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EN HENSIKT OG ET RESULTAT
DER HAN SKAL VÆRE!

Skal vi se litt på en del generelle regler som 
gjelder i dagens fotball blir posisjonsspillet 
alfa og omega. Det er betegnende hva den 
glimrende ungarer Puskas uttalte etter at 
gullmedaljen i fotball var sikret i Finnland: 
«Vi spiller ikke ballen dit mannen er, men 
der han skal være». Det er i et nøtteskall 
hele posisjonsspillet. Det består i å løpe i 
posisjon og spille ballen. Det vil i praksis si

at samtlige rekker og spillere alltid er i be
vegelse, ailtid rede til å motta ballen. For 
vedkommende spiller som har ballen byr da 
avleveringene aldri på noen problem. Han har 
stadig flere medspillere å levere ballen til. 
Spørsmålet blir bare hvem det lønner seg å 
gi den til, hva som spillet er best tjent med.

Det klages med rette over dårlige avleve
ringer av norske spillere. Men la oss ikke 
helt glemme at man må ha folk i posisjon å 
levere ballen til. Det er karen som ikke har 
ballen som skal muliggjøre de gode avleve
ringer ved å løpe i posisjon. —

Vi må komme såpass langt at vi erkjenner 
at forat en dribling skal være av verdi må 
den ha en hensikt og gi et resultat. Dribling 
for driblingens skyld må vi komme vekk fra 
jo før jo heller. En dribling må vurderes etter 
det resultatet den gir, ikke om den tok seg 
pent ut fra tribunen. Førte driblingen til at 
medspillerne ble tvunget ut av posisjon eller 
at den tok så lang tid at motparten fikk 
dekket opp, så var den gal og unødvendig.

•fe

Puskas: Vi 'spiller ballen dit hvor monnen 
Av Kjell Erhard Johannessen.

3 naaaens fotball

te

f

Vi har alle vår bestemte mening om fot
ballspillet. Ikke noe annet spill blir vel sa 
diskutert og drøftet og det finnes neppe 
noen idrettsgren hvor meningene divergerer 
så sterkt.

Likevel er det enkelte hovedlinjer i selve 
spillet som man ikke kan komme utenom. 
Fra tribunen er det lett å påpeke en rekke 
feil, men på den annen side er det ikke 
alltid riktig å la spillerne få skylden hvis 
det går galt. Har de kjempet uten innsats 
og glod fortjener de riktignok en overhaling, 
men ellers er det et sundt prinsipp å si at 
om alle mann har ydet sitt beste — selv om 
de ikke fikk til noe særlig — så kan man 
ikke forlange mer. Det er aldri noen skam 
å tape for lag som er bedre. —

SKAL være plasert!
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POSISJONSSPILL GIR STANDARD

Klubbhuset
kamper i

oppgave

Duddi.

Kan man unngå dribling er det selvsagt 
det beste. Ballen triller fortere alene enn med 
en spiller etter seg og man sparer foruten 
tid også krefter.

Posisjonsspillet i rendyrket form lar ballen 
gjøre arbeidet. Det er da ikke nødvendig å 
stoppe ballen. Den kan «flaskes» videre med 
en gang hvilket gjør det omtrent håpløst for 
motparten å få tacklet.

Et slikt spill fordrer kondisjon av samtlige 
spillere og det er neppe noe lag i Norge som 
i øyeblikket kan greie å gjennomføre en hel 
kamp i denne rendyrkede spillestil med tem
poet på topp fra avspark til fløyten går for 
full tid.

Vi har hatt en samtale med formannen i 
Huskomitéen, Asbjørn Kjellevold, om planene 
med Klubbhuset i høst.

— Hva for planer har Huskomitéen i høst?
— Vi har for det første tenkt å male gulvet 

inne i salen. Det må i grunnen gjøres hvert 
år, for det slites kolossalt. Deretter vil vi for
søke å få skrapet og malt huset utvendig.

— Ikke vegger og tak?
— Nei, det ble gjort ganske grundig i fjor, 

så det får være til et annet år.
— Vi har hort så mye om et nytt styrerom. 

