innen en
begrenset medlemsblokk synes ikke alltid å
være i sin skjønneste orden.
Hensikten med idrettsbevegelsen som sådan
har såvidt en forstår fremdeles til hensikt å
få flest mulig med i aktiv idrett — selv om
debatten på tinget i Larvik gjorde dette noe
dunkelt.
En er av den oppfatning at det økonomiske
forholdet bør være relativt ens for en fore
nings medlemmer — eller rettere idrettsut
øvere. I noen foreninger har en tatt konse
kvensen av dette — og hele foreningens fi
nanser blir gjenstand for en samlet vurdering
og behandling. Hensikten er å gi de aktive
såvidt mulig økonomisk like vilkår — selv
om en prinsipielt kan være motstander av alt
som har med sentralisering å gjøre — bor
hensikten hellige midlet.
Uten at en finner noen grunn til å trekke
frem konkrete eksempler på divergenser, me
ner en prinsipielt at det ikke er helt i sin
orden når f. eks. fotballspillere får både reiseog kostpenger dekket fullt ut — ofte også
tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende bestem-

meiser. Andre aktive idrettsmenn f. eks. håndballspillere må koste alt selv fordi publikum
her ikke er så interessert. I alle tilfelle vil
en stønad fra gruppe eller hovedstyre få stenk
av bidragsform — som nådesmuler fra de
godt beslåtte.
Sett fra et sportslig synspunkt vil retten
for den enkelte gruppe til å bestå, være sole
klar så lenge den har tilstrekkelig med utø
vere. Økonomiske vansker må antas ikke være
avgjørende — når den sportslige bredde er
målet.
Uten å ville komme med forslag til ny end
ring i det noe innviklede administrasjons
apparat — et altfor desentralisert sådant —
bør en likevel antyde at det kanskje vil være
riktig for en forening å operere med en fel
les kasse. Dette ville fore til at hovedforenin
gens regnskap virkelig ble et totalsammendrag av samtlige særregnskaper fordelt på
de enkelte poster, Bildet ville bli klarere —
og riktig.
Når det gjelder disponeringen av midlene,
måtte de enkelte grupper hvert år sende inn
budsjettforslag til en nevnd som la fram et
samlet forslag for årsmøtene og hovedstyre
og hovedforsamling til realitetsbehandling.
På den måte burde samtlige grupper være
sikret et bestemt eksistensminimum allerede
ved en sesongstart — fordi en hadde kommet
frem til en likeligere fordeling av inntektene.
Den enkelte gruppes budsjett-regnskap måtte
være tilstrekkelig spesifisert — og kunne ikke
overskrides uten etter hovedstyrets samtykke.
På foran anførte måte antar en også at det
kunne bli en likeligere fordeling av godt og
ondt. Dette kunne igjen resultere i at det ville
bli atskillig lettere å velge tillitsmenn. Den
slagne landeveg er alltid lettere å gå enn å be
gynne pa tindebestigning uten trening og ut
styr.
—o — y.

•»
Redaksjonen er takknemlig for innlegg om
denne saken.
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Tirsdags-kveld tne,d ftinty-foxMzg ag cuAantze,.
Det er et yrende liv i vårt kjære klubblo
kale, det er nemlig tirsdag, og klokka er over
19. Altså har Fotballgruppas klubbkveld be
gynt. For å få vite det, behøver en ikke gå
innenfor, det er nok å stå ute og lytte til det
levenet som finner sted inne i salen. Men når
nysgjerrigheten var så stor som min, kunne
jeg ikke stå for fristelsen. Det kunne være
morsomt å se eller muligens få være med på
alt det morsomme som det virkelig skulle
være der.
Etter at skiltene hadde vist «Denne vei»,
var en altså kommet inn i Det aller helligste.
Asbjørn Kjellevold stod klar med inngangstegn, men da han så at det ikke var noen av
de «vanlige» medlemmene, fikk jeg gå inn.
— 18—12, hører jeg plutselig. Det er Tryg
ve Kristiansen på gummisko, (anskaffet for
ping-pongens skyld) og Bjorn Reinholt som
prøver seg i ping-pong. Det er selvsagt Tryg
ve som leder. (Bjørn er jo målmann og er
vant til at motparten tar poengene). Forres
ten har Trygve tjuvtrenet, han har vært der
siden kveldene begynte.
21—17. Trygve gikk ut som seierherre.
— Den der må du ta. Den ligger så fint
til for deg.
— All right, jeg får vel prove.
Det er Sven Hansen, Asbjørn Vennerød,
Gunnar Aasland og Arne Stenquist, som hol
der på med curonne. Det går smått, det er
ikke så lett å treffe alle disse brikkene og
langt i fra når en må nytte tilbakeslag.

