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Arbeidsfordeling

o

(Mesteparten tatt fra «Storm-avisa».)
Vi har inntrykk av at det råder on utbredt

tid. Det må arbeidsfordeling til. Når en grup

misforståelse blant medlemmene av de for

pe ved annonse ber medlemmene møte opp er

skjellige gruppene når det gjelder styrenes

man pliktig til det. Husk at de som er med i

plikter. Det er noen som for alvor går rundt

styrene har mer enn nok med andre saker.

og tror at styrene skal utføre alt arbeid i for

Styret skal forberede arrangementer,

føre

eningen. Styrenes primære oppgave er å lede

korrespondanse, sette i gang arbeider, i det

gruppene administrativt og dermed bl. annet

hele administrere. I tillegg kommer det fak

sette medlemmene i arbeid når det trengs.

tum at de som sitter i styrene som regel er

La oss nå ta Skigruppa for eksempel. Den

opptatt med annet administrativt arbeide.

har jo nettopp utført et stort arbeid med ski

Alt for lenge har det vært slik at arbeidet

bakken. Men hvor mange av medlemmene var

innen gruppene har vært utført av de samme

det egentlig som møtte frem for å hjelpe til?

personene fordi det har vært uråd å få andre

Det var ikke svært mange nei.

medlemmer med.

De samme

Det eneste disse flittige

personene møtte opp gang etter gang og ut

maurer får av en del medlemmer er kritikk.

førte det arbeidet som måtte utføres.

På

Kritikk for det arbeid som ikke er utført

samme måten var det etter rennet. 3 mann

like meget som for det som er utført. Kritik

gikk der oppe og ryddet vekk.

ken er til sine tider grenseløst surmaget og

Det samme hendte da Stadion skulle pusses

dermed negativ.

opp i sommer. 5—6 mann fra en forening på

Det er å håpe at man i fremtiden blir spart

over 500 møtte opp. Det er virkelig for galt.

for denne lite aktverdige kritikken, og at man

Nå må det være på tide at medlemmene tar

i stedet finner de mange gruppemedlemmer i

hendene opp av bukselommene.

aktivt og byggende arbeid for foreningen. På

Gruppemedlemmene må vise større interesse.

denne måte avlaster man styrene for en masse

Dersom det skal fortsette som nå vil det bare

arbeid som de ikke skulle ha, samtidig som

føre til at styrene går trett etter ganske kort

foreningen vokser seg sterkere.
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Treningsbanen.
Endelig skal visst arbeidet med treningsbanen komme igang igjen. På siste hoved
styremøte ble det nedsatt et nytt utvalg, og
alt skulle nå ligge i de beste hender. Formann
for utvalget er Alf Vinje Henriksen, medlem
mer Thor Bjørn Andersen og Einar Skrapeklev. Dessuten har Odd Lien gått med i ut
valget som hovedstyrets representant.
Vi hadde en samtale med formannen og han
sa at først og fremst gjaldt det dreneringen.
Ca. 1000 m skulle dreneres og deretter pla
neres. Det som ble gjort i år kunne man ikke
regne som permanent. Alt 'skulle bare være
midlertidig. Men banen skulle gjøres slik at
den ble brukbar i høst og i vinter, og så fikk
en se til neste år for å gjøre den permanent.
Hvordan skal dere få hjelp til dette arbeidet da ?
Alt skal gjøres på dugnad. Og vi håper
selvsagt at medlemmene følger vår oppford
ring om å hjelpe til.
Når har dere tenkt å sette arbeidet i gang?
Det blir så snart som mulig. Det kommer
oppslag på tavlen.
Og så avventer vi ordre.
D. K.