Blir planene om dette satt i verk i høst?
— Nei, det tror jeg ikke. Det er så mye 

som trengs, som for det første er vanskelig 
å få tak i, dernest er prisene skyhøye, så det 
får nok være enda et år i hvert fall.

— Noen nyanskaffelser til høsten?
— Ja, vi har lenge tenkt å få satt opp et 

skap på kjøkkenet. Det trenger vi ganske 
sterkt, og i år blir det vel til noe, håper vi.

— Men alt dette arbeidet dere har tenkt å 
få gjort forlanger vel en del hjelp. Hvordan 
vil dere skaffe den?

— Nåja, det skal jo gjøres på dugnad da,
men, men--------

Vi skjønner så godt hvor han vil hen, så 
vi stopper i tide.

Jo før man greier å få tak på posisjons
spillet, jo før tar man steget framover. Spil
let blir morsommere og alle blir aktivisert. 
Man blir 11 spillere som nødvendigvis må 
spille sammen, ellers rakner det hele.

Pors er sikkert inne på den rette linjen i 
sitt spill, men man kan drive det enda mye 
lenger. Det er forbausende få lag i hele landet 
som bevist går inn for dette eller som har 
materiell til det.

Ikke minst derfor har Grenlandslagcne en 
stor sjanse til å ta det tapte igjen ved å ar
beide på denne linjen. Det nytter ikke om 
min gode venn Halvor Teksten sier at Gren- 
lands-nivået er like høyt som før. Det er ikke 
det! Men det kan bli det. —

Posisjonsspillet utelukker på ingen måte 
oppfinnsomhet og improvisasjon av de enkelte 
spillere. Men det fordrer lagdisiplin og gjen
nomført forståelse av spillets oppgave av 
alle karene.

Man snakker ofte om innspilte lag og spil-' 
lestil. Det er ikke noe som plutselig er til 
stede. Det må innarbeides! Og her er det at 
teorien også kan tas i bruk. Guttene må brin
ges til felles forståelse av spillet og dets opp
gaver. Man må bevisst bruke kamper for å 
innarbeide posisjonsspillet og gjerne disku
tere feilene etterpå. Det nytter ikke i det 
lange løp bare å holde det gående på skipper
tak.

Fotball skal spilles. Ved siden derav skal 
det kjempes, og man skal helst også ha det 
moro og føle at det tross alt er en lek.

Men hvorfor ikke forsøke? Vi må ikke slå 
oss til ro med at Grenland har levert gode 

«gamle dager». Ennå blaffer det 
ærverdige fotballfylket til med enkelte pene 
resultater, ikke minst av porsguttene. Men 
den solide standard savner vi og den kommer 
ikke før vi tar konsekvensen av dagens po- 
sisjonsspill og innarbeider dette i laget.

AU individucU «oppvisning» må bannlyses- 
Fotball er et lagspill og de som ikke vil fin
ne seg i å være 1/11 av et fotballag får 
heUer sette seg på tribunen eUer finne en 
enmannsidrett å drive.
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REDAKSJONSKOMITÉ Takk for oss

Jacobscns Boktrykkeri, Porigrurm

Å
er

medlems-unna

Har du et idrettsminne, kom med det.

D.

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

faren for 
sitt navn

Vi har tenkt å fortsette med idrettsminnene 
framover. I neste nummer kommer Thorleif 
Aasland med et av sine, og han har lovet 
ikke å skuffe oss denne gang.

Altså, dersom ikke alle har betalt sitt med- 
lemstegn innen 15. september, vil de reste
rende navn bli offentliggjort i Pors-bladet. 
La oss slippe å få dem der.

For S.T.F/s skiløpere 1950-52 
Alf Locka.

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD Når vi nå har forlatt Porsgrunn etter 2 

års opphold der og 2 års medlemsskap i Pors, 
vil vi på denne måte få lov å takke Pors’ 
hovedstyre, skistyre, aktive skiløpere og ellers 
alle medlemmer vi har blitt kjent med for 
den måte vi er blitt mottatt og behandlet på 
den tiden vi var i Porsgrunn. For oss som kom 
til byen fra alle landets kanter, har det vært 
en opplevelse å treffe så mange kjekke og 
greie mennesker som vi har gjort her.

