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blirHvordan

Vi frykter fremtiden. Hvorfor?

-<•

Mange ganger har vi sittet på tribunen på 
en eller annen stadion og sett pent spill, ikke 
rått. Vi har sett det og. Hvilket setter publi
kum mest pris på? Slike spørsmål kan en 
stille seg når en tar veien hjem fra en kamp. 
Er det det sportslige eller råheten som gleder 
publikum mest? Svaret blir: begge deler.

Det voksne, saklige publikum liker å se god 
fotball, se at pasningene går som de skal fra 
mann til mann. For enkelte er det samme 
om det er det gjestende — eller hjemmelaget 
som lager dette spillet. Til å begynne med, vel 
og merke, så lenge hjemmelaget spiller best.

Vi er klar over at dette lyder litt merke
lig, men er det ikke slik kanskje? Patriotis
men kommer fram når laget «ditt» møter 
motstand.

Men kanskje dette pene spillet ikke varer 
så lenge. En av hjemmelagets spillere blir 
huket, det blir frispark for hjemmelaget. Men 
det blir ikke bare det. Det blir gjengjeldelse, 
kanskje hardere enn en virkelig mente. Mu
ligens hender dette innenfor straffefeltet, og 
nå er gode råd dyre.

Straffesparket blir satt inn, og hvem er det 
nå som tørster etter «hevn». Det er ikke len-

S Wbfotballspill®
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ger de på banen, de spiller for å ta inn dette 
målet. Nei, det er det voksne «saklige» pu
blikum sammen rned den oppvoksende ung
dommen. De voksne forsøker å stanse noen 
av de utbruddene de uvilkårlig har lyst til å 
komme med, men slike hemninger har ikke 
ungdommene, for det meste gutter mellom 8 
og 15 år. Det høres akkurat ut som at det 
er dem det går ut over dersom hjemmelaget 
taper, slikt kan en ikke finne seg i.

«Bare fly på’n», «Slå’n ned», «Sett bein- 
huk», «Bare spenn te’n» osv. Slikt er vanlig 
å.høre pa fotballkamp nå om dagen. Hvordan 
er mentaliteten blitt slik blant disse guttene? 
Treneren, for vi går ut fra at de fleste av 
disse guttene er med og spiller fotball, burde 
lære guttene hvordan de skal oppføre seg på 
en tribune.

Nå er vi alle klar over at det er et stort 
ansvar som ligger på treneren, men guttene 
burde også, ved siden av å lære å spille fot
ball, lære å vurdere en fotballkamp, ikke 
bare se den fra den ene siden.

Dersom det skal fortsette slik som nå, ja 
stakkars dommere som skal ta seg av disse 
sadistene når tiden kommer.

fremtidens
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Hvordan Statens
Gymnastikkskole driver.

av

I

av oss

D.

været var helt ideelt for 
kampen gikk mellom Vold 
rer, og allerede fra fløyta

Vi tar en tur ned på Jordal Stadion for å 
se hvordan instruksjonen av fremtidens gym- 
nastikklærere og lærerinner foregår.

Ute på banen er det fullt opp av elever av 
begge kjonn som utøver forskjellige idretter.

Det første vi tar en titt på er innøvingen 
av lengdehopp med tilløp. Sjefinstruktøren, 
Sigurd Dahle, forklarer og viser, de enkelte 
elevene forsøker å ta etter. For noen går det, 
for andre ikke.

«Gal sats», «Pass på strekken i lufta», og 
så er det på’n igjen — uten stans — timen ut.

Lenger borte har vi diskoskasterne i full 
sving. Først diskosen i høyre hånd, langsom 
føring opp mot venstre, ned igjen og fin svikt 
i kroppen. Dette blir gjentatt et par ganger, 
en rotasjon med kroppen, armen ut fra siden, 
og diskosen farer i en bue gjennom luften.

Vi går videre derfra til kulestøterne — høy
dehopperne. Her bruker de fleste dykkstilen. 
(Det er denne de største høyder blir oppnådd 
på.)