— Hei, følg med litt da, det er din tur.
Det er Sven som maser på Arne, de har bare
en brikke igjen. Sven ser nokså nærvøs ut,
det har vel ikke hendt før at han har vunnet?
Nei, selvsagt bommer Stenquist, og Sven tref
fer aldri i verden på tilbakeslag som er det
eneste som nytter i dette tilfellet.
— Gunnar Aasland spiller suverent og greier å kvitte seg med 4 brikker. Begge lag hai
en igjen.
— Straffe, hører en plutselig en stemme
skrike. Arild Johansen gjør seg klar til å ta
«straffesparket». Han og Hermann Holtan er

ivrig fordypet i Fotballspillets mysterium.
Hermann er jo målmann selv, men nå kom
mer det an på om «reserven» er like god.

Mål, konstaterer måldommeren, som jeg for
øyeblikket er utpekt til og spillet går videre.
Først et slag på en rød brikke, deretter en
blå, og gjerne et på «ballen» sånn en gang i
blant. Det var litt mer innviklet enn vanlig
fotballspill og var ikke særlig «i vinden .
«Jeg bygger til 16», sier en forsiktig stem
me. Noen av karene har trukket seg tilbake
og overlatt valplassen til andre. Bjørn Reinholt var den beskjedne som bygde til 16. De
spiller med andre ord Casino, og det pa en
svært livlig måte. Diskusjonens bølger går
høyt. Hva man diskuterer tror jeg ingen er
klar over, men det er vel ikke det viktigste.
Dagfinn Jensen har i mellomtiden kommet
på plass foran det ene ping-pong bordet og
skal forsøke å ta de første vanskelige skritt
i dennes verden. Særlig bra går det ikke til
å begynne med, «utspillene» havner ikke der
en gjerne kunne ønske, men det gjør de jo
ikke ellers heller, så hvorfor nå, det er da
bare moro dette.

Det er en annen stemning der i dag enn det
har vært før. Ping-pongspillerne, de litt mer
trenede går alvorlig inn for å spille riktig.
UK er nemlig til stede og skal ta ut laget
som skal representere Pors mot Sundjordet.
Oppmannen Olaf Skilbred går omkring og in
spiserer, og alle feil blir nøye gransket. Oddvin er stadig på farten, han har en tilbøyelig
het til å slå litt for hardt, og ballen er ikke
der den burde være.
— Ikke for hardt, Oddvin, husk på at det
gjelder representasjon i dag.

Og Oddvin forsøker å ta seg sammen, som
naturligvis ikke resulterer i noe. (Har for
resten noen sett ham ta seg sammen?)