Samtidig vil jeg anbefale alle idrettsgutter 
ved S.T.F. for framtiden å søke kontakt med 
Pors. Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer 
av Pors, aktive og passive alt mulig hell i 
det videre arbeid for idretten.

Det er vel Magnar - -
Den 15. april 1940 om kvelden kom to tyske 

offiserer opp i Tidens Tegns sportsredaksjon, 
gjorde honnør for vakthavende og spurte:

— «Kan vi få tale med Jørgen Juve?^ 
(Daværende sportsredaktør i T. T.)

— «Det er vel Magnar Isaksen dere skal 
ha tak i», svarte vakthavende, signature Fol
ke. — «Det var nemlig Magnar som scoret 
begge målene på Tyskland under Berlin-lekene 
1936.

Vi har hatt en samtale med et par av kas
sererne i foreningen hvordan det går med be
taling av kontingent. På grunn av 
å bli lynsjet ba samtlige om å få 
hemmeligholdt.

Det går vel lett å fa 
kortene ?

Hva er det du sier? spør en av dem. 
Han ser helt vill ut.

- Har du aldri vært borti kassererjobben 
noen gang?

Nei, det har jeg jo ikke, og dermed vet 
jeg altså ikke hva jeg snakker om.

— - Hvordan ordner dere opp da da?
Det er forskjellige muligheter. Vi kan 

passe på på arbeidet, eller fredag, for da 
burde alle ha penger.

Er det vrangvilje fra medlemmenes side 
det hele?

— Jeg tror nesten det. Det skulle vel ikke 
være så umulig å skaffe 2 kroner til å betale 
sitt medlemskort. Og 2 kroner til hovedfore
ningen skal jo bare betales en gang.

Er det enda mange som ikke har betalt?
— Må dessverre si det ja. Det er en skam 

for foreningen å ha slike medlemmer.
— Dere har ikke tenkt ut noe dere kan 

gjøre for at alle betaler medlemskortene sine?
— Jo, vi har så smått tenkt ut noe. Det 

kommer bare an på om du går med på det.
— Vel, kom igjen.
— Hva sier du til å offentliggjøre navnene 

i bladet?
— Nå, det var ikke videre bra forslag, men 

kan vi ikke gi somlepavene en siste advarsel 
først ?

verre kasserer i en forening 
ikke lett
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

IAU i utstyr

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMNk ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 

og
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WTNJE

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

n. m. rvERSimj 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverkstcd.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

porsgrunn porselen
elektrisk brent

«Ekko»

norsk

O. M. Bætulfsm
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 %

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Rundekampene:

i

D.

finner

D.

det?
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N

a
i— Vi er heldigvis så heldige å ha en blant 

medlemmene. Wivi-Ann har lovet å ta alt
* 
s

■4
—■ IjohanI ■■■ 
JEREMIASSEN
?TREl_ASTUTSALG

Turningen begynner igjen
Nå er det vel på tide at turningen begyn

ner igjen, tenkte vi, og den nærmeste en 
kunne spørre om den ikke snart tok til igjen 
var formannen, Eva Nordli.

Jo, kjære deg, det skal ikke vare lenge 
nå. Mandag 8. sept, har vi tenkt å sette i gang.

— Hvor mange partier blir dere i år?
Vi blir tre eller fire, dameparti hus- 

morparti og et eller to pikepartier.
Og instruktrisc, hvordan ordner dere

Vi ringer opp Amund Bjerkeseth, formann 
i Urædds turngruppe.

— Vi har hørt snakk om et kurs som 
Urædd har planer om å sette i gang?

— Ja, det stemmer. Vi har fått en dansk 
instruktrisc til å komme hit opp og undervise 
i moderne gymnastikk, nærmere bestemt Else 
Hamburgers system. Dessuten blir det un
dervisning i kølleball- og matteovelser.

— Når er det meningen dette kurset skal 
ta til?

