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Vuddi
Når vi alt er kommet ut i mai, kan vi ikke
annet enn lure på hvor vinteren egentlig er
blitt av. Tiden går sa altfor fort. Norges
mesterskapet er avviklet til alles tilfreds
stillelse, og Skigruppen er ganske sikkert
ikke annet enn glad over at det hele er vel
i havn. Å si noe mer om dette mesterskapet
er ganske sikkert unødvendig. Det har jo
ikke vært annet enn rosende ord å hore.

Bandyfolket har holdt trutt ut i hele vin
ter, og de har all grunn til å være fornøyd
med sesongen. Å dra av sted med tre mester
skap er ikke noe enhver forening kan rose
seg å ha gjort. Gratulerer.
Bokserne har også hatt en hard sesong
med mange kamper. Det har igjen vist seg
at Beiten er vårt sterkeste kort, men bror
Rolf ligger ikke langt unna, og flere kommer
nok. Rekrutteringen er visst i orden, etter
hva vi hører.

Fotballspillerne har for lenge siden begynt
å ruste seg til vårsesongen. Det er mange
harde kamper som star igjen, men vi hen
viser heller til et annet sted i’ bladet.

Håndballgruppa har heller ikke ligget på
latsida i vinter. Den har mange planer som
den håpei* å få satt ut i livet så snart som
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mulig. Noen erfaring har den ikke å bygge
pa, men vi er sikre på at den ikke har tenkt
å gi seg.
Damegruppa har igjen hatt en travel se
song. Eller kan man egentlig kalle det sesong?
Vare driftige damer holder jo på hele året
igjennom. De har sydd og strikket som de
pleier, og har også sammen med Turngruppa
spilt en stor rolle under Norgesmesterskapet.

Turngruppa ja. (Unnskyld at plaseringen
kanskje er blitt litt feilaktig, men det er
ikke av uhøflighet for det «svake kjønn».
Det kan forresten være bra med en fin av
slutning.)
Turndamene driver også og ruster seg til
slag, nærmere bestemt stevnet på Kongsberg.
Fremmøtet er fint, og treningen går med liv
og lyst under ledelse av Reidun Nossen. Det
er ikke mangel på interesse der i gården nei.
Det skal også sendes et husmorparti fra Pors
for første gang. Vivi Gundersen leder dem.
Så vil vi til slutt be alle aktive og passive
om å fortsette det- arbeide de allerede holder
på med. La aldri noe bli halvt, og en idrettsmanns første plikt er ikke å gi seg før målet
er nådd.
Ducldi.
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Norgesmesterskapet på ski

1952

Porserne retter en takk til alle.

Det ærefulle oppdrag som vår forening ble
tildelt av Norges Skiforbund å arrangere
hovedstevnet på ski 1952, ble forberedt i 18
måneder.
Forberedelsene var grundige, og det var
mange og ofte lange arbeidsdager for med
lemmene, som med innsats og krefter, vilje
og energi gikk inn for oppgaven for å legge
det hele best mulig til rette for en god av
vikling.

Vi søkte støtte også i andre foreninger
som med interesse og dyktighet deltok i arran
gementet.
Det lyktes oss sammen å få det store
apparat til å virke tilfredsstillende. Vi frydet
oss i strålende vintervær og gledet oss over
at også H. K. H. Kronprinsen kunne over
være hopprennet.

Vi har alle sammen enda de friskeste min
ner om herlig vintersport, og vi håper at de

sportslige resultater og den idrett som løperne
viste, vil gi varige gleder i vårt distrikt.
Vi skylder alle en takk for bistand, imøte
kommenhet og velvilje i enhver form, hele
byen og hele distriktet var med for at det
skulle gå knirkefritt.
Vi tenker på alle bidragsytere, bedrifter
og enkeltpersoner, givere av gavepremier, skiledere som hjalp oss med avviklingen, kirken,
pressen, lottene, heimevernet. Røde Kors og
alle som tok mot løpere, Porsgrunn kommune,
og sist, men ikke minst det store publikum
som satte farge og stemning over begiven
hetene.
Mesterskapet 1952 vil gå inn i skihistorien
som et av de mest vellykkede som er holdt,
takket være den støtte og imøtekommenhet
som ble vist vår forening.
Vi deler æren med alle som var med, og
takker hjerteligst.

Hovedkomiteen for N. M. 1952.