Hei, ikke sitt der og ri’ på stolen. De er
til å sitte på. Det er naturligvis Asbjørns øyne
som har fanget en ulykkelig sjel.
Og slike utrop kan en høre hver eneste tirs
dag i klubblokalet og en kan ha det fantas-
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^i inter vjuer:
IVAR KRISTIANSEN,
ny formann i bandygruppa.
Først må vi ha banen i den stand den skal
være før vi i det hele tatt kan ta til med
kampene. Helst skulle vi jo også hatt et flott
flomlysanlegg. Hvordan det blir med det er
ikke godt å si enda.
— Skal dere stille opp med like mange
lag i år.
— Ja, det blir A-, B- og juniorlag som ifjor.
Interessen ?
Den er fantastisk stor direkte på banen,
men ellers er den så som så. Noe særlig vil
lige til å ta et tak med, kan jeg ikke si at
medlemmene er.
- Det er vel lenge siden treningen tok til?
Vi holdt først til borte ved klubbloka
let en tid, men da isen på Kverndammen ble
sterk nok, dro vi dit opp. Der er interessen
overveldende. En søndag er jeg sikker på at
det var mellom 150 og 200 guter der oppe.
Når tar kampene til ?
Vi begynner siste uke i desember og der
etter går det slag i slag med kamper til sta
dighet hele sesongen igjennom.
Hvem skal dere først ha ?
Eidanger. Det er et ganske godt lag,
men vi har før om årene hatt et ganske godt
tak på Eidanger, så vi håper på å klare dem
enda en gang.
— Hva med laget i år ?
Det blir muligens det samme som i fjor,
men vi har fått hjem mange som var i det
militære, så det blir kanskje en forandring.
Jeg tror nok det skal bli like godt i hvert fall.
Vel, da kan vi vel nesten regne med at Pors
drar hjem 3 nye mesterskap.
Jeg vil også få lov å ønske alle spillerne
og medlemmene god jul og godt nyttår. For
søk å spille hardt karer, men ikke rått. Det
vil vi stå oss lengst på.
Duddi.

tisk moro der nede. Men husk, det er kun for
Fotballgruppas medlemmer.
Derfor damer, sett i gang sjøl. Det er veldig
moro.
Duddi.
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Interessen lor turn stiger stadig.
Det ser nå ut til at interessen for turning
er raskt oppadgående, og at mange virkelig
setter pris på den avkobling og mosjon den
gir. På siste stevnet på Kongsberg var vi fler
enn vi noen gang har vært, og det er bare
gledelig. Vi var også representert med husmorparti som vi fremdeles fortsetter med.
Da sesongen begynte i høst, var vi i grun
nen «for mange» innskrevne medlemmer. Salen
er dessverre så altfor liten — mer enn 30 er
det ikke plass til ad gangen. Dele medlemmene
i 2 partier kan vi heller ikke gjøre, da det er
uråd å få leid salen når en vil. Nå dabber det
forresten litt av igjen. (Jeg må nesten si hel
digvis — da det ville være synd å nekte noen
å være med — eller begrense det). Det lak
ker jo mot jul.
Lokalspørsmålet er og blir «Den store
bøygen»
for Turngruppa. Vi må ta de
timene vi blir anvist, og den tiden er så
snau at vi nesten ikke rekker noe. Vi får
nesten ikke klærne på oss etter treningen,
før en gjeng brytere kommer stormende. Det
er derfor en skuffelse at vi enda ikke har
fått gymnastikksal på Vestsiden, men den
kommer vel en gang i framtiden ? Kanskje
det ville bli enda større tilslutning da, for
enkelte synes veien er litt for lang.
Ånden og samholdet innen gruppa er helt
enestående. Det at vi har en av våre egne
medlemmer som instruktrise gjør vel mye til.
Wivi-Ann Gundersen har instruert oss i hele
høst. Det gjør at medlemmene føler seg mer
hjemme, og det er jo slik vi gjerne vil ha det.
En god jul og et godt nytt år til leserne.
TuUemor.
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Bandy,
går den ut av 6ildet ?
Det er svært vanskelig å si noe bestemt om
den fremtidige utvikling når det gjelder bandysporten i Norge. Det er mange faktorer
som er av avgjørende betydning. Det faller
i denne forbindelse naturlig også å trekke
sammenligning med forholdene i Sverige og
Finnland.
Som sport betraktet tror jeg neppe mange
grener kan gi utøveren større glede enn bandysporten kan. Jeg har snakket med mange
band5rspillere hjemme og ute. Det har tildels
vært spillere som har nådd de beste resul
tater i andre grener f.eks. fotball. Jeg kan
ikke erindre at noen av disse har satt andre
grener høyere enn bandy, og jeg finner det
helt naturlig.