Vi håper å sette det i gang mandag 15. 
sept, og det vil vare til fredag 19. sept. Un
dervisningen vil finne sted om kvelden 3 timer.

— Dette kurset, kommer det bare til å være 
for dem som de forskjellige foreningene sen
der som representanter?

— Nei, det blir adgang for opptil 20 del
takere fra Pors og Urædd. Kontingenten blir 
ca. 20 kr.

— Kommer fru Grete Wolfgang-Hansen (det 
er det hun heter, den danske instr uk trisen) 
til å undervise alene?

— Nei, vi har fått frk. Bastiansen fra Oslo, 
samt fru Else Lindahl fra Urædd som assi
stenter.

Og så er det bare å håpe at flest mulig 
veien til Urædds turnsal på den tiden.

sammen.
— Tiden for turningen?
— Den kan jeg fastsette nå. Det kommer 

an på hvor mye vi blir tildelt. Vi har nå 
søkt om litt mer enn før, men det er ikke godt 
å vite hvordan det går.

— Har du enda noe mer på hjertet før 
vi legger på røret?

— Ja, hva skulle nå det være? Jo forresten, 
det skal være et kurs nå i nærmeste framtid, 
men det er bedre du ringer til Bjerkeseth om 
det. Jeg vet ikke så mye om det.

Pors nådde denne gang fjerde runde: For 
hvilken gang?

Første runde ble spilt i Tønsberg mot Tøns
berg Turn. Seiren ble 4-0 og kunne med lett
het vært en del større, men fire måls over
vekt klarer seg.

Verre ble det siden. Det sa en tid ut som 
at Start skulle hindre laget fra videre runde- 
traving, men seiren lød på 3-2, og større 
behøver den egentlig ikke å være.

Neste kamp fikk vi også hjemme, denne 
gang mot Lyn, og mange var de som mente 
at nå var Pors’ skjebne beseglet. Vi fikk 
heldigvis oppleve noe annet. Lyn ble beseiret 
med 4-1, og Pors i fjerde runde var en vir
kelighet.

Mange var de som nå ventet at Pors skulle 
enda lenger, Toten laget Kapp skulle det ikke 
være noen vanskelighet å slå. Vi fikk se noe 
annet. Kapp slo Pors ut i fjerde runde med 
1 mal mot 0.
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D.

Ref.

Hentet fra «Muntre sportshistorier» 
ved Hjalle.

En litt forsinket rapport 
fra Damegruppa

Torsdag 26/6-52 hadde Pors Damegruppe 
avslutningstur til Skifjellhytta. Ca. 30 damer 
deltok, og alle moret seg.

Man hadde bestilt middag, og alt var gjort 
i stand. Det var bare å gå i gang, og det ble 
det også gjort.

Turen ble avsluttet med bussturen hjem i 
Skoe & Oksums buss ved 11-tiden om kvelden.

Deltakerne tar ganske sikkert den samme 
turen om igjen ved nærmeste anledning.

Forslagskasse ?
I flere klubbaviser vi får, har de noe de 

kaller forslagskasse. Vi kunne gjerne begyn
ne med det i Pors-bladet også. Har dere for
slag å stille, har dere noen gode idéer, så 
send dem inn.

TlwuMia S£ipeskivec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

NORRØNA FABR1KER A/S
PORSGRUND

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

Tollnes jubileumsturnering
Etter to seire og en uavgjort kamp ble 

Pors vinner av denne turnering, etter et over
bevisende spill. Kampen Skiens Ballklubb— 
Pors ble uavgjort 3-3. Omkampen gikk i Pors’ 
favør 7-0, og var dermed klar for finalen.

Urædd hadde vunnet sin kamp mot Tollnes 
4-2, og dette laget skulle Pors mote i finalen.

Urædd ble slått hele 5-1, og seiren kunne 
uten vanskelighet ha vært større.

Jeisen mottok som kaptein på laget den 
flotte pokalen Tollnes hadde satt opp.