o

Ar om annet.
Porsgrunnsteknikerne gjør seg gjeldende på
mange felter. Også på premielistene i vin
terens skirenn finner vi dem, og da represen
terer de vår forening. Siden teknikernes Idrettsforening ble nedlagt, har de som sokner
til skiidretten, søkt om opptagelse i vår skigruppe, hvor de har hevdet seg godt.
Vi har alltid syntes at dette innslaget i vår
medlemsfortegnelse har vært morsomt og in
teressant, selv om vi ikke får beholde dem
bestandig. De kommer og går. Men det at
de søker til oss i denne tid, tar vi som et
tegn på at de liker seg og at de trives i vår
forening. Vi lærer også på denne måte å bli
kjent med kjekke sportsgutter fra nær sagt

alle kanter av landet, idrettsarbeidet i andre
lag, og vi får kontakt med lag som kan få
betydning senere.
Den kjekke og kameratslige opptreden disse
guttene viser, såvel i hoppbakken og løypa
som i dagliglivet, gjør dem meget populære
og velsette.
Også i år forlater en del av disse gutter oss.
Det er Alf Lokka, Egil Løken, Erling Nordbrøden, Arne Hanserud og Hermansen.
Vi takker for den tid vi har hatt dere her,
for gode idrettslige prestasjoner, for godt ka
meratskap gjennom denne tid, håper at vi
også har hatt noe å gi.
Vi ønsker dere hell og lykke for fremtiden
såvel i dagliglivet som på idrettsbanen.

Vi vil også få takke Roar Rolnes for det
han har gjort for bokse- oog håndballgruppa
(Red.)
Aksel Fjeld.

HALVDAN REALFSEN ODD LIEN.
Vi har lenge forsømt oss når det gjelder å
takke Realfsen for det han har gjort når det
gjelder Idrettsforeningen Pors. Men bedre
sent enn aldri er et gammelt, kjent ordspråk.
Å presentere Realfsen er vel unødvendig.
Men det kan allikevel være på sin plass a
nevne et par av de ting han har utrettet for
foreningen. Realfsen var en av dem som var
med fra begynnelsen. Riktignok stod han som
medlem av Molhaugen Idrettsforening, men
han gikk snart inn i Lyn som skulle bli kjer
nen i Idrettsforeningen Pors.
Han var i sin tid en kjent og god fotball
spiller, og mange og store var de seire fot
ballaget tok hjem i hans tid. Fra 1910—12
stod han som kaptein på laget, og det var
også ham som kom med forslaget om at fot
ballklubben skulle innlemmes i Norges Fot
ballforbund.
I 1913 ble dette en virkelighet, takket være
ham.

I
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13/3 1920 ble han tildelt sølvmedalje for sin
interesse for foreningen.
Realfsen har ikke bare vært interessert i
fotballgruppen. Han har vært like opptatt av
Skrigruppa, og han har gjort mye for den
senere utarbeidelse av Rugtvedtkollen.
I 1948 ble Halvdan Realfsen valgt til ho
vedforeningens formann og satt til våren 1952.
Han er vårt eneste nålevende æresmedlem.
Torsdag 6. mars ble Odd Lien valgt til ho
vedforeningens formann etter Halvdan Realf
sen. Lien er ganske ny i Pors. Han har ikke
vært medlem lenger enn siden frigjøringen,
og noe tillitshverv hai’ han ikke hatt utenom
at han har sittet som redaktør av Porsbladet
ett år.
Derimot har han sittet i kretsutvalget for
volleyball så han er ikke helt uten erfaring
når det gjelder administrativt arbeid, og han
har allerede vist at han kan det med å lede
en stor forening. Velkommen skal du være,
Odd.
Vi vil til slutt be alle medlemmene slutte
opp om den nyvalgte formannen og hjelpe
ham i det arbeid de har pålagt ham.
G. Kj.

Ja, så hadde vi fri en stund da. Vi gikk
fra banen ned til skolen hvor vi bodde, og der
fikk vi utlevert hver vår melkeflaske. Mat
hadde vi med oss selv.
Dere traff vel mange dere ikke kjente der
oppe, vel ?
Åja, en god del. I spisepausen gikk vi om
kring og pratet, og da ble vi kjent med nokså
mange.
Når begynte så paraden ?
Den begynte klokken ’/23, og Pors måtte gå
nest sist. Før stevnet tok til, var det andakt
og vi sang «Gud signe vårt dyre fedrelanda.
Formannen i Snøggs Turngruppe holdt vel
komsttalen, og så satte stevnet i gang.
Vi skulle først utpå, deretter de minste
pikene og til slutt guttene.
Og deretter reiste dere rett hjem ?
Åneida, først skulle vi spise middag. Og
så tok vi 6-toget hjem igjen.
Det var det første stevnet du var på, ikke
sant ? Hvordan syntes du det var ?
Jeg synes det var kjempemoro, håper det
blir et til neste år også.
Og det blir det ganske sikkert.