Bandysporten stiller store krav til utøve
ren. Hele kroppen må være i form, det for
langes smidighet og god reaksjonsevne. Spil
let veksler hurtig, pasninger og plaseringer
må være nøyaktig. Når en dessuten har den
fulle glede av spillet på grunn av den lagånd
og det kameratskap som har lett for å finne
plass i et bandylag. er det ingen grunn til å
frykte at bandysporten i seg selv ikke skal
være underholdende nok til å forsvare sin
fremtidige eksistens.

Vanskelighetene er imidlertid til stede. Den
største i så måte må sies å være økonomien.
Skal en ha den fulle glede av selve spillet,
må banen være stor nok og isen bør være
noenlunde jevn og fri for sne. Selv om en har
en idrettsplass til disposisjon, er det kostbart
å holde den spilleklar til enhver tid om vin
teren. Snevær og mildvær legger stadig hind
ringer i veien. Hvis ikke de kommunale bi
drag er tilstrekkelige, går det hårdt ut over
foreningens egen økonomi.

Inntektene for de enkelte foreninger og
Bandyforbundet er minimale. Det er her sko
en etter min mening trykker mest.
Dessverre har ikke bandysporten her hjem
me fått samme tak på publikum som f.eks.
i Sverige og Finnland. En bandyfinale i Sve-

Vedel Hollund,
bandylandslagets kjente målmann.

rige samler gjerne 20—25000 tilskuere. Hos
oss trekker en finale knapt tiendeparten. Na
har vi her hjemme større konkurranse med
skisporten, men publikumsinteressen burde
allikevel kunne bli større. Gjennom mange år
har en hørt at interessen vil komme av seg
selv når vi rent internasjonalt kan hevde oss.
Det skulle i så tilfelle være grunn til å tro
på en snarlig endring tatt i betraktning de
to siste års resultater mot Sverige og Finn
land. Det er å håpe at dette holder stikk slik
at de trofaste tribunesliterne som gjennom
mange år har gledet seg over bandyspillet,
kan få flere ved sin side som kan dele denne
deres glede.
Jeg er ikke tilhenger av at banene absolutt
skal ligge klar til enhver tid for trening og
matcher. Det er sundt med litt innsats fra
de aktives side, f.eks. når det gjelder snerydding. Jeg tror heller ikke mange idretts
utøvere har strevet mer enn nettopp bandyspillerne gjør for å kunne drive sin sport.
Det er et spørsmål om ikke nettopp denne
offervilje og egeninnsats skaper litt av char
men ved bandysporten. Det kan imidlertid bli
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for meget slit av og til. I de tilfelle bandy
er strøket av en forenings program, er det
som regel denne side av saken som er skyld
i det.
Det er ikke riktig å se bort fra den kon
kurranse ishockey byr. Det er nok en del som
kommer til å ta denne gren opp på sitt pro
gram og kanskje på bekostning av bandysporten. Jeg skal ikke trekke noen sammen
ligning mellom ishockey og bandy. Ishockey
er et morsomt spill for utøvere og tilskuere.
Den vil imidlertid aldri kunne erstatte bandyspillet. Dertil er det for stor forskjell mel
lom disse grener. De ishockeyspillere som og
så spiller bandy, er de første til å bekrefte
dette.
Vi må ikke se bort fra at Bandyforbundet
gjennom alle år intenst har arbeidet for bandysportens utvikling. I den senere tid er ban
dy blitt tatt opp på flere og flere steder hvor
de klimatiske forhold muliggjør bandyspill.
Også i Nord-Norge er det nå blitt fart i sa
kene og selv om disse bandyens tilhengere må
arbeide mer isolert, er det hyggelig at de ak
tives antall økes.
Det kan således ikke pekes på noen tilba
kegang hittil for bandysporten. Den har sine
vanskeligheter å kjempe med, men så lenge
det finnes ildsjeler som er villig til å ofre
tid og ofte også penger på bandysporten er
det ingen fare. Hvis bandysporten imidlertid
rent økonomisk kan få lettere kår å arbeide
under, vil sikkert ennu flere få anledning til
å ta del i denne herlige sport. Om mitt ønske
ikke skulle gå i oppfyllelse, er jeg helt over
bevist om at bandysporten allikevel vil bestå
i fremtiden om forholdene fortsatt skulle bli
som de er.
Vedel Høilund.