Han som ble glemt
Den verdensberømte London-tåken har ofte 

spilt de engelske profflagene mange lumske 
puss, og ved en match mellom Arsenal og 
Grimsby var tåken verre enn noensinne på 
Highbury. Til slutt kunne hverken dommer 
eller publikum folge ballen lenger, matchen 
ble blåst av og spillerne gikk til garderoben. 
Arsenals målvakt hadde imidlertid hverken 
hørt eller sett noe, og stod derfor fortsatt 
tålmodig i buret. Etter en stund kom en av 
banearbeiderne med en bøtte i neven gående 
tvers over banen og fikk til sin store forbau
selse se keeperen stille og fredelig gå fram 
og tilbake mellom stolpene.

— Hva er det du gjør her, spurte bane- 
mannen ?

— Tja, det kan du virkelig spørre om, rep
liserte målvakten. — For det er jævli så vi 
ligger over i dag.
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E :

C :

Seriekamper i host:

Solbakk—Pors 1-4
Pors—Ørn 3-0
Lisleby—Pors 1-3

Som en avslutning på håndballsesongen har 
håndballgruppa tenkt å arrangere turnering 
på stadion 13. sept. 6 andre lag fra kretsen 
er invitert, nemlig Skotfoss 2 lag, Eidanger 
2 lag, Fossum damer og Vold herrer.

Vi har spurt formannen i gruppa Thor 
Bjørn Andersen, om et par ting angående 
turneringen.

De gjenstående kampene er:
Pors—Larvik Turn, B og C i Porsgrunn
Larvik Turn—Odd, B og C i Larvik 
Odd—Sandefjord, B og C i Skien 
Larvik Turn—Sandefjord, B i Larvik

Håndballturnering
på Pors Stadion 13. september

Heimebrenning t
Tidlig en søndags morgen våknet herskapet 

på en bondegård ved at det bråket så skrek
kelig fra uthuset. Husbonden (som forøvrig 
var en god lengdehopper) trakk boksa på og 
vandret ut for å undersøke mysteriet. Da 
støtte han plutselig på lensmannen i bygda 
mutters alene i ferd med å endevende alle 
saker og ting som fantes i uthuset. Og da 
bonden spurte hva dette skulle bety, fikk han 
til svar:

— «Det fortelles på bøgda at du skulle 
arbeide mye mer med satsen.»

B- og C-lagene i høst:
Pors—Brevik 6-1
Grane—Pors 1-1
Pors—Fossum 1-2
Sundjordet—Pors 4-1

B-lagene:
Odd 7 pts. 11-5
Skiens Ballklubb 6 pts. 16-7
Larvik Turn 3 pts. 5-4
Pors 0 pts. 0-16

C-lag ene:
Sandefjord Ballklubb 8 pts. 17-8
Pors 5 pts. 8-12
Odd 4 pts. 6-5
Larvik Turn 1 pts. 6-12

Pors B- og C- pokalserie
Etter hva Otto Malmgren opplyser til oss, 

har man tenkt å spille ferdig pokalserienc for 
B- og C-lag som Pors en gang satte i gang. 
Det kunne derfor være av interesse å vite 
hvordan stillingen er i denne serie. Noe gun
stig for Pors kan man dessverre ikke si 
den er, laget har altså ikke alltid vært hva 
de er i dag.

— Skal turneringen bare foregå den ene 
dagen, den vil ikke strekke seg over 2 dager?

— Nei, lagene kommer om ettermiddagen, 
og kampene tar til umiddelbart etter.

— Greier dere alle kampene på den korte 
tiden da? Det blir jo 6 kamper hvis det ta
pende lag blir utslått av et annet.

— Vi har tenkt å nytte den metoden du 
nevner, og tiden skulle strekke til etter vår 
utregning. Kampene blir spilt 10 min. hver 
vei for herrene og 7 min. for damene.

— Venter dere storinnrykk av publikum 
til kampene?

— Nei, det gjør vi ikke. Interessen for 
håndball er ikke så stor som en skulle ønske 
men vi håper selvsagt på at det kommer en 
del tilskuere.

— Avslutningen på det hele, hvor skal den 
være?

— Den skal selvsagt foregå i klubblokalet. 
Vi har nedsatt en komité til å ta seg av dette.