Selvfølgelig driver man også løpstrening. 
Vi fikk se mange fine sprint. Starten var det 
verst med. Å komme riktig ut av startgro
pene er en stor kunst. Det gjelder å ta inn 
tiendedeler alt i starten. (De riktige store 
løpere kan dette med starten.)

Videre gjelder det ikke å bli for stiv, slap
pe av og allikevel ikke slappe av, det er også 
noe en må få tak på. Det er dette alle disse 
vordende gymnastikklærere må passe på.

Men det er ikke bare menn som driver på 
her inne.

Borte i den ene svingen holder Jorun Ull- 
tveit-Moe på å undervise damene i ballkast 
og riktig avlevering av ballen. Det var både 
godt og dårlig vi fikk se. Videre drev noen 
av damene på med diskoskast og kulestøt, 
og det ble mange fine resultater. (Hvorfor 
ikke få opp friidrettsinteressen i Telemark. 
Den er uhyggelig svak, i hvert fall blant 
kvinnene.)

Men det som vel skulle interessere Pors’

Håndballturneringen lørdag 13. september 
ble en stor suksess. Det var innbudt 6 lag fra 
kretsen og dessuten deltok også arrangøren 
med 2 lag.

Det var mott fram ca. 100 mennesker, og 
turnering. Første 
og Eidanger her- 
gikk, var vi klar 

over hvor seiren ville havne. Vold vant 5-1. 
Neste kamp var mellom Fossum og Pors da
mer. Her dro Fossum av med seiren på 1-0. 
Resultatet kunne lett vært annerledes dersom 
løperekken hadde vært litt mer effektiv foran 
mål, og dessuten burde ikke målet ha gått inn.

Deretter var det atter en herrekamp. Pors 
og Skotfoss stilte opp mot hverandre. Det 
ble aldri noe godt spill. Etter forrige kampen 
Pors spilte mot Skotfoss, hadde vi ventet 
noen flere mål, men i grunnen kunne en seier 
på 3-0 for Pors greie seg.

De to siste lagene, Eidanger og Skotfoss 
damer, kom nå ut på banen. Ærlig talt hadde 
vi ventet noe mer fra Eidangers side. Et 1. 
divisjonslag burde vise noe bedre spill. Det

lesere mest, måtte vel være håndball. Jeg skal 
si det var instruksjon.

Vi som spiller i Pors tror antagelig at vi 
kan spille, at det vi kan av regler er nok.

Men av det vi hørte og så av håndball - 
undervisningen, fikk vi vite noe ganske annet.

Detalj etter detalj av spillet ble lagt fram 
på en slik måte at selv de som skulle være 
helt «grønne» når det gjelder håndball, ville 
ha forstått det.

Vi fikk også se dette i praksis. Spillet som 
ble vist var bra, til sinc tider meget effek
tivt, i sær gjorde keeperen stort inntrykk 
på oss.

Når alt kommer til alt tror vi de fleste 
ville ha godt av å ta en kikk på eller 

selv være med på en slik undervisning.

Håndballturneringen 

på Pors en stor suksess.
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REDAKSJONSKOMITÉ Hentet fra

av

Jocobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

Har Stubben et «dødt» ben?

du de to melke-

Hastverk.

i

av

«De blinde.»håper å fortsette med disse turne
ringene i årene framover.

urne.
Man

Distributører:
Helge Madsen, Ivar Kristiansen

Det var etter en fotballkamp og sant og 
si hadde ikke dommeren vært ubetinget hel-

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD Muntre Sportshistorier 

Hjalle.

En bonde ble vekket i sin middagssovn av 
en staut, men skummelt utseende kledd fyr. 
Gjestens bukse og trøye var flenget opp og 
dessuten var han søkk våt.