Duddi.

Hva med kontingenten, er den betalt?
Ville det ikke være en idé, en god sådan

å få betalt sin medlemskontingent. De respek
tive kasserere er sikkert mer enn villig til å

ta imot.

Se nå å bli ferdig med det.

*

PIKETURNSTEVNET på Notodden.
Pikcturnstevnet på Notodden fant sted 15.
juni, og Pors sendte 32 deltakere opp dit.
Vi har hatt en samtale med en av dem, Turid
Kløv, og hun forteller.
Vi tok ’/28 toget oppover om morgenen og
var der oppe ved 10-tiden. Omtrent med en
gang var det å gå direkte på banen til gencralprøven.
Og så ?

Atter en gang må redaksjonen be sekre
tærene i de forskjellige gruppene komme med
bidrag. Det skulle være en selvsagt ting at
det kom rapporter hver måned, slik at en
slapp å løpe rundt å be de enkelte å gjøre
sin plikt. Neste gang slipper vi vel dette ma
set, eller hva ?
Rapporten fra A-laget må dessverre stå
over til neste nummer, på grunn av plass

mangel.
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O. M. Bnerulfsen

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

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

Alt i utstyr

Dame

og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Vask
og
Føhn
Massasje

M. n. IVERSEN
Etb. 1916.

ALFRED WINJE

— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.
V. Porsgrunn
Tclf. 5 06 73

porsgrunn porselen
elektrisk brent

90 %

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. ELEKTRISITETSVERK
- Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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Boksestevnet avlyst.

Takk for i år
frai

Turngruppa.

Turngruppa holdt sitt avslutningsmøte i
klubbhuset 5. juni. Både dame- og husmorpartiet hadde møtt fulltallig frem. Eva Nordlie ønsket alle velkommen og lot festkomiteen
overta. Kaker og kaffe kom på bordet, og
praten gikk. Men en gang må det bli slutt
på kaffen, og det var da Eva overlot ordet til
Selma Skilbred. Hun holdt en kort tale hvor
hun takket Wivi-Ann Gundersen for det hun
hadde gjort for husmorpartiet. Uten henne
hadde det ikke blitt noe stevne for deres ved
kommende, og som en takk overrakte hun
henne en nydelig blomsterurne. Damcpartiets instruktrise Reidun Nossen fikk blomster
av Eva og likeledes Molla Hegna som hadde
spilt for begge partiene.
Etter all blomsteroverrekkelsen ga Eva de
siste instrukser angående stevnet, og så gikk
praten videre.

12. juni var det pikepartienes tur til å ha
sin avslutning. Ca. 30 piker satt benket rundt
bordene, og ingen tidde stille et sekund. Enda
verre ble det da smørbrød, brusflasker og su
geror kom på bordet. Maten gikk ned på høykant, og det varte ikke lenge før matfatene
var tomme. Hva de skulle bruke munnen til,
fant pikene fort ut. Allsang ble det til. Og
så kom de etter tur alle de kjente sangene,
fra «Porsgrunnssangen» og til «Ut på Nøt
terøy fins». Jeg skal si det var et allsidig
program.
Som en gave fra pikepartiene fikk Duddi
Kjellevold overakt en blomsterurne av Lillian
Gundersen.
Og til slutt fikk pikene den samme instruk-.
sen som de voksne hadde fått torsdagen før.