Tippetjeneste på Pors stadion.
Når fotballsesongen tar til for alvor vil
tipperne bli ytt utmerket servise på Pors
stadion. Det skal nemlig settes opp en tavle
som har format som en stor tippekupong slik
at tipperne under kampen kan bli holdt ajour
med halvtids- og sluttresultater fra de kam
per som spilles samtidig eller før Pors’ egne
hjemmekamper.
Kåre Beckstrøm som vi har interpellert om
spørsmålet forteller at det er Servisekon
toret som sorterer under Norsk Tipping A/S
som skal drive denne servisen. Rundt om i
landet skal det settes opp 20 slike tavler som
er 1 X 9 m i format. Når Pors’ kamp er
bestemt, uttaler Beckstrøm, sender vi be-

skied til Servisekontoret om tidspunktet og
vi får da beskjed om hvilke kamper det skal
være på kupongen. I forbindelse med dette
vil det bli solgt programmer hvor også kam
pene står oppført markert med en bestemt
bokstav som en vil finne på tavlen.
— Er det bare Pors her i Grenland som
får slik tavle?
— Nei, det blir to, i det også Odd får
samme servisen på sin stadion.
En kan vel gå ut fra at dette tiltaket vil
bli hilst med tilfredshet av de mange tippere,
og særlig hyggelig var det at vi får servisen
på vårt stadion.
Duddi.
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til at det vil bli vanskelig for foreningen hvis
de igjen vil be om velvilje fra disse forhand
lere, så vi håper at det ihvertfall ikke er
noen av Pors’ medlemmer som er årsaken til
ryktene.

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Medlemmer:
RAGNTALD

SALVESEN. TRYGVE HANSEN

Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Elen Realfsen

NYTT HØYTTALERANLEGG

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

på stadion?

Jocobicns Boktrykkeri, Porsgrunn

August Dyrendahl ny formann i styret.
Pors-bladet har blitt forsinket.

Av den

grunn har vi funnet det mest hensiktsmessig
a slå sammen mars, april og mai-nummeret.
Dette vil bli kompensert ved ekstra enkelt-

nummer senere i året.
Vi håper stoffet fremdeles har beholdt sin
aktualitet for den største del. I motsatt fall

ma leserne holde oss unnskyldt.

N. M- og biltetssASger.
Det er meget en skal få høre etter et så
pass stort arrangement som et NM på ski.
Hittil har en bare hørt rosende omtale, men
det er enkelte som ikke synes at det greier
seg med det. Hvis det ikke er noe en kan
kritisere så kan det lages og det vår hjem
melsmann kan fortelle er i høy grad sjofelt.
Det heter i «ryktet» at de forretninger som
har solgt billetter til arrangementet på for
hånd, her er spesielt nevnt «Ekko» skal ha
tatt seg god betaling for dette salg. La oss
avlive dette ondsinnete rykte med en gang.
Fra billettkomitéen får vi opplyst at alle
forretninger som har solgt billetter har gjort
dette kun som en tjeneste mot Pors. De har
ikke en gang fått fribilletter for dette.
Det er sørgelig at slike rykter kan bli ser
vert, og vondt må det være for de som har
vært Pors velvillig med dette arbeide. En
må forstå at slike uttalelser bare kan føre

På sitt konstituerende møte tok stadionstyret opp arbeidet med å skaffe et nytt
tidsmessig høyttaleranlegg til stadion. Det
som en har i bruk er ikke tilfredsstillende,
og er heller ikke foreningens eiendom. En
ble enige om å undersøke mulighetene for
å anskaffe et slikt anlegg og vi håper at
stadionstyret vil makte denne oppgaven.

Noen større reparasjoner av klubbhuset
vil ikke bli foretatt i år. Meningen er å legge
nytt gulv oppå det gamle og fornye ribbene
i badet.

Tribunene som trenger godt til et strøk
maling fant en ikke å kunne ta før sesongen
begynner, men mente det var riktigst å vente
til fotballferien. Banespørsmålet ble også viet
bred debatt og en vil forsøke å få den spille
klar så snart som mulig.

På møtet ble August Dyrendahl valgt til
formann. Oskar Steen, sekretær, Lasse Hegna,
forretningsfører og Karsten Andreassen sty
remedlem. Odd Lien er. Hovedstyrets repre
sentant i stadionstyret. Otto Malmgren rep
resenterer fotballgruppa. Frank Sørensen er
varamann.

