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karantene, og dermed blir sjansene for nye
skader mindre.
Hva mener du om Olivecronas uttalelse ?
Jeg er ikke enig. Det kan nok være at det
virkelig hender og har hendt av og til, men
det er ikke ofte det blir så harde skader når
en tenker på hvor mange det er som driver
med boksing.

Boksing livsfarlig?
Diskusjonen om boksesporten er livsfarlig
eller ikke, har nå blusset opp på ny frisk. J
den svenske kringkastingen uttalte professor
Olivecrona for en tid siden at boksingen ma
stanses fordi den kan være livsfarlig, Det
går altfor mye ut over hode og hjerne.
Det kunne da være morsomt å hore hva
aktive boksere har å si om dette. Først pluk
ker vi fram en uttalelse fra den kjente landslagsbokseren Leif «Baggis» Hansen: «Liten
fare for skader i boksing.» Et annet sted i
artikkelen (som forresten stod i Arbeiderbla
det) stod: «Jeg har vært groggy 2—3 ganger
i bokseringen. men på fotballbanen har det
blitt en god del flere «knock-downs». I ringen
blir kampen stoppet, men på fotballbanen klap
per folk når en som er «slått ut» raver inn
på matta igjen.
Rolf Olsen mener det samme som «Baggis».
Boksingen er absolutt ikke farlig, ikke slik
den drives idag. Blir en skadet, får en jo lang

Her kan det være interessant å flette inn
noe vi leste i en avis for en tid siden.
-■Fra København meldes at en legeunder
søkelse av boksere har pågått gjennom et års
tid. Man har undersøkt 40 boksere, hvorav
flere har utkjempet opptil 400 matcher, og
resultatet viste at bare to av dem hadde på
viselige skader. Legene har imidlertid ikke
kunnet gi noe avgjørende bevis for at disse
tos skader er påført ved utøvelse av boksing.
Legeundersøkelsen slutter med en konklusjon
om at karantene for k. o.-slagne boksere er
av avgjørende betydning for å kunne fore
bygge alvorlige skader.»
Olaf Skilbred or også en av dem som skulle
vite hva han snakker om når det gjelder boks
ing.
«Boksing livsfarlig? Absolutt ikke. Den er
i dag under så god kontroll at et slikt spørs
mål burde være overflødig.»
Hva sier du til alle disse skriveriene om
boksingen ?
«Jeg forstår ikke hva det skal være godt for.
Hvorfor skal vi her i Norden være så mye
svakere enn dem lenger sør eller i Amerika?
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Vi hører i hvert fall sjelden om noen som bru
ser opp for noen skader der.»
Mener du at disse «knock-out»ene har lett
for å innvirke på hjernen ?
«Nei, jeg kan umulig tenke meg det. Per
sonlig har jeg drevet med boksing i 20 år,
og jeg må si jeg synes jeg er klarere i hodet
enn mange av dem som skriver imot.»
Bjarne Olsen, Pors faste landslagsmann,
burde vel å ha et og annet å si om boksing.
«Boksing er langt i fra livsfarlig, d.v.s.
amatørboksingen er ufarlig, den profesjonelle
boksingen derimot kan være farlig. De reglene
amatørboksingen går etter i dag, gjør at det
blir ferre faremomenter.»
Du har lest Olivecronas uttalelse ?
«Ja, og jeg kan absolutt ikke underskrive
den. Det kan nok hende at han har truffet
på noen tilfeller av hjerneskader, men det er
jo ikke sikkert at det kommer av boksing.
Selv har jeg bokset i 16 år, og enda har jeg
ikke hatt et blått øye, langt mindre noen skade.
Slik ser altså de aktive på boksingen. Der
som det enda er noen som har betenkeligheter
når det gjelder faremomentene, så les igjen
nom det hele en gang til, så vil også de bli
overbevist om det ufarlige ved boksingen.
Duddi.