— Du må låne meg en spade, sa gjesten.
— Å ere om å gjøra da? spurte bonden.
— Du skjønner vi har orienteringsløp her 
trakten, og så har en av kameratene mine

ramla ned i myra her borte.
— Å jasså nå. Sitter kær’n langt i da?
— Til anklene.
— Nå, da er det full itte så fali.
— Jo, du skjønner, han datt nedi med 

hue føre.

Annulert.
Lyn, Oslo, ble i 1933 slått ut av cupen i 

semifinalen. Det var Viking som stod for 
bragden. Enkelte Lyn-patrioter mente imid
lertid at kampens dommer, Alf «Gærver’n» 
Simensen, Sarpsborg, hadde en finger med i 
spillet ettersom han annulerte Lyns 3. scoring 
som ville brakt klubben 3-3.

På toget hjemover var det som ventelig 
kunne være en temmelig livlig diskusjon om 
annuleringen. «Gærver’n» reiste med samme 
tog som Lyn og sarpingen fikk døyve mange 
stikkpiller. Verst var det da man passerte 
Geilo der Lyns keeper, Hans Ravn Bradal, 
stakk nesa, inn i «Gærver’n s kupé. Det stod 
tre melkespann ved stasjonsbygningen og Bra
dal pekte på dem og sa:

— Du «Gærver’n», ser 
spannene der?

— To? svarte «Gæver’n», — Det er jo tre, 
mann. Kan du ikke se det da?

— Nei, det er bare to, kom det fra Bradal. 
For det tredje er annulert, forstår du.

Ja, det sier i hvert fall Thv. E. J. i Sports- 
manden etter kampen mot Moss.

Vi or klar over at han hadde noen fan
tastiske målsjanser der borte som burde ha 
resultert i mal, og som ikke gjorde det. Men 
vi er ogsa klar over en annen ting, nemlig: 
Stubben ordnet det flotteste målet som ble 
laget i kampen mot Herkules med venstre- 
benet. Det skulle vel være bevis nok for at 
Stubbens venstreben langtfra er «dødt».

ble ikke noen mål i de to omgangene. Straffe- 
kast matte til, først 5 hver, og da det ikke 
greidde seg, 3 til. Skotfoss gikk her av med 
seiren, og veien var klar til finalen.

Guttene skulle enda en gang først i ilden. 
Det ble en spennende kamp mellom Vold og 
Pors. Begge lag spilte det de var «mann for, 
og vi tror vi ma si at Stokland på Volds lag 
var den beste. Begge målene han scoret, var 
helt praktfulle. Pors’ mål var også gode. Vold 
vant 4-2, et respektabelt resultat sett fra 
Pors’ side.

Dagens siste kamp gikk mellom Skotfoss 
og Fossum damer. Uavgjort ser ut til å være 
fast resultat for Skotfoss, det ble det denne 
gang også. Etter ordinær tid var stillingen 
1-1. Det måtte ekstraomganger til, og det 
ble Skotfoss som scoret. Seiren lød på 1-0.

Etter turneringen hadde man en hyggelig 
sammenkomst i Pors klubblokale. Her ble 
vinnerne av turneringen overrakt hver sin
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

90

Dame 

og 
Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

M. F4. IVHW1
' Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og: malervcrksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

«Efckø»

O. M. Bærulfscn
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

0/ 
/O
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Karin og Karl Richter.

Juniorlaget tok sin egen pokal.
Juniorlaget har etter bare seire sikret seg 

pokalen som ble satt opp i sommer. Urædd— 
Pors 0-6, Sundjordet—Pors 0-2, Pors—Borg 
4-1. .Gratulerer!

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved 
vårt bryllup.

mye av det gode, for plutselig skar en sking
rende stemme gjennom luften:

— Slå’n ut ’a Sanstøl, før’n vi drogner.

Stoff til Pors-bladet
må være innlevert innen utgangen av oktbr.

u
N 

N

T eatergruppa.
Rolf Næss melder at tilgangen på med

lemmer er kolossal, men enda har vi plass 
til noen til, sier han.