w

En liten prat med

Hallgeir Brenden,
som blir like god i denne

sesongen som forrige.
Rett som det er i høst har jeg lagt merke
til en lastebil som kutter av svingene på en
egen lynsnar måte, og når jeg selv kommer
kjørende i min reportasjebil, må jeg gi ekstra
gass for å holde følge.
Men at gutten kjører kvikt, er ikke så rart,
eiet er nemlig selve olympiamesteren på ski,
18 km., som gjør Oslo-gatene «utryggen. Og
da er det i grunnen ikke rart at han liksom
har det i blodet, det der med raske svinger
og full speed. Å snakke med Hallgeir er en
hyggelig opplevelse. Nesten alltid sitter smilet
på lur i øyekroken, og alltid er han beskjeden
og ekte landsens naturlig. En ekte guttetype
som vi alltid setter ekstra pris på å mote i
idrettsflokken.
— Nå, du trener vel som vanlig, spør jeg
for liksom å begynne med noe.
Jo, det har jo blitt vanlig kondisjonstrening, og når snoen kommer for alvor, drar
jeg ut av Oslo og oppover på bondebygda
igjen. (Brenden kjører lastebil i Oslo om som
meren vanligvis, men drar til Østerdalen om
vinteren hvor han pusler med skogsarbeid, en
herlig beskjeftigelse for en skiløper).
— Hvilken seier setter du mest pris på?
Jeg mener altså vinteridrett nå.
— Å, du veit gullet på 18 km. i vinterlekene
smakte ekstra godt, og mesterskapet på sam
me distanse i NM i Narvik henger også høyt,
synes jeg. Det ga liksom opptakten til så mye.
Porsgrunnsmesterskapet var også morsomt
å ta med.
— Og om sommer’n ?
— Tja, da vil jeg si at landskampseiren i
København var morsom. Du så jo den du og
så, så du veit best sjøl at jeg ikke akkurat
lusekjørte der nede. (Ja, jeg skal godt inn
rømme at jeg ble imponert da jeg fulgte lø
pet fra indre bane på Københavner-stadion
mens Hallgeir satte norsk hinderrekord av
god kvalitet. Enn mer imponert ble jeg på
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Litt av Pors
damegruppes historie.,
■

3

Hallgeir Brenden pigger mot mål.
Går han mot nye triumfer i året som kommer?
Bislett under landskampen mot Finnland, da
Hallgeir vant på ny, og igjen norsk rekord).
— Hva er mest moro, fri-idrett eller ski ?
— Det var jamen et vrient spørsmål. Om
vinteren synes jeg ingen ting er som ski, og
når sommeren kommer, og jeg blir tatt ut på
fri-idrettslandslaget, ja, da er det bare her
lighet og glede.
(Men skal jeg tippe sjøl, tror jeg Hallgeir
liker skiene best likevel.)
— Hvor gammel var du første gangen du
gikk langrenn ?
— Jeg var hele 6 år, og jamen vant jeg
løpet ............
— Noe viktig du har på hjertet ?
— Ta aldri en topp-plasering i idrett for
høytidelig, men gled deg over at du stadig
blir bedre. Da kan du ha glede av idretten
selv om du ikke blir hverken norgesmester
eller olympisk mester.
Og så trår han gassen inn for fullt og for
svinner på et blunk.
— Vi kan være sikre på at Hallgeir Brenden
blir like god i vinter som i forrige sesong.
Han trener nemlig flittig om dagen.