Kamper våren 1952.
18/5
25/5
1/6
8/6

Pors—Kvik, Alf Goberg, Storm.
Pors—Eik, Birger Johansen, Tollnes.

Fram—Pors, Kjell Brenen, Falk.

Pors—Lisleby, P. Ås Gundersrud, Bre
vik.
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Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere eie.

Orion kjem. Reisen i
famri
Renseriet: Tollbodgt. 21.
Telf. 5 07 44
Filial: Stangsgt. — Telf. 5 OS 78

Alt i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør

Vask

tidl. W. Berg Henriksen

14. Fri. IVER.SERJ

og
Føhn

Fagmessig arbeide

Massasje

ALFRED WINJE

Etb. 1916.

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

O. M. Bævulfsen

p
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Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

8JQ19J.I
M
u

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29

N
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JEREMIASSEN

iTRELASTUTSALG
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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

«Eklur»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

<
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til Notodden i?
At Pors har en stor garde med unge lo
vende idrettsmenn, er noe alle både innen
foreningen og utenfor vet. Vi leser stadig i
avisene om at det ble mange premier til
Pors osv. Dette gjelder særlig skiløperne. Om
sommeren er det fotballspillerne våre. De
går fra mesterkap til mesterskap. Alltid
ligger de på toppen.
Men det er ikke akkurat guttene jeg ville
snakke om i dag. Det er turnjentene, dem fra
15 år og nedover. Ingen ville tro at det gikk
an å samle så mange på et brett, men det
går altså an.
Turngruppen har nå ca. 40 på pikepartiet,
og de aller fleste av dem møter opp to ganger
i uken til en times gymnastikk. Ja, jeg kan
trygt si det er sjelden en behøver hoppe over
en rute i oppropsboken på grunn av fravær.
Det er kjempemorsomt å ha med disse jen
tene å gjøre. De er så ivrige, de går så opp
i det de holder på med. Nå kan en jo ikke
ta alle under ett. Det fins overalt en eller
annen som bare møter opp for å lage bråk,
og denne «ene» fins naturligvis også her.
Det ville vel nesten være rart ellers.
Men hvorfor går de da på turn, alle disse
jentene? Mange av dem har veldig lang vei,
men allikevel kommer de for den ene times
skyld. Det er veldig morsomt å se den inte
ressen de viser.

Jeg har spurt et par av pikene hvorfor de
går på turn. De er visst svært vare på dette
spørsmålet, forstår jeg, for det er en god del
av dem som sier de vet ikke. Men noen be
grunner det med at de synes det er morsomt.
Vel, de går der fordi det er morsomt.
Ellers har de det felles at alle sammen
gleder seg til stevnet på Notodden. Notodden
ja. Piketurnstevnet skal nemlig være dér i
år, nærmere bestemt 15. juni.

— Ær det fordi du skal komme til Notod
den du gleder deg», spør jeg lille frk. Skifjeld.
Hun stod nærmest.

— «Ja, det er naturligvis for å komme på
stevne. Jeg har jo aldri vært med før.»
Tenk om Pors kunne reise oppover

med en tropp på 40! Det måtte være

alle tiders. Nå er det bare å håpe at
interessen holder. I forbindelse med det
te kunne jeg tenke meg å komme med
et forslag til Tumgruppa. Saml jentene

til noen hyggelige møter en gang i
blant. Noe slikt vil kanskje trekke enda

fler.

Duddi.

Hvor er kretsmesterdiplomene for 1950?
En av guttelagsspillerne vi snakket med
her for leden ber oss etterlyse diplomene for

kretsmesterskapet 1950. Han spør om hvor det

er blitt av dem. Har ikke foreningen fått de?

i

porsgrunn

porselen
elektrisk brent

90 %

norsk
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Fotball skal drives som hobby.
Jeisen instruerer juniorene.

Fotballgruppas junioravdeling hadde arran
gert mote i klubblokalet. Frammøtet var så
som så. (Det er dårlig gjort av dere. Er dere
ikke klar over at sesongen begynner ganske
snart. En slik kveld kan dere få mye ut av,,
hvis dere vil. Neste gang møter vi opp, ikke
sant?) Men stemningen var det ikke noe i
veien med. Lille Jan Jacobsen var alle tiders
muntrasjonsråd. Alle «mann» brølte av lat
ter. U>8 kom Berg og dermed filmene. Han
hadde med seg 3 filmer, men jeg vil ikke
akkurat si at de passet for disse. Det var
mest for voksne, men de var sikkert fine. Den
siste i farger var kanskje den som falt mest
i guttenes smak. De andre kan en heller få
Jan til å karakterisere. De var ikke no’.