Det planlagte boksestevne på stadion 4. juli
ble avlyst. En god del av olympiadeltakerne
hadde meldt sin ankomst, og alle bokseinteresserte hadde håpet å få se våre fremste i
ringen. Vi har hatt en samtale med Bjarne
Olsen, som stod for stevnet, om årsaken til
at det ble avlyst.
Vi har hørt det var på grunn av dårlig
økonomi ?
Langt i fra. Økonomisk skulle vi komme
fint fra stevnet, regnet med et bra overskudd.
Nei, årsaken ligger nok i for dårlig tilslut
ning. Forbundet hadde lovet å sende olympiakandidatene, og Pors skulle selv stille sine
boksere. Nå viser det seg at Forbundet sen
der 7 og Pors 2, og 9 mann er for lite til å
arrangere stevne på.
Vi får ikke se olympadeltakerne her borte
da ?
Ikke før de Olympiske lekene i hvert fall.
Men vi skal ha et boksestevne til høsten en
gang, når er ikke riktig bestemt, og da kom
mer nok de fleste.
Vel, vi får slå oss til ro med det foreløpig.

Judy.

„ B E IT E N ”
gir opp konktirranseboksingen.
«Dette var min siste kamp», uttalte Bjarne
Olsen etter landskampen mot Danmark.
Grunnen til at jeg nå har tatt denne be
slutningen er at jeg ikke får trening nok.
Mitt arbeide tillater ikke stadig trening, og
de harde kampene jeg har, fordrer det.

i

Ref.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i an
ledning vårt bryllup.

Bodil og Karl-Sigurd Olsen.
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Det har vel blitt nokså mange landskamper
for deg ?
Jeg har hatt 7 landskamper, og ved siden
har det jo blitt flere internasjonale kamper.
Har du tall på alle de kampene du har bok
set i årenes løp ?
Noe nøyaktig tall har jeg nok ikke, men
jeg kunne tenke meg mellom 3 og 400 kamper.
Trekker du deg helt, tilbake fra boksingen ?
Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg har
bokset i 16 år, og da er det litt vanskelig å
slutte helt, men kamper blir det nok ikke
fler av.
Du har drevet som trener for de andre,
du vil ikke fortsette med det da ?
Jo selvfølgelig fortsetter jeg som trener.
Er det noen av de yngre du venter deg
mye av ?
Thor Skames blir nok den som kommer til
å nå lengst av de yngre, ellers ville nok Rolnes ha nådd langt. Men han har dessverre
reist fra byen.
Det var godt Bjarne ikke helt har tenkt å
trekke seg tilbake. Han har gjort mye for
boksegruppa i den tiden han har vært med,
og han kommer vel også til å gjøre en hel
del. Det gjelder bare at de yngre forstår å
dra nytte av det Bjarne lærer dem.

Asbjørg.

jfer

Vi tillater oss å ta med nedenstående som
vi finner i Grenmar. Nå gjelder ikke dette
Pors, men det kunne like gjerne vært oss det
gjaldt. Det hender altfor ofte at referentene
gir et feil bilde av kampene.

Hva skal man tro?
Vi gir plass for nedenstående innlegg, som
vi igår kveld mottok fra formannen i Gren
land Fotballkrets, Rolf Gulliksen :
I referatet av 1. kval, rundekampen «Skade
—Urædd» i Varden 21. ds. heter det bl. a.
om dommeren: Dommeren Nils A. Nilsen.
Grane, var uhyre svak. I Fylkesavisen: Dom
meren Nils A. Nilsen, Grane, dømte godt.
Vel er det bra å ha en personlig mening og
ut fra denne kunne vurdere en idrettspresta
sjon, men når som i dette tilfelle to sportsreferenter står så langt fra hverandre i opp
fatningen av dommerens kvalifikasjoner, da
må det være galt et sted. En s å divergerende
mening om en dommers ledelse av en kamp
virker mistenkelig, ja, så mistenkelig at en
må dra referentenes kvalifikasjoner til objek
tiv vurdering av det som foregår ute på en
fotballbane i tvil. Og ikke dommerens.
Jeg er redd mange referater av fotballkam
per er sterkt preget av fargen på de briller

Tlouøna Siipeskiuec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND
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man ser med, noe ovenstående er et klassisk
eksempel på.
Til avisene: Nytt mest mulig nøytrale re
ferenter, for sportsjournalistikk som ovenstå
ende tjener ingen. I motsatt fall bør man bare
ta inn et rent referat fra kampen og ingen
kritikk.
Porsgrunn 23. mai 1952.

Rolj Gulliksen.