Som regel har de fleste foreninger en damegruppe. Pors damegruppe ble startet for
ca. 6 år siden. Den er senere blitt delt i to,
idet turninga tok til.
Før denne tiden var det vel også i realiteten
en damegruppe innen vår forening, selv om
de ikke akkurat stod som direkte medlemmer
av foreningen. Så langt tilbake som jeg kan
huske, har «Porse jentene» (de ble kalt slik
allikevel, selv om de ikke betalte medlemstegn) alltid vist stor interesse og hjelpsom
het når det gjaldt Pors.
Husker noen av dere basaren som ble holdt
i den gamle fargemølla på torvet, omtrent der
hvor «Ekko» nå ligger. Til den utlodningen
hadde en privat syklubb, bestående av damer
på vestsida, sydd opp en god del håndarbeider
cg tombolagjenstandcr, som de forærte fore
ningen. Ved en senere utlodning som Pors
hadde på Rådhusplassen, hadde damene igjen
vist hva flittige hender kan frembringe. Dengang var håndarbeidene innkjøpt av Pors, men
tjenestvillige damer på vestsiden hadde utført
broderinger m. v. Inntekten av disse utlod
ninger ble, såvidt jeg vet, lagt i Stadionanlegget. Etter hva jeg er blitt fortalt har da
mene på denne siden av broen, helt siden for
eningen ble startet vært hjelpsomme og in
teressert.
Damegruppa i en forening blir vel nærmest
å betrakte som en mindre finansgruppe, idet
Forts, på side 31.

For den som ikke vet det, kan jeg fortelle
at Brenden er født 10 jan. 1929. Han er ikke
mer enn snaue 1,69 høy, og konkurransevekten
ligger på omkring 67,5 kg. Han trener for
det meste for seg selv, og er ofte oppe i 6
treningsdager i uken. Treningstiden er van
ligvis 2 timer, eller mer. Han legger uhyre
vekt på hurtighetstreningen som foregår mest
som rykktrening.
— Uten hurtighet, blir du aldri en god
idrettsmann, er Brendens slagord.
0. H.
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Hva NM ga
Å samle landets løperelite på et sted betyr
en masse, propagandamessig for det rent
sportslige. Men hva betyr ikke samværet lø
perne mellom, skilederne mellom. Kamerat
skapet styrkes, det utveksles tanker og me
ninger, råd og dåd blir gitt, og hyggelige
ting blir drøftet.
Det kommer folk sammen som i årrekker
har stelt med skisporten, og ved siden av å
hjelpe og veilede sine løpere, også får tid til
å samle nye inntrykk og impulser til sitt vi
dere arbeide.
NM blir jo arrangert på forskjellige steder,
det blir således noe som avviker fra det ene
ar til det annet. Dette gir meget, da disse skiledere som regel har mange-årig skipraksis
bak seg.
Samværet her hos oss dannet ingen unn
takelse.
På løperfesten og ved kommunens middag
ble det pratet og diskutert, man frisket opp
gamle dagers skirenn, utviklingen og sjansene,
det knyttes bånd for livet ved et slikt stevne.
Riktignok er slike dager anstrengede for
arrangøren, men slike dager har man ikke
råd til a unnvære, fordi alle gir hva de har,
noe som garanterer fremtiden i norsk skisport.

W

i

Fra arbeidet i Rugtvedtkollen for NM.

Dette 7)i esterskapet
som ga oss sd mange
gode minner.