Etterpå snakket Jeisen litt med guttene om
hvordan de skulle legge opp treningsprogrammet. Han ba dem komme fram med det som
lå dem mest på hjertet. Den eneste som visst
nok hadde noe å si var Torfinn Weber. Han
ba om mer instruksjon for keepere, og det
skulle det bli. sa Jeisen.

å sette opp pokaler for å bedre spillet. Det
var visst tenkt å sette opp fem. men det fikk
en bli enig om senere. Guttene skulle da fa
poeng for det de gjorde. Dette skulle leg
ges opp som en konkurranse ved hver treningskveld.
Men han ba dom tenke på at fotball

bare er en hobby. Den må ikke komme
i veien for det som kanskje er viktigere,

skole, arbeid etc.
En skulle heller ikke bare drive mod

fotball. Også sprint, høydehopp og ballkast. Dette skulle være i forbindelse med

et Ungdomsmerke som Forbundet hadde
satt opp. Under dette kom også svøm
ming.

Det er bare tilbake nå å håpe at flere mø
ter neste gang fotballgruppa arrangerer slike
møter.
Duddi.

En morsom ting var at de nå hadde tenkt

H.Q.

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel
►

Når De velger

y

£

en slipeskive, så finn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND
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Skoleskirennet

II

«Å for ein strålande morgon.» Ja, det had
de ikke vært meg i mot å bruke denne inn
ledningen, mon det var dessverre ikke så
fint vær lørdag 8. mars. Nå vil sikkert mange
spørre hvor jeg vil. Ta det rolig. Det kom
mer straks. — Lørdag 8. mars fant det år
lige skirenn som Pors arrangerer sammen
med Klyve, Klosterskogen og Porgrunn fol
keskoler sted. Men selv om været var så som
så, manglet det ikke på interesse fra skole
barnas side. Alle skulle være med, hadde de
fått beskjed om, og alle ble med.

Det ble etter hvert nesten som en elv av
skoleelever som bølget oppover mot Brønnebakkene. Noen hadde ski på bena, men de
fleste bar dem på skulderen. Dessuten hadde
do nummer på brystet, og spør om de følte
seg stolte. Hvem vet om ikke en av disse
skal bli en av fremtidens Norgesmestre? De
gikk der og diskuterte seg i mellom hvem
som hadde sjanse til å vinne og også bakken
ble gjenstand for ros og kritikk. Spør om
det var noen som visste hvordan det skulle
være. Alle var like ivrige, både gutter og
jenter. Av og til var de borte og snakket
med en eller annen av lærerne, og disse på
sin side hørte interessert på og ga råd til
dem som trengte det.
Jeg tok en tur bort til en flokk med gutter
som stod og målte bakken med øynene.

Dere er ikke redd for å sette utfor her da?
Jeg synes det ser nifst ut jeg.

Puh, det er bare fordi du er jente det. Det
er vel ikke noe å være redd for i en sånn
liten bakke vel. Jeg har hoppet i dem som
er mye større, jeg, sier en liten lyshåret gutt.
Bevaremegvel, tenker jeg, og måler gutten
fra topp til tå. Han kan umulig gå mer enn
i 4. klasse, men sånn er altså guttene nå
for tiden. Jo, det går absolutt framover.
Er det noen som er favoritter her i dag, da ?
Ja, Jan vinner sikkert. Han går i min klas
se, sier en annen av dem.

PORS-BLADET

Gli

strå lende

suksess.