Heistad-kurset.
Som de fleste kanskje kjenner til ble det
i år holdt et kurs for piker og gutter mellom
12 og 16 ar på Heistad. Pors sendte en del
representanter dit, og vi har bedt et par av
dem uttale seg om hva de syntes om kurset.

Den første vi får tak i er Karin Bjørntvedt.
Hun ligger på alle fire i kålåkeren, og vi
skjønner godt at vi forstyrrer. Allikevel har
hun tid til å ofre et par minutter på oss.
Får du god betaling for dette her da ?
Å ja, ikke så verst.

Men det var nå ikke det vi skulle snakke
om. Det var Heistad.
Å, der ute hadde vi det alle tiders, altså.
Vi hadde nesten ikke lyst til å reise igjen.

Dere kom dit ut onsdag, ikke sant.

Jo, vi tok et tog som gikk ved 9-tiden. Læ
rer Soltvedt kom og motte oss og ønsket vel
kommen, og han var veldig grei hele tiden.
Hvor bodde dere hen ?
Vi bodde på skolen. Det var madrasser i
klasseværelsene, og så hadde vi med oss so
veposer.
Dere hadde vel ikke noen undervisning den
første dagen dere var der ?
Joda, vi fikk nesten ikke tid til å sette fra
oss sakene for vi ble kalt ut til gymnastikk,
men det var moro det og. Etterpå fikk vi
bade. Det gjorde vi forresten også mye. Vi
lærte litt livredning, og opplivningsforsok.
Det er jo veldig viktig å kunne. Men nå må
jeg tilbake til ugraset ellers får jeg ikke så
mye betaling som i går.

Vel, vel, vi sier takk for oss og går videre
til — Inger Baksaas. Hun bor ikke så svært
langt i fra, og henne ser vi en «mil» ute på
jordet.

Som Karin sier hun også at det var kjempemoro der ute.
Du får fortelle hva dere gjorde i fritiden du
da. Dere hadde vel litt fri ?

Jo, etter klokken 7 hadde vi såkalt fri, men
det var alltid satt opp program for den også.
Den første kvelden vi var der, drog vi på tur
i omegnen. Det var jo om å gjøre for oss å
bli litt kjent på stedet. Vi fra Porsgrunn var
jo litt kjent der fra før, men det var piker
der både fra Rjukan og Notodden som ikke
var det.
Dagen etter var det båttur, og det var moro.
Vi var helt ute i fjordgapet. Men vi ble vel
dig sultne av det, og spiste nok en god del
brød når vi kom tilbake.

Siste kvelden hadde vi amatøropptreden.
Alle deltakerne måtte være med på et eller
annet; synge, lese opp eller spille en sketch.

Hva gjorde så du da ?
Mmmm.
Det fikk jeg altså ikke vite.
Så gikk vi fra Inger til Lise Glad og Liv
Holtan som jeg finner travelt opptatt med å
kaste ball.

Hva sier så dere om kurset da ?
Det var alle tiders. Skulle ønske det ville
vart en måned.
Synes dere ikke det ble litt for mye gym
nastikk da ?

Kanskje til å begynne med, for da ble vi
litt stole, men det var bare moro etterpå.
Når måtte dere opp om morgenen ?
•/åS og i seng klokken 10.
Og da sovnet alle med en gang naturligvis?
Ja, du kan jo tro det, sier de og går til
bake til ballkastingen.
Nei, de er vel ikke annerledes enn andre.

Duddi.

r
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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

SOLID SKOTØY
hos

PORSGRUNN

JM

El IM^elf. 5 04 25

■

H. J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

Storgt. 136.
Telf. 5 07 64

Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. Hermansens

eftf.