33rev fra
Reidar Kvammen.
Da jeg mottok Deres brev stusset jeg litt
for jeg så jo straks at utenpåskriften på kon
volutten var en dames. Jeg skyndte meg å lese
underskriften, men var fremdeles like klok.
Det var ikke Gerd hun het, piken som tok
knekken på alle Vikingguttene dengang i Pors
grunn for mange år siden. Hjørdis het hun.
Det var på Elverhøy og det var i mai. Det
var dengang en fotballkamp var mer lek enn
i dag hvor hver kamp gjelder være eller ikke
være i hovedserie eller landsdelsserie. Vi del
tok i en pinseturnering sammen med Pors og
Urædd. Det var første gang jeg stiftet be
kjentskap med Pors. Vi tapte. Senere spilte

jeg mot Pors i Mandal, også pinseturnering,
og vi tapte igjen. Da jeg for tredje og siste
gang motte Pors, rundekamp i Stavanger, var
jeg sikker på at dennegang skulle Pors tilpers,
men for tredje gang den samme sang. Pors
som «førstemann». Pors har som De forstår
gjort et uutslettelig inntrykk på meg. Det var
særlig keeperen Aksel Fjeld som var den store
bøygen for oss. Med sin ruvende skikkelse
hadde jeg alltid en følelse av at han dekket
omtrent hele målåpningen.
I forbindelse med pinseturneringen i Pors
grunn minnes jeg ellers best, foruten samvæ
ret med gode fotballkamerater, avreisen fra
Porsgrunn 17. mai om formiddagen. I Stav
anger er vi vant til at det på denne dag alle
rede fra tidlig om morgenen er en masse men
nesker på bena. I Porsgrunn så jeg faktisk
ikke et menneske til tross for at vi bodde i
byens centrum. Jeg har enda ikke fått for
klaring på fenomenet for dere feirer vel dagen
også i Porsgrunn ?
Jeg er sikker på at Porsspillerne, dengang
i Mandal, husker da vi sammen med arrange
rens egne spillere i samlet tropp marsjerte i
fotballdrakter fra byens centrum til fotball
banen som lå et stykke utenfor byområdet.
Vi skulle på denne måte forsøke å trekke
mest mulig mennesker til fotballkampene og
for å gjøre det hele enda mere virkningsfullt
gikk formannen for den arrangerende klubb
i spissen for opptoget og slo på en tromme,
riktig nok bare med en trommestikk. Det
fulgte da også som beregnet en lang hale
med nysgjerrige etter oss og formannen gned
seg i hendene (ja ikke bokstavelig altså). Her
skulle det bli penger i kassa. Det var speider
leir i Mandal dette år og leiren lå vis a vis
fotballbanen og mens vi fotballspillere gikk
inn til fotballbanen gikk uheldigvis «halen»
den motsatte vei, inn i leiren. Da røk den
andre trommestikken.
De har bedt meg om å skrive litt om hvor
dan man bør legge an fotballtreningen. Jeg
har alltid ment at fotball læres på fotballba
nen under oppsyn av en trener. Instruksjons
bøker og artikler kan være til god hjelp for
instruktører, men spillerne må på plassen få
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Tenk på håndballbanen, folkens 1
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Håndballgruppen bruker nå plassen bak det
øvre målet på stadion til trening, men alle
har sikkert sett hvor ujevn denne er. Hva me
ner så dere medlemmer om dette? Ville det
ikke være en tanke å sette i gang med dug
nadsarbeid? Vel, vi oppfordrer herved alle
medlemmer av håndballgruppen til å møte
frem med spade eller hva dere nå vil bruke
Vz time før treningen begynner.

Altså neste gang begynner vi ’
demonstrert de forskjellige detaljer i spillet
og hvorledes en f. eks. utfører et vristspark,
en insidepasning og dempning av ballen kor
rekt. Treneren må selv utføre disse ting og
ha evnen til å lære fra seg. Det er sikkert
mange innen Pors som kan sette opp et tre
ningsprogram men når jeg minner om at en
fotballkamp består av noen tusen korte spur
ter, at situasjonene ustanselig skifter og at
spillets flyt og hurtighet er avhengig av de
enkelte spilleres ballbehandling sier det seg
sjøl at i treningsprogrammet må det legges
inn øvelser som tar sikte på å oppøve hur
tigheten, reaksjonsevnen og ballbehandlingen.
Spillerne må forstå at de skal spille også når
de ikke har ballen. De skal ved sin plasering
og start inn i lukene dirigere ballen dit hvor
det er mest fordelaktig for den videre gjen
nomføring av angrepet. La så treningspro 
grammet være avvekslende og glem ikke at
gymnastikk er en selvfølgelig del av dette.
Jeg har aldri vært medlem av redaksjons
komiteen for «Vikingen», men jeg har jo kjenn
skap til hvor vanskelig det kan være å få
medlemmene til å skrive i bladet. Det er vel
som De skriver at de fleste har skrekk for å
se sine åndfullheter på trykk. Vi forsøkte en
gang med en artikkelrulling i «Vikingen»,
men dessverre stoppet den temmelig snart opp,
men kanskje det kunne være verdt et forsøk
i Pors-bladet?