— Vel, vi får vel ønske dere lykke til med 
arrangementet og håpe at dere trekker flere 
tilhengere til håndballsporten.



10PORS-BLADET

Wivi-an.

i høst har

i

Junioravdelingen:
Kampene for junioravdelingen 

gitt følgende resultater:
Junior:

Herkules—Pors, 4-1
Sundjordet—Pors, 0-2

Guttelaget:
Pors—Brevik, 3-1

Pors* pokalserie for junior:
Urædd—Pors, 0-6
Pors—Sundjordet, 1-0

JUNIORAVDELINGENS TUR 
TIL ØSTFOLD

På kretsturnstevnet på Kongsberg 8. juni 
d. å. hadde Pors turngruppc for første gang 
husmortropp, en respektabel tropp på 15 da
mer som kunne sitt program fullt ut.

«Gamle kjerringer», sa du?
«Å, nei», langt i fra, det var kjekke, spreke 

damer som hadde gått inn for å styrke krop
pen sin.

Treningen hadde foregått i klubbhuset en 
gang i uken, men etter påske flyttet troppen 
over i Folkeskolens Gymnastikksal, der Molla 
spilte, og hvor vi riktig kunne utfolde oss.

De fleste husmødre tenker kanskje at de 
får nok gymnastikk eller mosjon ved å gå 
i huset hele dagen. Men får de egentlig det? 
En blir ganske sikkert trett når en arbeider 
i huset, men alle musklene kommer allikevel 
ikke i funksjon, og det er dette som skaper 
trettheten. En ting en legger svært stor vekt 
på i husmorgymnastikken, er avspenning. Vi 
trener på avslapningsøvelser hver time.

Husmødrene sier som regel til å begynne 
med at dette får de da ikke til, men ved sys
tematisk trening kan de virkelig slappe og 
koble helt av. Det skulle derfor være en selv
følgelig ting at husmoren midt oppe i ar
beidet, la fra seg alt og bare slappet av. Ar
beidet ville da gå så mye lettere etterpå.

Når vi møtes til hosten, er det vårt største 
ønske at mange fler finner veien til turnsalen.

Hjertelig velkommen,

Husmorgymnastikk Jai er dansk
Oppe ved Fefor trente det mange i slalåm

bakken ved hotellet. De trenende hadde ikke 
bedre skiloperkultur der enn andre steder i 
landet. De gikk oppover midt i bakken uten 
å ta hensyn til om de var i veien for de som 
kom nedover. Oppe på toppen stod en sot 
dame og var fortvilet over alle som gikk 
akkurat der hun skulle sette utfor. Så fikk 
hun en lys idé. Hun stilte seg ferdig til start 
og ropte:

«Pass på, pass på — jai er dansk.»
Da var bakken blåst for løpere på et øye

blikk.

Guttene i junioravdelingen har også i år 
hatt en tur. Det ble dennegang bare en cn- 
dagstur, men opplevelsene på den ble mange. 
Turen gikk søndag 24/8, og dens mål var 
Lisleby.

Vi startet tidlig om morgenen for å rekke 
mest mulig før kampen Lisleby—Pors skulle 
spilles ('/25). Humøret var på topp like fra 
starten. Dirigent var hele baksetet, og jeg 
skal si det fins mange rare måter å dirigere 
på.

Fra Horten til Moss reiste vi med ferge, 
og her inntok vi også vår frokost. Hvem som 
var verst til å spise, vet jeg ikke sikkert, 
men jeg tror Arild J. tar prisen.

Neste by vi «slang innom.- var Sarpsborg. 
Her skulle vi overvære hovedserie-kampen 
Sarpsborg—Årstad. Før denne rakk vi å for
tære en middag, og gutter er jo alltid sultne, 
så dem behøver en ikke be to ganger.

Kampen Sarpsborg—Årstad ble ikke akku
rat det vi hadde ventet oss. Det ble absolutt 
ikke vist noe spill av klasse, men Årstad- 
keeperen falt i guttenes smak. Selv tror jeg 
alle sammen hadde lyst til å ha vært en tur 
ute på grassmatta.