Telf. 5 20 11

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

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

O. Breerud

DROGERI. FARVEHANDEL og
PARFYMER!
Telef. 5 07 30

V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40
Kunst st oppin g, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest
Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

Klingbsrgs Kolonial
CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

YYloLtaA innAkudd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALUERK A.S
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Hva er fotball?
Mange kløktige hoder har svart på det
spørsmålet. For min del har jeg lest mange
utmerkede avhandlinger om fotball. Jeg tør
på ingen måte oppta konkurransen her. .
Det beste svaret, og det korteste, er etter
min mening det som Harald Evensen, styre
medlem i Fotballforbundet, engang ga. Han
ble på et idrettsmøte sånn underhånden tiltalt
av en kjent friidrettsmann som lett ironiserende spurte:
Du Evensen, det går vel ikke egentlig
an a si at fotball er noen slags idrett ?
Det vet jeg ikke gitt, svarte Evensen, men
i hvert fall er det liddelig moro.
Noe mer skulle det vel ikke være nødven
dig å si. Likevel tilføyer jeg noen linjer som
faller meg inn i farten.
Fotball er idrett for store og små gutter i
alle aldre. Det er spennende og underholdende
sport for publikum. Fotball er lagspill og ka
meratskap. Det appelerer til solidaritets- og
æresfølelse. Fotball er en for alle og alle for
en. Det er alltid noe nytt i fotball. En blir
aldri utlært. Fotball er variasjon. En kjeder
seg aldri på en fotballbane.
Fotball er fin og utviklende idrett. Den kre
ver fysisk form og intelligens av sin utover.
Fotball er lek. Men også alvor. Den har sine
strenge lover og regler som må følges. Der
for er fotballsporten oppdragende.
Men først og fremst er det liddeli’ moro.

Reidar Kvammen i «Vikingen».

Junioravdelingens
vårsesong*
Tar vi en oversikt over vår junioravdeling
etter at sesongen er halvspilt, kan vi vel si
vi kan se fremtiden trygt i møte. Hva serie
kampene angår, så ligger våre tre lag meget
godt an. Guttelaget leder sin avdeling stort
med bare seire. Junior- og Småguttelaget er
foreløbig nr. 2 i sine avdelinger med et tap.

Dette er et resultat som ikke et lag i kretsen*
kan rose seg av i år
Vi kom svært tidlig i gang med treningen
under ledelse av Jeisen Gundersen. Fremmøtet
har vært helt ypperlig. Enkelte ganger har
det vært opptil 70 gutter til stede, og det skal
en ikke klage over.
Som en begynnelse på sesongen ble smågutt-finalen fra ifjor spilt på Borgs bane mel
lom Odd og Pors. Pors vant her med 2—0
etter meget godt spill.
Årets juniorlag er vel det beste som vi har
hatt på lenge. Mange av spillerne er svært
lovende, og de vil nok forstå å hevde seg på
de høyere lagene med tiden. I den første kam
pen mot Odd leverte guttene et spill vi sjel
den ser i juniorkamper. Resultatet ble 4—0
til Pors. De neste kampene gikk mot Storm
og Skotfoss, og resultatene ble henholdsvis
1—0 og 3—0 til Pors, og så etter meget godt
spill i begge kamper.
I kampen mot Skotfoss ble Sven Hansen
skadet, og han kunne derfor ikke stille opp i
de kampene som var igjen før ferien. Det at
ikke Sven var til stede fikk vi merke i neste
kamp mot Gjerpen. Laget fikk ingenting til.
Det var ikke et eneste ordentlig skudd mot
mål under hele kampen, tross Pors lå stort
over. Resultatet ble 2—1 til Gjerpen.
Den siste kampen mot Urædd endte med
Pors-seier 4—0.
Juniorlaget ligger nå etter 5 kamper på an
nenplass etter Herkules, som det skal ha i
første kamp etter ferien.
Sven Hansen leder scoringstabellen med 5
mål, Finn Johnsen med 3 mål.
Guttelaget har bare seire hittil i år. Det
har slått Urædd med 4—0, Tollnes med 2—1
og Sundjordet med 4—2. Her er det også en
del gode spillere, men det er flere av dem
som blir litt sene i starten. I en treningskamp
mot Sundjordet vant laget hele 10—1, og her
fikk guttene spillet til å gli. Nå gjelder det
bare å få til samme spill også når det virke
lig gjelder.
Smågutt-laget måtte begynne serien uten
noen treningskamp, noe en straks fikk merke.
Den første kampen gikk mot Borg og endte
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med tap 2—1. Det var ikke lett med en gang
å finne fram til det rette laget. Vi måtte jo
begynne helt på nytt med bare nye spillere,
da fjorårets var blitt for gamle. I de neste
kampene forsøkte vi flere nye spillere, og det
har gitt gode resultater. Det har bare blitt
seire, først over Tollnes med 1—0 og over
Sundjordet med 4—2. Laget ligger som nr.
2 i avdelingen og har enda sjanse til å gå til
topps.
Guttene deltar i Sundjordets pokalturnering.
Den første kampen endte med 5—0 seier over
Herkules, og laget går dermed videre til semi
finalen. I denne kampen leverte guttene et