Stavanger 14/5 1952.
Med idrettsbilsen
Reidar Kvammen.

D.

Pors nesten til topps
i håndbalbcupen.
Pors håndballgruppe hadde meldt på herre
laget i cup-kampene som foregikk 11/5 på
Sportsplassen, og den har all ære av det. Dess
verre var det ikke mulig å mønstre fler enn
7 mann, det var med andre ord ingen innbyttere. Derfor var det så mye gledeligere at
laget virkelig hevdet seg bra der oppe.
Den første kampen var mot Odd, og her
vant Pors 2—0, den neste gikk mot Ørn som
måtte bite i gresset med 4—3 til Pors.
I semifinalen måtte Pors imidlertid gi tapt
for Herkules som vant 4—2, men først etter
en meget god innsats i kampen.
Den som utvilsomt spilte best på Pors lag
var Torfinn Weber, og han har nok mye av
æren for det gode resultat, uten derved å
forringe de andres innsats.
D.

Sangkvartett ?
Einar Olsen etterlyser tre som er flinke til

å synge som ham. Nå har du sjansen !
*

Og så minner vi igjen om at det sikkert

går an å få betalt kontingenten hos våre kas
serere. Vent ikke for lenge !

*
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Realisens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Telf. 5 06 93

CENTRAL DAMPVASKERI

, Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Telefon 5 16 14

Ferjegt. 5
Alt i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør

Vask
og
Føhn
Massasje

tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

L4. n.

ALFRED WFNJE

Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn

Telf. 5 06 73

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

I

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

u

—JjQHANt ■■■

N

JEPEMIASSEN

N

te

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. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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VÅRE MINSTE

klarer brasene.
Slo Odd 2—0 i finalen om kretsmesterska
pet for smågutter for 1951.

Kampen gikk på Borgs bane og ble meget
god. Roald Reiersen stod for begge målene
og ble betegnet sammen med Svein Barth som
banens beste spiller. Ellers spilte Kjell Østensen godt i mål og Finn E. Dolva og Per Hei
dal viste også spill av klasse.

Her er kretsmestrene for 1951:
Kjell Østensen, Jan Andersen, Johnny Hal
vorsen,

Harald Steen,

Arnold Johannesen,

Svein Barth, Finn-Erik Dolva, Ragnar BieJohannessen, Roald Reiersen, Arild Johansen,

Per Heidal.
Vi gratulerer !
D.

Turngruppa

på —■ en arm for høyt, en litt for kraftig
tøyning eller hva som helst. Og Reidun slo
ned på den ene etter den andre, uten med
lidenhet for noen. Alle feil skulle bort, og
borte ble de, inntil «musikken» kom. Da fikk
en se — og også høre — noe annet. Før had
de det vært «Det er bra», «Det ser fint ut»
fra Reidun. Men nå ble det andre boller. Det
var ikke måte på til feil en gjorde — men
også de forsvant, og etter hvert l>7ste Reidun
opp igjen og hadde ikke stort å klage over.
Men slikt må en igjennom hvert eneste år.
Det samme gjentar seg i hver eneste turn
forening landet rundt.
De 25—30 damene Pors sender til Kongs
berg og de like mange husmortumerne som
Wivi-Ann Gundersen har instruert, skal ingen
få grunn til å skamme seg over. De går opp
i øvelsene med en sann glød, og det er vir
kelig morsomt å se dem gjøre dem så presist
og så helt etter musikken.
Når en står slik og ser på, kan en ikke
annet enn spørre hvorfor det ikke er flere
av pikene på Vestsiden som går inn for turn.
Gjør det, dere vil ikke komme til å angre
på det !