Hvilken Jan det var fikk jeg ikke vite før
senere, for det er ikke så lett å peile inn navn
når en stadig hører et surr av stemmer rundt
seg.
Hva har du smurt med? kunne en høre
rundt seg på alle kanter.
Klister.
Er’u gær’n, det er’kke sånt føre i da’.
Nei, det er ikke så greitt. Det er ikke
alle som kan være smoringseksperter, men
tro om ikke alle sammen i sitt stille sinn
allikevel gjerne ville kopiere Brenden.
Slalåm og utfor ble naturligvis viet en stor
interesse, og det var ikke det grann rart.
Det var kjempemoro å se på. Alle suste ut
for så det var en lyst å se. Ingen var redde,
og bra var det. Det var vel akkurat det sam
me om noen kjørte utenfor en port eller gikk
på nesa i snøen. Like moro var det for det,
og det er vel nettopp slike små uhell som
setter spiss på det hele, selv om det kanskje
ikke akkurat er så pent å si det.
Morsomt var det også å se hvilken begeist
ring lærerne viste. Alle ville se best mulig,
og var det en eller annen som gjorde det
riktig fint, kunne en straks høre: «Han eller
hun går i min klasse». Jo, sporten begynner
heldigvis å få mer og mer plass innen skolen.
Men det var vel først og fremst hoppingen
som guttene så fram til. Det ble naturligvis
ingen Bergmann eller Falkanger en fikk se,
men det stod allikevel respekt av hoppe(r)ne.
En kunne også tydelig merke framgang fra
i fjor, og slikt er jo hyggelig.
Åh, sa en liten mørkhåret pike ved siden
av meg, nå kommer Jan. Det ble åndeløs
stillhet. Så kom han. Jo. det var absolutt
et godt hopp, men noen Bergmann, som noen
sa, var han nok ikke enda. Det må nok ad
skillig finpuss til ja. De kom den ene etter
den andre nå, og alle fikk applaus etter inn
satsen. Publikum skulle en ikke klage på,
og for et sakkyndig sådant.

Fortsetter side 11
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Vestsidens Skoteyforretning A.s

I. L. Dyraas

Torvet
V. Porsgrunn.

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

Telefon 5 2121

■

■J|
■

SOLID SKOTØY
hos

f ■■
V. PORSGRUNN
t fVelf. 5 04 25

H. J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Porsgrunn Samvirkelag

Storgt. 136.
Telf. 5 07 64

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Avd. 1 — Telf. 5 01, 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Cn

O. Brearud

DROGERI. FARVEHANDEL og
PARFYMER!

Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40
Kunst stopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Øst og vest
5 15 05
Telefoner: 5 15 06 -

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

ffloLtoÅ, LnAvåJaidcL.

£Ud,fe, u-efed/eA o-g.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALVERK A.S
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Skal det bli Hovedserie igjen i år?
Fotballspillerne er godt rustet.
En er nå ferdig med vinteren. Skia

er lagt på hylla og de store sommer-

idretter står for tur. For Pors er det
vel først og fremt fotballgruppas skjebne som interesserer og spørsmålet om

det skal bli Hovedserie igjen er rykket

sterkt

i

forgrunncn.

Fjorårets

høst

sesong var jo meget lovende og kan

guttene holde koken også i vår, skulle
det ikke være umulig at Pors igjen kan
stille opp i den klassiske Hovedserie fra

høsten. Den første nøtten laget får å
knekke blir møtet med Larvik Turn, og

det hersker sikkert like stor nervøsitet
i begge leire for dette møtet.
Hvordan hai' så Porserne rustet seg
for den kommende sesong? En av våre

medarbeidere har luftet dette spørsmå
let med de aktive og en kan vel sum

mere opp situasjonen slik at alt skulle

ligge til rette for en minst like så god
sesong som fjorårets.
Olaf Skilbred som er en av trenerne for
teller at guttene har drevet med innendørstrening i lengre tid. Treningen veksler her
med løping, gymnastikk o. 1.

— Bruker dere ball inne?
— Joda, vi driver da litt med det også,
leker med ballen ved siden av driver vi med
litt håndball.
— Hvordan er frammøtet?

— Jeg har ingen grunn til å klage. Fram
møtet er meget godt og treningen går med
liv og lyst. Vi kan vel si at vi savner noen,
men de kommer sikkert etter hvert.
— Nå har dere begynt ute?
— Ja, vi tok til 14. mars med løpetrening
ute. Dette er absolutt det viktigste nå. Kon-

disjonen må bygges opp og leken med ballen
har også begynt.
— Er du fornøyd med guttene?
— Jeg har i hvertfall ikke noe å peke på,
og da kan en vel si en er fornøyd.