spill vi ikke har sett maken til før i år, så
det kan hende vi endelig har nådd frem til
den rette oppstillingen.
Sundjordet og Pors ble enig om å la to lag
som ikke hadde spilt før stille opp mot hver
andre, og Pors’ lag gikk av banen med 8—0
seier.
Når vi nå snart skal starte igjen etter feri
en, håper vi at guttene møtei' godt frem til
treningen. La oss håpe og tro at junioravde
lingen kan ta med seg 3 mesterskap før året
er omme.
A.B.R.

Rapport fra B-laget*

Med hensyn til den såkalte Odd-serien lig
ger vårt lag meget godt an, og hvis ikke det
skulle hende noe uforutsett, skulle vi også
greie å trekke av sted med den. Alle kampene
er riktignok ikke ferdigspilt for de andre la
gene, men vi leder stort i poeng.

Jeg ble bedt om å skrive en rapport fra
B-laget av redaktøren av Pors-bladet, men jeg
ber medlemmene ha meg undskyldt denne for
produktet denne gang. Tiden ble dessverre
så altfor kort. Jeg fikk beskjed sent på kvel
den, og allerede dagen etter skulle rapporten
være ferdig. Jeg ble naturligvis stående helt
målløs, men ordre er ordre, og jeg måtte sette
i gang.
Først en liten appell til medlemmene. Hjelp
redaktøren vår med stoff til bladet. Det skulle
være en selvfølgelig ting. Korsåsen begynte
så godt i bussen på hjemveien fra kampen
i Larvik (hvor blir det av tro?), og de andre
må komme sikkert etter. Vi har jo hatt mange
hyggelige turer, så litt skulle det vel være å
fortelle om.
Seriemesterskapet i første reservelagsserie
gikk til Pors, etter en rekke gode kamper. Vi
vil på denne måte gi alle spillere som har
deltatt i disse kamper honnør for dette.
Seriemestere ble: Th. Solstad, I. Kristian
sen, A. Veholt, I. Vaage, P. Nilsen, R. Olsen,
A. Johannesen, E. Olsen, A. Korsåsen, S. Edin
og K. Richter.

Nå står neste tørn for døren, og vi håper
selvsagt på nye seire. Med trening, god sports
ånd og godt kameratskap mellom spillerne
må det bli resultater. Det har vi i år fått se
bevis på, og det må også gå for fremtiden.

I denne serien har vi hatt lov til a supp
lere laget med spillere fra førstelaget, men
det er vel gjort minst fra Pors’ side. Spillerne
har satt stor pris på denne serien, og kam
pene har vært både hårde og velspilte.

Vi takker ennå en gang spillerne for den
innsats de har vist i år.
0. H.

C-laget.
Annen reservelagsserie ble også vunnet av
Pors. Spillerne har vist en vilje til innsats og
et kamphumør som aldri før, og det ga også
resultater. Laget har spilt 4 kamper i år med
bare seire. Vi vil få lov til å takke alle for
det de har gjort i vår, og håper at innsats
viljen også er der til høsten.
Årets mestere i annen reservelagsserie er
følgende: A. Vennerød, A. Veholt, L. Jensen,
B. Håkonsen, R. Johansen, K. Richter, B. Berg,
K.-S. Olsen, Th. Gulseth og J. Nilsen.
Samtidig vil vi komme med en anmodning
til spillerne om alltid å ha med seg legekort
på kampene. En spiller uten legekort blir
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nektet å spille, og det går ikke bare utover
spilleren, men også laget. Husk det.
Gi utvalget beskjed hvis du ikke kan spille
en kamp, så unngår vi vanskeligheter.
Dersom det er et eller annet du er misfornøyd med, meld da fra til utvalget, så skal
vi se å få rettet på dette. Det er nemlig bedre
enn å klage til en 10—15 personer som ikke
har noe med saken å gjøre.
(Det siste kan gjelde for hele foreningen.
Red.).
O. H.