Hva sier du til teatergruppe i Pors?
Turngruppa nærmer seg slutten på seson
gen, og en har begynt innspurten. Stevnet på
Kongsberg 8. juni danner avslutningen, og
dermed er det «Takk for i år — velkommen
til høsten.»
I snart et halvt år har øvelsene vært gjen
tatt gang etter gang under Reidun Nossens
ledelse. Stadig var det et og annet å rette

porsgrunn

Det er Rolf Næss som spør. Er det noen

som vil være med, så send beskjed til redak
sjonen.. Vi ekspederer videre.
Vi kan fortelle alle som er interessert at
Rolf har lovt å danse charleston på (førsv.)

premieren.

porselen
elektrisk brent

90 %

0

norsk
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Pors må bli i Landsdelsserien.
Dette kan en slå fast etter kampen mot
Larvik Turn 4. mai. Atter en gang skulle
Pors drikke den bitre kalk og gå av banen
som taper. 4—1 til Larvik Turn. I grunnen
er ikke resultatet så avskrekkende, ikke når
en sammenlikner L. T.s og Pors’ forkamper.
7—0 over Vålerenga og 5—0 over Viking, er
tall som taler for seg selv. Pors har hatt. 2- -1
tap for Snøgg og 2—0 tap for Odd, og det
var derfor ikke mange som ventet at Pors
skulle skape sensasjon.
Det ble heller ikke sensasjon, selv om laget
nok overrasket stort. De fleste var derimot
skuffet over Larvik Turn. Men nok om det.
Skal det bli en vane for Pors dette å tape
vårkampene ? Hvor mange ganger har det
ikke hendt at laget har gjort en enestående
innsats om høsten, har til og med ledet med
«fullt hus» i poeng før vårsesongen, men så
dumper det ned igjen og blir stående «på ste
det marsj». Hva er årsaken til dette ? Er det
treningen som blir lagt an på en feil måte,
eller er det guttene selv som er skyld i det ?
Vi har spurt noen av spillerne og tribunesliterne hva de mener om L.T.-kampen og også
hva de mener er årsaken til at Pors alltid ta
per poeng om våren.

Leif Lindstad visste ikke riktig hva han
skulle si om selve kampen. «Det var som om
vi datt sammen da det første målet gikk. Jeg
tror det var det som ødela kampen for vårt
vedkommende. Men det var mange målsjanser
som ble ødelagt. Resultatet burde vært en god
del annerledes, men det er så lett å snakke
etterpå».

!

i

Hadde du ventet det bedre kanskje ?

«Nei, i grunnen ikke. De kampene vi hadde
spilt tidligere hadde jo ikke akkurat vært av
de beste, så vi kunne ikke vente det bedre.
Årsaken til den dårlige vårsesongen ?

Det er vel ikke så lett å svare på. Treningen
kunne kanskje vært tatt mer alvorlig. Det er
sjelden at alle A-spillerne møter opp hver
gang det er trening f. eks. Litt mer spesial
trening kunne også ha vært ønskelig. Det er
blitt litt for mye kondisjonstrening. Dessuten
svikter skuddferdigheten.

Asbjørn Korsåsen var en av dem som satt
på tribunen denne gangen. Ellers er han jo
nokså ofte å finne ute på banen.

«L.T.-kampen forbigår vi i all stillhet. Det
var forresten trist den skulle ende slik. Gut
tene våre var ikke så dårlige som resultatet

H.O.