Sett opp farten, mine damer og herrer!
Formannen, som han selv kaller seg, bor 

som kjent et sted på Vestsiden, så dere finner 
nok fram!

Slå’n ut da Pcte.
Da Pete Sandstøl i sin tid bokset mot ne

geren Al Brown på Bislett, regnet det ganske 
kraftig. Publikum fulgte imidlertid livlig med 
opp gjennom rundene og brød seg niks om 
regnet. Men til slutt ble det likevel litt for

SENT UTE.
Vi beklager at bladet kommer så sent ut 

denne gangen. Det har dessverre vært for 
lite stoff.

dig. Han hadde bl. a. «gitt» det seirende lag 
et straffespark som ble avgjørende for kam
pens utfall. Stemningen utenfor garderoben 
var amper, lokalpatriotene bare ventet på 
pipeblåseren for å gi ham det glatte lag. Et 
par solide politikonstabler stiger inn i dom- 
mergarderoben, og den ene sier mildt:

— Ta det med ro, herr dommer, vi skal 
nok hjelpe Dem.

— Pøh, jeg er vel ikke bange, svarte dom
meren. Ha dere vekk.

- Å nei far, repliserte konstabelen. — Det 
er vår plikt å hjelpe de blinde.

H »■■■■ IjOHANtu» 
JEREMIASSEN
TRE|_ASTUTSAl_G

Spørsmål og svar:
— Hva er en amatør?

- En amatør er en idrettsmann som tar 
bra betalt uten å ha rett til det.

Hva menes med et frispark?
Frispark er en skotsk oppfinnelse, altså 

uten verdi.
— Hva er kritiker?
— Det er et upopulært individ som ikke 

forstår noen verdens ting og som uttaler seg 
uten å bli spurt.

Hvilken oppgave har en linjemann?
- Han er fenrik i fotballens generalstab. 

Finnes aldri på plass når hans nærvær er 
ønskelig.

— Hva er en manager?
— Han er den mann som sorger for at en 

bokser ikke tjener for mange penger.
- Hva menes egentlig med et nederlag?

— Det er en uforutsett hendelse som all
tid er urettferdig.

— Hva er et straffespark?
- Et straffespark er en hårreisende urett

ferdighet hvis det dømmes mot hjemmelaget.
— Hva er et tips?
— Et tips er et formodet resultat, skjønt 

det motsatte alltid inntreffer.
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D.

FORSERE PÅ KURS.
To porsere har i år deltatt pa Norges Id

rettsforenings kurs. Wivi-Ann Gundersen del
tok på et fortsettelseskurs på Agder Folke
høgskole ved Sogne. Videre var hun pa et 
husmorgymnastikkurs pa Leangkollen i Asker.

Anker Hansen deltok på begynnerkurset 
ved Agder Folkehøgskole.

Håper vi får glede av det de har lært.

Vi hadde regnet med seier for B-laget — 
og så gikk A-laget bort og slo dem 4-2 enda 
en gang. Inntrykket etter denne var vel så 
som så, det en sitter igjen med etter å legge 
til og trekke fra en lang stund, er at: det 
var for mye prat på banen. Slutt nå en gang 
med det!

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

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.

Neste gang blir A-laget slått. B-laget ledet lenge 1-0 etter scoring av 
Erling Olsen, deretter satte centerløper Dag
finn inn A-lagets første goal. Ragnar Johan
sen ordnet 2-1 ledelse for B-laget. (Hvor var 
dommeren, Henry Hegna i dette øyeblikk? 
Nærmere kommentar overflødig.) Øyvind var 
det visst som skaffet balanse, og «reserven • 
Andreas Skilbred ordnet ledelse for A-laget. 
2 sekunder «for slutt» laget Øyvind Johansen 
det fjerde.

Dommeren var uhyre svak. Han spilte i 
grunnen Statistrolle ettersom spillerne pro
testerte på «alle» hans avgjørelser.

Hort på tribunen under kampen:
— Du, jeg synes Henry blåste, jeg?
— Da kan du gå ut fra at det var halvtid.