Det vil vise seg siden om løpernes sports
lige prestasjoner var god propaganda for ski
sporten her hos oss. Hvis de aktive studerte
våre fremste løpere, brukte øynene i de dage
ne, skulle dette NM ha gitt god anledning til
a lære fra seg, slik en Brenden, Gjelten, Slåttvik Bergmann og Falkanger boltret seg i løy
per og bakken. Under slike forhold som hers
ket hos oss, med gullmedaljører på nær sagt
alle hold, med en fullkommen teknikk, skulle
den sportslige propaganda være vist til over
mål.
En annen side viser at vi her på berget
kan arrangere, noe som også vil få betydning
for ettertiden.
Den økonomiske siden er vel også verd å
nevnes. Det er ikke hvert år foreningen kan
innkassere 30 tusen.
Det teller meget at foreningen har opptimister blant sine medlemmer når neste kraftak skal tas. Et NM på ski er et kjempear
rangement, det setter store krav til medlem
mene. Når vi nå kan reflektere litt over det
som hendte i de hektiske februardagene, mea
strålende vintervær, med topp-prestasjoner og
med en fair og god sport hvor vi alle som en,
med bare hyggelige minner og ved den opp
slutning fra hele distriktet som vår forening
ble til del, følte den merkelige glede som gir
varige verdier for en idrettselsker.
A. Fjeld.
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Laget som laget bragdene i år. Bjørn Reinholt og Alf Mikkelsen var ikke til stede da bildet
ble tatt. Bakerst fra venstre står Leif Lindstad, Ove Austad, Rolf Gunnerød, Dagfinn Jen
sen, Einar Gundersen, Per Boye, Øivind Johansen og Karl Skifjeld. Foran fra venstre:
Trygve Kristiansen, Thorbjørn Solstad og Olaf Skilbred.

Fotballsesongen 1952.
Oppmannens syn:
Fotballsesongen er jo forlengst forbi for i
år, i hvert fall her hos oss. Men det kan kan
skje være morsomt å ta et lite tilbakeblikk
over det som hendte vårt A-lag gjennom disse
hektiske månedene, som en fotballsesong er.
Treninga tok til sist i januar med den ob
ligatoriske innendørstrening. Men allerede midt
i mars var treninga ute i full gang. Dessverre
var våren sur og kald, så treningskampene
kom ikke så tidlig i gang som beregnet. Den
første kampen spilte laget den 14 april mot
Sundjordet. Straks etter var det mot Urædd.
Begge kamper ble vunnet stort, henholdsvis
6—0 og 7—0.
Dette tydet på at guttene var i bra form.
I de neste kampene gikk det ikke fullt så ora.
Det ble i treningskamper mot Snøgg og Odd.
Slik var stillingen foran vårens store opp-

gjør, seriekampen mot Larvik Turn på sta
dion. Det var vel klart for de fleste at aen
som vant denne kampen, ville sannsynligvis
bli avdelingsvinner og få æren av a rykke
opp i hovedserien.
Dette holdt jo også stikk. Larvik Turn vant
4—1 og rykket opp og vi ble nr. 2. Laget
vårt hadde nok ikke riktig funnet formen
enda allikevel, så det ut til.
Vi fikk enda et tap til i serien, mot Selbak borte 0—1. Men så var det slutt på ta
pene for en lang stund. Hva som var årsaken
hertil er ikke godt å si med sikkerhet, men
en liten omplassering av enkelte spillere gjor
de tilsynelatende underverker. Laget vant nå
kamp etter kamp, såvel i serie- og runde
kamper som i privatkamper. Da vårsesongen
var unnagjort, var stillingen denne: nr. 2 i
serien etter Larvik Turn, klar for 3dje runde
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Bjørn Reinholt.