Tløttwia Sfopes&iuec

o-

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

>

&

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

e

1
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viser, og det siste målet var jo real offside
som linjemannen får ta skylden for.
Årsaken ? Ikke så godt å si. Men noen tar
treningen alt for lett. Især målmennene. De
burde møte litt oftere opp på treningskveldene.
Det er ikke noen fin trening å sitte på tribu
nen og se på som enkelte gjør.» Han ville
også som Leif ha mer spesialtrening.
«Og kondisjonen skorter det ofte på om
våren, og her ligger kanskje årsaken.
Dagfinn Jensen sier at Larvik Turn-kampen
var en stor skuffelse både for dem og for alle
som håpet på at Pors skulle vinne. Det ble
altfor mye rotespill. For mye polballer ødela
angrepene for Pors. Laget hang ikke sammen,
og skal det bli noe bedre for oss, er dette
første betingelse.
Hva mener du om resultatet ? Synes du at
Larvik Turn fortjente å vinne ?
De fortjente nok seieren, men den skulle
ikke vært så stor. 2—1 hadde vært mer rett
ferdig.
Hva tror du er årsaken til den dårlige vår
sesongen ?
«Pors kommer for sent i form, og så må
de tenke mer på å spille sammen. En må lære
å plasere seg. Men treninga er det ingenting
å si på. Olaf gjør jamen så godt han kan.
Alf Jacobsen hadde ikke stort å si om kam
pen, men han ba oss etterlyse skuddene. Ellers
syntes han at guttene viste altfor lite energi
og vilje, det var ikke innsats nok foran mål.
Siste pasning feilberegnes gjerne.
Einar Amundsen: Guttene finner ikke hver
andre. Pasningene er enten for løse eller for
harde og kommer ikke fram til adressaten.
Olaf Skilbred ville ikke uttale seg om kam
pen, derimot hadde han et par ord å si om
spillet og laget.
«Pors mangler friskheten og innsatsen som
de hadde i fjor host. Det går som en rød tråd
gjennom hele kampen. Avslutningene kommer
ikke. Skuddene er totalt borte. Laget går ikke
godt sammen så det må nok større innsats
til om vi skal bli i serien.
Per Boye Abrahamsen mener der er kondi
sjonen som det skorter på. Vi greier ikke å
avslutte angrepene, og skuddene kommer ikke.

PORS-BLADET
Slik gikk altså den første kampen, og etter
disse uttalelsene skjønner en at det hadde
gått an å få en annen utgang på den. Nå er
det bare å håpe at Pors vinner de kampene
som er igjen.
Duddi.

Kåre går — Otto overtar.
Kåre Beckstrøm har etter flere års iherdig

arbeide i fotballgruppas styre trukket seg til

bake. De par siste årene har han sittet som
formann, og mange seire har fotballagene
dradd hjem i hans tid.

Det var nokså uvillig en ga slipp på Kåre,

men når en har en så dyktig mann som Otto
Malmgren å sette i stedet, skal en ikke klage.

Otto er ikke helt ny i fotballgruppens styre.
Han har i flere ar vært styremedlem. Ettersom

han i år satt som viseformann, var det natur
lig at han rykket opp på den ledige plass

etter Kåre.
Vi takker Kåre for det han har gjort hittil
og ønsker Otto til lykke med formannsvervet.

D. Kj.

Representantskapet.
Mandag 12/5 hadde representantskapet kalt
sammen til

tillitsmannsmøte i klubblokalet.

Det var heller dårlig fremmøte. Halvdan Eltvedt ledet det hele som representantskapets
formann.
Det var treningsbanen og utarbeidelsen av
stadion man behandlet. Noen ny komite for
treningsbanen er enda ikke valgt, og foreløbig kan det ikke gjøres noe på den på grunn .
av mangel på fyllmasse.
Etterpå var det mange av styremedlemmene
som nyttet hovet til å komme med spørsmål.

Ref.
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[Vestsidens Skotøyforretning A.s

I. L. Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 21 21

■

■■

f BP

SOLID SKOTØY

V. PORSGRUNN

hos

■ le Vli/ fcHrelf. 5 04 25

H. J. HALS

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

S t o r g t. 136.
Telf. 5 07 64

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. Hermansens e[tf.
Telf. 5 20 11

Avd. 1 — Tel/. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

D

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMER!

Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40
Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

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

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

LnAzå&ccdcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUMD METALVERK A.S
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Optimist må man være, hvis man skal oppnå noget
sier skiformannen Aksel.

I

Vi har enda de ferskeste minner fra et over
måte vellykket N. M. på Ski, minner vi sikkert
kommer til å erholde langt inn i fremtiden.
Det var jo som et eventyr det hele. Og nett
opp fordi det var så vellykket syntes vi de
fire dager det hele varte gikk så altfor fort.
Et intervju med skiformann akkurat nu
syntes vi måtte være av interesse, og vi tref
fer da også Aksel idet han kommer på syk
kel iført svære gummistøvler og skilue. Det
lukter bråtebrann og vi har vår mistanke om
at oppryddingen av Rugtvedtkollen foregår.
Og vi spør da likefrem om det ? Hvis jeg
skulde svare som jeg hadde lyst til. vilde det
vel neppe ta seg ut på trykk, jeg får vel inn
skrenke meg til å si at joda det blir da om
sider ordentlig deroppe når bare vi får tiden
på oss. Jeg vil gjerne i denne forbindelse ha
sagt, at man må ikke stille altfor store for
ventninger til medlemmenes innsats, og stole