Slo B-laget denne gang Jf-2.

A- og B-lagene spilte treningskamp på sta
dion 18. sept. Det ble en ganske morsom fo
restilling hvor B-laget endog en tid tillot seg 
å lede 2-0. B-laget spilte bedre enn vi har 
sett på lenge, men naturligvis ble A-laget 
for sterkt for det. Spiller det bare slik eller 
enda bedre, da har vi ikke noe å frykte i 
Landsdelsserien. Og kunne bare Stubben få 
til skuddene når det virkelig gjelder, da kan 
vi ta det med ro.

For B-laget scoret Karl S. Olsen og E. 
Olsen, og de tre første målene for A-laget 
var Stubben mann for, det fjerde ekspederte 
Per Boye i nettet.

Noen kritikk av spillerne skal vi ikke kom
me med. Vi tror det var en fin leksjon for 
noen og hver denne kampen.

Andreas Skilbred dømte så godt han kunne.
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er

På 10 kamper hadde laget en målaverasje 
pa 7-20 og 4 poeng. Sandjordet hadde samme 
poengsum, men gikk foran p.g.a. målene.

Tabellen for herrelaget er enda ikke av
sluttet. Foreløpig ligger Pors på annenplass 
etter Herkules. (14 og 11 poeng.) Det eneste 
laget som kan true Pors er Herøya som har 
en kamp igjen og har 10 poeng. Vi håper 
Skiens Ballklubb greier seiren over dem. De 
ligger på fjerdeplass med 9 poeng, men vil 
allikevel ikke gå forbi Pors selvom de vinner.

Det ble bare 1-0 over Snøgg.
At det virkelig ble seier over Snøgg, kan 

en være mer enn overlykkelig for. Etter sjan
sene (spill blir det ikke tale om i denne kam
pen) hadde nok Snøgg fortjent det ene po
enget. Når det ikke ble noe av det, kan en 
bare gi Bjørn i mål og resten av forsvaret 
«skylden. De gjorde virkelig det en ventet 
av dem.

Moss—Pors endte uavgjort 1-1 etter en 
spennende kamp. Det var utallige sjanser fra 
begge lags sider.

Vi tar med noen 
aviser:

Pors var et behagelig bekjentskap. Laget 
var meget sterkt og hadde spillere som indi
viduelt kunne prestere utmerkede ting. Både 
løperne og forsvaret var meget effektive, men 
nar man kom opp i skuddområdet, klikket 
det. — Om dette skyldes nervøsitet eller om 
det var forsvaret til Moss som var uvanlig 
snar på labben, skal være usagt, skriver Moss 
Arbeiderblad. Selv om ikke Moss imponerte, 
så var det ingen tvil om annet enn at laget 
burde, etter spill og sjanser og muligheter, 
ha fått to mål. Been og Schulstock er alltid 
farlige. Pors dekket meget godt opp, og noen 
«skygger» fulgte disse spillere stadig slik at 
det var vanskelig å få innstilt kanonen.

BARE SKRYT
Vi tenkte vi skulle tatt med noen klipp fra 

Notodden- og RJukan-pressen etter kampen 
mot Snøgg, men vi finner det uten hensikt. 
Det hadde etter vår mening ikke vært for 
mye å vente at Pors skulle vært nevnt. Imid
lertid ble det ikke det. Teledølen forteller 
riktignok at Pors lå stort over i 1. omgang 
og scoret.

Såpass sier ikke Rjukan Dagblad, og der 
står det en god del mer om kampen enn i 
Teledølen. Der er det Snøgg opp og Snøgg i 
mente den ene linja etter den andre.

Nei, vi liker ikke slikt.

A-lagets kamper.
Herkules—Pors 2-3, ble litt av en påkjen

ning for Pors-patriotene. 1-0-ledelse til Her
kules etter første omgang. Men så satte Pors 
i gang offensiven. Det kom tre strake mal 
fra Pors side, først frispark fra Jeisen, så 
kom Per og laget et flott mal og til slutt 
Stubben. De tre er vel de flotteste som 
scoret på Pors i år.