Så gikk turen atter videre, og denne gang 
nådde vi målet, Lisleby. Før kampen Pors— 
Lisleby fikk vi se en småguttkamp. Det var
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D.

Deltaker.

Hye medlemmer i Fotballgruppa

tidligere medlem av

Vi ønsker dem velkommen!

Oddbjørn Oddaker, 
Tollnes Ballklubb.

Einar Berby, tidligere medlem av Herkules 

og Tollnes Ballklubb.
Reidar Eriksen, tidligere medlem av Idretts

foreningen Nesjar og Falk, Horten.

for

Både herre- og damelaget har tatt til med 
sine høstkamper, og begge har skaffet seg 
nye poeng. For de førstnevntes vedkommende 
er ikke dette noen sjeldenhet, men de 2 po
engene damelaget erobret, fikk laget vekk fra 
jumboplassen (ihvertfall for en tid).

De første kampene i høst ble spilt mot 
Sundjordet damer. Damelaget måtte dessverre 
her se seg slått med 3 mål mot 0.

Begge de neste kampene ble spilt på hjem
mebane mot Skotfoss herrer hvor Pors vant 
hele 18-2. Damelaget tapte 4-0 for Siljan.

mye godt spill å se, men våre påstod selv
følgelig at «de skulle da ha klart- det mye 
bedre».

Endelig kom guttene fra Pors utpå, og 
jeg skal si det var applaus de fikk. Lisleby- 
publikumet var visst ikke vant til den slags, 
for det var mer enn on som snudde seg.

Vol, de vant 3-1, og det satte enda en spiss 
på humøret da vi dro hjemmover.

Alle som en var vi enig om at dette arran
gementet har ledelsen i junioravdelingen all 
ære av. Blir det alvor med teatergruppa?

Vi har en gang før nevnt noe om teater
gruppe i Pors i forbindelse med Rolf Næss. 
Det var ham som kom med forslaget. Denne 
gang tar vi spørsmålet opp igjen. Det er 
allerede en del som har meldt seg, men vi 
tar gjerne imot flere. Nå har dere sjansen 
til a få vite om dere har talent eller ikke. 
Men det er ikke akkurat nødvendig for å bli 
med i eventuell teatergruppe. Innmeldingen 
skjer gjennom redaktøren.

Det var morsomt å se at alle de oppsatte 
møtte fram. Skal det bli med den ene gangen? 
Dere ser nå hvor nødvendig det er med inn- 
byttere.

Mandag 25. ds. gikk kampene mot Grane 
herrer og Storm damer. Resultatene ble hen
holdsvis 4-3 til Grane og 2-0 til Pors.

Vi snakket med en guttelags-spiller her en 
dag. Han var så misfornøyd fordi han ikke 
hadde fått navnet sitt i Pors-bladet. Kjære 
deg, det er ingen vanskelighet. Du får ut
merke deg på banen, eller dette er enda enk
lere — send inn en artikkel til Pors-bladet, 
da får du se navnet ditt under, og dette gjel
der også foreningens 500 øvrige medlemmer.

Der man minst aner
Den glattstrokne golfspilleren var ute og 

travlet rundt banen med caddien (hjelpe
gutten) halsende etter, slepende på sin herre 
og mesters klubber. Rett som det var for
svant ballen.' Caddien snuste omkring og 
lette uten resultat.

Gi ikke opp, ropte golfspilleren oppmunt- 
rene. Ballen fins nok der man minst venter 
den.

Kanskje det, sa caddien. Jeg skal gå og 
titte i hullet.

Vi har fått opplysning gjennom sekretæren 
i Fotballgruppa at følgende medlemmer er 
kommet til det siste året:

2 kjærkomne poeng
håndballgruppas damelag
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REFLEX

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Andersons Biomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A^/s

Alt i 
FRUKT, TOBAKK 
OG SJOKOLADE

FR» HHSEN
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

0
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ftstsites Manufaktur
Telf. 5 0913 

■V. Porsgrunn

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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Velsmakende og næringsrik