på hjelp. Jeg kan fortelle at det store arbeide
som oppryddingen er har foregått siden for
påske, og av tre mann. Det skulde ikke ak
kurat fortelle om interesse og ansvar.
Medlemmene må nok ta skjeen i en annen
hånd, eller skal vi si spaden i begge hender
hvis vi fortsatt skal eksistere. Det er jo de
gamle traverne som går igjen overalt og de
blir snart for gamle.
Er du tilfreds med N. M. ?
Spørsmålet synes overflødig, men jeg vil
gjerne ha sagt at arrangementet kan kanskje
få større betydning for vårt fremtidige ar
beide enn vi aner akkurat nå. Det var jo slik
at selv den kresneste skientusiast måtte gi
seg over.
Økonomiske resultat, hvordan blir det ?
Det økonomiske resultat var jo faktisk sik
ret på forhånd, finanskomiteens arbeide var
jo strålende, det gjorde jo også sitt til at vi
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arbeidet så meget friere med alle opplegg for
N. M.
Arrangementet forøvrig viste at vi kan
mestre store opgaver, og at det som før var
opptimismen som seiret.
Gruppens resultater, sportslig sett i vinter?
Sesongen var jo preget av N. M. og snemangel den første halvpart, men etter N. M.,
var våre gutter i konkurranser hver søndag.
Det er blitt endel premier, og en flott lagspokal fra Vegårdshei, foran selveste Kongs
berg.
Også gutteløperne har vært ute, og vi ar
rangerte jo også gutterenn i Lille-Rugtvedt,
samt den tradisjonelle skolekonkurransen.
Er det fremskritt å spore hos de yngste ?
Jeg må nok si at skolekonkurransen i år
var meget bedre enn før, men hos våre gutteløpere er det bare noen ganske få som kan
hevde seg. Jeg håper at vi fra hosten av kan
ta oss av de aller yngste slik at rekrutterin
gen blir bedre.
Noen ønsker til slutt ?
Det måtte være at alle medlemmer ikke
minst de aktive, tok et tak med, viste inte
resse og ansvar for foreningen, arbeidet vilde
da bli lettere og mer hyggeligt og mer hobbybetont.
D.

A-lagets kamper hittil i vår (26/5).
Den første kampen ble spilt på Sundjordets
bane. Det ble en lett seier for Pors med 6—0
over S.I.F.. Neste skalp ble Urædds med hele
7—0.

Men så kom tapene.
Snøgg—Pors 2—1. Pors—Odd 0—2. Så
kom Larvik Turn-affæren med 4—1 i favør
av L. T. Selbak—Pors endte med 2—0 seier
for Selbak.
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Håndballgruppa

i

g,ancp !

Håndballgruppa har ikke ligget aldeles på

latsida. Det kan en tydelig se av spillerne som
allerede nå ser ut til å ha ganske god kon

disjon.
Guttene har spilt en del innendørs kamper,
og resultatet har ikke vært nedslående, sna
rere tvert i mot. Det har vist seg at Pors er
ganske målhungrig, og flere lag har måttet
bite i gresset (eller sementen) for dem.

Jentene har drevet med innendørstrening
siden begynnelsen av mars under Terje Hartvigsens ledelse. I slutten av april kunne en
imidlertid begynne med utetrening, og her var
det «Stubben fant seg best til rette. Han
ordner opp og forklarer, maser, skjenner, ro
per og skriker som om han aldri skulle ha
gjort noe annet.
Det er ikke så lurt å begynne a tippe resultatene for de forestående kampene, og vi
skal heller ikke gjøre det. Men etter kvalite
ten av spillere å dømme, skulle det vel ikke
gå så helt dårlig.
Første kamp for damene går 16. mai mot
Fossum, og da gjelder det å score points.
Guttene har allerede spilt et par trenings
kamper. Den siste foregikk på Borgestad mot
Grane, og resultatet ble 8—6 til Grane. Ikke
noe å klage over, men neste gang går det
forhåpentlig enda bedre.

Til slutt minner vi om at treningen foregår

på Pors stadion hver mandag og fredag kl.
19, både for damer og herrer.
Duddi.

Så kom to seire Pors—Kvikk 1—0 og Pors
—Eik 4—1.