Alf Mikkelsen.

og med en pen pokal i skapet. Denne ble erob
ret i Tollnes Ballklubbs jubileumsturnering.
Fotballferie ble det ikke stort av. Si godt
som hele laget var inntakt med trimmingskamper i juli. Laget var nå sterkt og godt
samspillt. og det viste seg også, da vi møtte
selveste Lyn, Oslo, i 3dje runde på stadion.
Baneforholdene den dagen var vel sa dårlige
som de vel kunne være, med skybrudd og
ordentlig lyn og torden. Men guttene spil
te inspirert og godt og framfor alt effektivt
mot de fryktede motstandere og vant klart,
4—1. En etterlengtet revansje.
Seriekampene fortsatte også i samme spor,
seir fulgte på seir. Men i mellomtiden fikk
vi en «baksmell» i og med tapet for Kapp i
4. runde. Laget hadde til da spilt 15 kamper
på rad uten tap. I denne kampen var guttene
ikke til å kjenne igjen og fikk aldri til det
spillet som vi visste de var gode for.
Men, som nevnt, seriekampene fortsatte, og
det i en serie som luktet sterkt av hoved
serie . Poengene rullet inn. og stillingen var
den at vi ledet i serien helt til den siste kam
pen i høst, mot Fram i Larvik. Resultatet
av denne kjenner sikkert alle. Det ble dess
verre tap 1—3. og Fram tok dermed ledelsen,
1 poeng foran oss.
I denne kampen var vi svært uheldige. To
mann ble skadet allerede tidlig i kampen, og
vi spilte i virkeligheten med bare 10 mann
mesteparten av tida. En svak dommer gjorde
det heller ikke noe bedre. Vel, et tap må tas
'ned. humor, såvel som en seir. og noe lik
nende vil alltid forekomme i fotball N» n j<g
jeg tør påstå at med laget i orden hele kam
pen igjennom, ville resultatet blitt annerledes.

Dette var årets siste kamp, og vi endte på
2. plass .-i . serien, 1, poeng etter Fiam. Det
skulle altså ikke så svært mye til for at vi
kunne hatt ledelsen, men skulle noen først
ta den fra oss, så vi nok helst at det ble Fram.
Mon det er jo langt «fram» enda.
Dette skulle altså være et slags lite resymé
av de viktigste hendelsene i år. A-laget har
spilt i alt 29 kamper. Av disse er 20 vunnet,
3 uavgjort og 6 tap. Vi har scoret 89 mål og
-apt 39. Bemerkelsesverdig er det at laget
har scoret 53 mål på bortebaner og bare 36
hjemme. Kampene er omtrent likt fordelt
kjemme og borte.
Ser en på sesongen samlet, kan vi vel trygt
si at den har vært en av klubbens aller beste.
Laget har i den harde serien (vel den ster
keste avdelingen i Landsdelsserien). i Cupog i privatkamper, i oppgjør med mange av
landets ledende lag, hevdet seg på en utmer
ket måte. Guttene har da også mange ganger
fått rosende omtale for sitt gode spill og da,
særlig utenbys. Spillet har selvfølgelig ikke
alltid vært like godt, det kan vi jo ikke for
lange. Men kan laget beholde stilen, spille
gleden og den samme viljen til innsats i det
kommende år. kan vi trygt gå fortsettelsen
i møte.
Noen kritikk av de enkelte spillere er det
ingen hensikt å komme med her. Alle har
gjort en helhjertet innsats i år, og jeg skal
for UK få takke samtlige spillere og reser
ver for hyggelig og godt kameratskap gjen
nom en lang og krevende fotballsesong.
Oppmann.

Litt av Pors.
Forts, fra side 28.
mesteparten av nettoinntektene ved eventu
elle basarer med videre, iallfall for vår grup
pes vedkommende, er kommet forskjellige
grupper innen foreningen tilgode.
Det er ikke bare når det gjelder det øko
nomiske, at damene er gode å ha å ta til, det
viste seg vel kanskje litt under skimesterskapet siste vinter.
Denne epistel synes kanske mange er litt
vel mye skryt av det svake kjønn, men vi for
tjener det da av og til ?
X-sekretæren.
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