Håndball!
Håndballgruppas kamper har ikke gått ak
kurat slik vi ønsket. Nå er det ikke å vente
at et helt nytt lag skal gå til tops med en
gang, men allikevel — —.
Det hele begynte svært lovende. Herrelaget
var påmeldt i cupen i vår, og nådde da semi
finalen. Men så kom seiriekampene. De første
mot Sundjordet (damer) og Herkules (herrer).
Damene vant virkelig denne kampen, og det
skulle vært en opmuntring til å gjøre like god
innsats i de neste kampene også. Dessverre
var innsatsviljen som blåst resten av seson
gen. Storm slo Pors med 2—1, Gulseth 5—0
og Fossum 1—0. Dessuten var det 2 kamper
Pors ikke kunne stille lag til, mot Siljan og
Fossum. Damelaget står etter 6 kamper med
2 poeng og 10—4 i mål.
For herrelaget er situasjonen atskillig ly
sere. Riktignok har det også vært et par tap
for dem. Herkules—Pors endte med Herkulesseier 10—4, men en kunne da se at våre gut
ter virkelig kunne spille håndball.
I neste kamp mot Skotfoss tok de igjen
Herkules forsprang i mål, idet de vant hele
6—0. Grane—Pors endte med seier 7—6 for
Pors etter en uhyre spennende kamp.
Neste kamp gikk mot Skiens Ballklubb, og
her var det Ballklubben som drog av med sei
eren på 7—4. Dessuten har laget to utsatte
kamper mot Herøya. Etter 4 kamper har her
rene 4 poeng og 21—23 i mål.
Iddud.

Kragerø-lekene 1952.
Pors hadde meldt på både dame- og herre
laget til Kragerølekene 1952, og kl. 15,30 kjør
te Natedal ut fra Torvet. I Brevik ble det en
liten stans, da det var stor kø for å komme
ombord i fergen. Fra Stathelle gikk så turen
videre med sang og bråk under ledelse av
Kirik og Marthin.
Kl. 17 ble lekene offisielt åpnet. Det var
først parade gjennom byen og deretter tale
av formannen i Kragerø Håndballgruppe Bjar
ne Sten Jørgensen.
Og så ble det gitt startsignal for kampene.
Pors’ damer skulle i ilden i annen omgang.
De hadde trukket Odd som motstander, og
ingen ventet seier. Den kom heller ikke, men
resultatet kunne vært verre enn 3—0. Pors
spillte med 6 spillere, så derfor er resultatet
desto mer bemerkelsesverdig.
Like eter stilte herrene opp mot Skiens
Ballklubb. Uken før hadde Ballklubben slått
Pors, og våre gutter håpet på revansje. Dette
ble en kamp av de sjeldne. Den ble spilt i stor
fart, og spillet var det ikke noe å utsette på.
Pors vant kampen 3—0 og gikk derfor videre
til annen runde.
Om kvelden var det dans på brygga, og
klokka ble nokså mange før de siste etternø
lere kom seg i soveposene.
Søndag opprant med elendig vær. Regnet
øste ned, og alt var grått og trist. Men da
klokka var 15, og kampene skulle begynne,
skinte solen atter fra skyfri himmel.
Vi fikk se mange gode kamper. Særlig viste
Larvik Turn, Oslo Idrettslag og Vold godt
spill. Pors’ herrer var heller ikke borte, og
kunne med litt flaks ha seiret over Kragerø
som slett ikke overbeviste. Det ble dessverre
ikke noen semifinale for Pors’ vedkommende.
Kragerøs herrer kunne gå av banen med en
heldig seier på 6 mål mot 5.
Seierherrene • ved årets Kragerø-leker ble
Granes damelag og O. I.s herrelag som hver
fikk overrakt en stor pokal til laget og en
liten pokal til hver av spillerne.
D. Kj.
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