Vi synes synd på alle som kommer ut for

Pr. 26/5 ligger Pors på annen plass i ta
bellen etter Larvik Turn.

Trygve Kristiansen. Han er hvass til å selge
lodder ’

'4
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Ny fotballregeL
Fotballforbundets dommerkomité har holdt
19 kurs over hele landet og der har Th. Kris
tiansen og hans kolleger først og fremst gitt
klar beskjed om den nye «obstruksjonsreglen . Det er en ny bestemmelse i fotballreglene
som mange tusen fotballspillere, noen tusen
dommere og hele vårt store fotballpublikum
kommer til å stifte nærmere bekjentskap med
i år.

Alle kjenner til den situasjonen på en fot
ballbane at ballen er på vei inn mot målman
nen — og at løperne forsøker å passere for
svaret for om mulig å få en sjanse på denne
ballen. Da hender det 50 ganger i en fotball
kamp at forsvarerne «stenger» og hindrer
løperne å komme fram. De stiller seg rett og
slett i veien for angriperne og ofte kaster de
seg inn i en kroppstakling mot motspilleren
selv om ballen i det øyeblikket har nådd målmannen og således er langt utenfor rekkevidde.
Dette er forbudt nå.
Det nest hyppige eksemplet er at forsva
rerne hindrer motspillerne å rekke ballen før
den «går» over dødlinjen, selv om ballen er
utenfor rekkevidde. Det er også forbudt.
I det hele tatt er det forbudt å hindre en
motspiller i farten etter ballen når en ikke
selv spiller ballen. Reglen lyder kort og godt
slik:

< Når han, uten å spille ballen, forsettlig
stenger en motspiller, dvs. løper mellom
motspilleren og ballen, eller anbringer
kroppen i mellom på en slik måte at han
danner hindring.»
Hvis en spør om denne nye reglen vil føre
med seg en rekke frispark bare en skjærmer
ballen i nærkamp med motspillere, svarer våre
dommereksperter nei. Det er fullt tillatt å
skjærme ballen når den er under kontroll, det
vil si når ballen er iy2 a 2 meter i nærheten
av en. Men reglen vil nok føre med seg en
rekke frispark (indirekte, som det ikke kan
lages direkte mål på), fordi de fleste forsvars-

spillere er så vant til å «dekke for ballen» at
de uvilkårlig vil søke å hindre motspillerne å
komme fram.
Reglen gjelder ikke bare i forsvarssonene,
men over alt på banen. Det hender ofte at
spillere løper i veien for motstandere ute på
banen, selv om den første spilleren ikke har
sjanse til å få tak i ballen.
En skal legge merke til at faren for straffe
spark stiger ved denne reglen. Gjør en brudd
på en av de 9 punktene som medfører straffe
spark når en skal «dekke» ballen, kan resul
tatet bli straffespark i stedet for indirekte
frispark. Ulovlig bruk av albuen kan være nok.
Finnland, Danmark, Sverige og Norge be
gynner å praktisere reglen på likt i vår. Den
vil ikke endre noe av forsvarsspillets — eller
angrepsspillets karakter når det gjelder lag
spillet, men den vil sikkert gi angriperne stør
re sjanse til å lage mål, og den tvinger for
svarsspillerne til større forsiktighet.

Pors vant 1-0 over Kvikk
i en svak kamp
skriver L—n i T.A. 19. mai.

Kampen var svak. Ingen av lagene presterte
noe som kunne kalles god fotball. Men Pors
fortjente seiren. 1—0 var også i minste laget.
Men som så mange ganger før — hvor blir
det av skuddene ?
Denne gang var det Stubben som ordnet
målet — og dermed seiren og poengene. De
kommer godt med.
Ettersom Pors ikke spilte bedre mot Kvik,
var det svært få som regnet med seier over
Eik. Den kom derfor så meget gledeligere.

«Pors vant fortjent 4—1 over Eik».
«Kampen mot Eik igår var årets beste».

«Pors fant endelig scoringsmelodien tross
reserver og eksperimentering.»
Slik stod det i avisreferatene mandag 26.

mai.
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REFLEX
AU i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodeløkken.

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

Vestsita Manufaktur
Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Herre- og Gutteklær
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Audi. Åasland
JERNVAREFORRETNING
—SPORTSARTIKLER—

Meieritorvet -—- Porsgrunn
Telf. 5 07 97

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland
Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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