Dagfinn Jensen slår fast at kondisjonen er
bra etter årstiden. Jeg må si at den aldri
har vært bedre før, ikke en gang i høst.
— Har du trenet meget i vinter da?
— Jeg har vært med på de fleste treningskveldene, men har ikke trenet noe ellers.
— Jeg har hørt noe om obstruksjonsreglen,
hvordan tror du den vil få innvirkning på
ditt spill?
— For meg tror jeg ikke den får så meget
å si. Det kommer an på hvordan en spiller.
Tidligere har jeg jo fått kritikk fordi jeg
ikke har stengt en motspiller, og det kan
kanskje komme godt med nå. Jeg tror den
skal bli ganske interessant bare jeg blir mer
kjent med den.
— Gruer du deg for møtet med Larvik
Turn?
— Nei, hvorfor det? Vi pleier å spille godt
mot dette laget, så jeg tror nok det skal gå
bra nå også. Forresten tror jeg det stort sett
kommer an på kondisjonen, og vi skal i hvert
fall gjøre hva vi kan.
Leif Lindstad har stått og kikket på de
andre, og har likesom ikke riktig kommet i
gang. Men der kommer en ball. Han tar den
nydelig på hodet og legger den elegant over
til Kalle.
— Har det vært meget trening for deg i
vinter?
— Åja, forholdsvis meget. Først treningskveldene da, og ellers har det vært en del
flying på ski.
— Formen er glimrende vel?
— Jeg vil ikke akurat si det, men jeg mer
ker at den kommer nå.
— Hvordan tror du obstruksjonsregelen vil

virke?
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— Jeg tror den vil være en stor fordel for
løperne, men en kan vel regne med at det
vil bli en god del misforståelser til å be
gynne med.
— Hva med Larvik Turn?
— Jeg tror nok det skal gå, bare vi får
den riktige lagsoppstillingen. Et råd vil jeg
gi til alle spillerne og det er at en må få
kondisjon og spillet til å harmonere.
— Er det noe spesielt du savner?
— Ja, jeg må si jeg har savnet teorikveldene i vintermånedene.
Karl Skifjeld ser allerede ut til å vise gode
takter.
— Hvordan har du lagt an treningsopp
legget ?
— Jeg har vel trenet en del mer enn de
andre, tror jeg. Like etter nyttår begynte
jeg ute med løpetrening, og ellers har jeg
trenet tre ganger i uka. Jeg synes allerede at
jeg er kommet i ganske god form.
— Har du noe å klage over?
— Nei, jeg synes alt er meget godt. Et råd
til trenerne vil jeg driste meg til. og det er
at de bør passe på den takten guttene løper
i. De må påse at guttene ikke løper for tungt
og at de lærer å slå om takten.
— Hva mener du om den interessen gut
tene viser?
— Jeg synes den er god, men det er jo
noen som savnes, kanskje mest Knabbe, men
han kommer vel forhåpentlig litt senere.
Bjørn Reinholdt sier at han dessverre ikke
har hatt så meget tid til trening i vinter. Det
har passet dårlig med tjenesten, derfor har
jeg trenet en del for meg sjøl.
Larvik Turn-kampen blir vel den værste
i år?
— Nei, jeg tror ærlig talt ikke det. Jeg
tror derimot at Selbak blir meget verre, men
vinner vi over begge to. ja da-------- . Det er
kanskje best å ta en kamp om gangen.
— Hvordan er formen?
— Den er ganske bra. Jeg håper at jeg
kommer til å bli bedre i år enn i fjor. I hvertfall skal jeg gjøre det jeg kan for at laget
skal komme opp i Hovedserien. Jeg synes
imidlertid at det er dårlig at ikke en av de
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andre keeperne møter opp på trcningskvcldene. Det er umulig for en enkelt spiller å
holde en hel sesong, så jeg håper inderlig at
de øvrige kommer mod nå.
Stubben Gunnerød har også tatt fatt på
treninga, men mener at formen ikke er kom
met enda (det skal en heller ikke forlange).
Jeg håper og være i trim til oppgjørene be
gynner.
— Dere regner vel med seier over Larvik
Turn ?
— Err’u gæ’ern. Det blir flere måls tap
mot de (håpet er der vel likevel). Stubben
har ikke stort mer å føye til. Han er jo ivrig
engagert i håndballen også så treninga blir
nok skjøttet.
Einar Gundersen (Jeisen) er neste «offer».
— Har du lagt treninga opp bare med
tanke for Larvik Turn-kampen?
— Jeg har trenet mest for meg selv slik
jeg pleier. Det passer ikke alltid for meg på
treningskveldene, for jeg vet jo aldri når
jeg har tjeneste. Treninga har derfor hoved
sakelig vært drevet som utetrening. Jeg har
gått en god del på ski og ellers løpt en del
i snoen.
— Er formen bra?
— Ja, det kan en vel si, men jeg vil pre
sisere at jeg ikke har lagt an treninga bare
rned henblikk på LT-kampen. Mange av de
andre laga vi har igjen er like harde, men
selvsagt er LT-kampen viktig. Resultatet er
ikke godt å forutsi, det spørs om laget blir
samspilt. Forøvrig vil jeg si at det ville være
bra om en begynte å bruke litt yngre spillere.
Jeg tror forresten at det blir hard kamp om
plassene iår. Mange av de yngre viste lo
vende takter i høst, så det varer nok ikke
lenge før de når helt opp.
Resultatet av rundspørringen skulle vise
at treningen blir drevet med liv og lyst under
kyndig vegledning. Av dette kan en vel slutte
at guttene vil komme i god trim allerede fra
starten og en har vel lov til å se litt opti
mistisk på utfallet av de forestående kamper
i mellomserien selv om motstanderne har gode
navn i norsk fotballhistorie.
Duddi.
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Forts, fra side 7

Det var dengang

Skoleskirennet - -

Dette ble likesom avslutningen på et helt
igjennom vellykket renn.
Da jeg dro ned igjen, kunne jeg i hvert
fall fastsla at jeg hadde fått så mye ut av
dagen, at turen skal gjentas til neste år.
Duddi.

Nytt fra Hovedstyret.
Odd Lien ledet sitt første hovedstyremøte

tirsdag 25. mars og dagsorden som ble lagt
fram var meget fyldig. Som møtets sekretær

fungerte Aksel Fjeld.
Høyttaleranlegg på stadion.

Fra stadionstyret forelå det spørsmål om

tillatelse til å anskaffe et moderne høyttaler

anlegg, og hovedstyret ga sin tilslutning til
dette. Dermed kan en gå ut fra at stadion-

styrets ønske om å «bedre» lytterforholdene

vil bli virkeliggjordt.
Kulturkveldene.

Også dette spørsmål ble inngående drøftet,
og den første ble avviklet 24. april.

min far ennå levde. Jeg var ikke store gut
ten, da vi to en sen høstkveld skulle hjem fra
Røra, gjennom Røra-skauen og Rcplekleiva
mot Vik. Det var allerede blitt sent på kvel
den og mørket var ganske tett så vi knapt
kunne se stien foran oss. Jeg følte meg trygg
sammen med far, så hverken de virkelige
eller innbilte dyreskrik skremte meg. Like
vel syntes jeg å merke at far ble urolig et
par ganger, men han sa ikke et ord. Vi
hadde na kommet et godt stykke fra Røra
og var midt i tykke skauen. Da stanset han
opp ved en fjellnabb og ba meg fortsette
et lite stykke fram. Etter en stund kom han
mot meg og vi gikk videre uten at han frem
deles fortalte hva som uroet ham.

Dagen etter hørte jeg han fortelle mor at
ulven hadde vært nokså nærgående og dris
tig om kvelden. Han hadde biet underveis
for muligens å få has på den, men ulven had
de trukket seg unna.

Selv om jeg ikke fikk se ulven den gang,
så hadde far da han var på min alder sett
flere. Jeg husker så godt han fortalte at
bestefar en gang kom hjem med en ulv han
hadde skutt. Bestefar var høyreist, men like
vel subbet halen til ulven i marken, der beste
far kom bærende med den over skulderen.

Torfinn Weber ble valgt som Pors repre

sentant i 17. mai komitéen, Odd Lien og
August Dyrendahl ble valgt som represen

tanter til forhandlingene med Hovland.

Ellers ble en enig om å gå til trykking av

klubblovene, mens bandygruppas søknad om
utlodning i mai ble utsatt til høsten.

Alt dette satt undertegnede som 16-åring
og fikk fortalt av en gammel mann på over
75 år. Han satt foran meg i sin stol ved
vinduet og koset seg med en røyk. Det snehvite skjegg lyste opp i tussmørket i stuen.
Han snakket så levende om sin far og beste
far som om det var få år siden dette hendte.
Jeg forsøkte å regne tilbake hvor lenge siden
dette måtte ha hendt. De ble alle tre gamle
menn.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i an
ledningen vårt bryllup.

Borghild og Tor Svenungsen.

Dette var en av de utallige historier han
fortalte meg. Jeg likte det og kom gjerne
igjen.
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