Herkules fikk i siste minutt listet en ball 
inn. i buret til Solstad, men vi reddet poengene 
med 3-2-seiren.

DAMENE havnet sist 
pd tabellen.

Serien er slutt for håndballen. Riktignok 
er det en del utsatte kamper igjen for herre
lagene, men vare to lag er ferdig med sine 
kamper.

Damelaget ble sist på tabellen. Nåja, ikke 
noe å gjøre ved det. Dette er vår første se
song, men neste år er det en ny. Det begynte 
godt, og slutten ga løfter om at laget var i 
framgang. Det var mer plan over angrepene, 
oppdekkingen var bedre, alt var som sagt 
nesten i orden.

Hvorfor dotte nesten? Jo, skuddene var 
nemlig ikke helt bra. Dersom de ble som de 
skulle, (i kampene vel og merke, pa treningen 
går det atskillig bedre med dem) ville seiren 
være vår. Vi vet at vi kan skyte, hvorfor 
ikke gjøre det. Finn åpningene, men vi tenker 
det er bedre å vente med disse formaningene 
til neste år nar serien begynner igjen. Da 
kommer vi igjen for fullt, vi skal ikke sist 
på tabellen en gang til.

Takk for innsatsen.

klipp fra noen Moss-
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

O. BraarudKr. Knudsen & Co
V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Porsgrunn

YllattaA itznA^LLcLd.
Aksjekapital kr. 120.000,00 n.

PORSGRUHD METflLUERK fl.S

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMER!

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARf
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking 
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136.

Telf. 5 07 64

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet 

V. Porsgrunn.

Telefon 5 21 21

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121/

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

U | f f V- PORSGRUNN
11. W !■ Zfa flrelf. 5 04
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Scngeutstyr — Herreekvipering- — Arbeidsklær.

u-efedZeA og. ueføela&l.
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Neste idrettsminne utfordrer vi Karl Ski- 
fjeld til å skrive.

På Pors var det mange individuelle gode 
spillere. Laget hadde god fart, og man var 
ikke redd for å slenge seg på. A fremheve 
noen enkelte er nesten uriktig fordi laget 
trakk utmerket og er farlig for noen hver.

Pors er et lag vi gjerne ser oftere i Moss.

Ellers ber vi alle av foreningens medlem
mer om å levere inn stoff til Porsbladet, ellers 
risikerer vi stopp i utsendelsen.

Ikke så hardt ment, men-------

Skremmeskuddet vårt hjalp. Aldri har det 
noen gang vært så stor søkning til kassererne. 
De ble overrent av fortvilte medlemmer som 
spurte om de var for sent ute med betalingen. 
Litt sent var det kanskje, men denne gang 
skal vi la nåde gå for rett.

Egentlig hadde ikke meningen vært å la 
eventuelle etternølere få navnet i avisen den
ne gang, men en annen gang kan det bli 
aktuelt igjen. Altså: Når årsskiftet kommer, 
sørger vi for å betale medlemstegnet, så slip
per en å tenke på det resten av året.

SLITNE OG ERGELIGE 
i arbeid på treningsbanen. 
Treningsbanen begynner å anta riktig form 

hå. I flere uker har en del iherdige medlem
mer av foreningen vært i arbeid der borte, 
men det merkelige er at en alltid ser de sam
me menneskene hver kveld. Det er de samme 
som arbeidet i skibakken i vinter og på sta
dion i sommer.

Dersom en fremmed hadde vært alle ste
dene mens arbeidet stod på, ville vedkom
mende studere på om dette var hele Idretts
foreningen Pors. Ja, hva skal en egentlig tro. 
Det kan nok være en god del som stiller seg 
opp på torvet og mener at JEG er en god 
porser. Du får fin anledning til å vise at du 
virkelig er det ved å gjøre litt på trenings
banen.

I kveld er det nokså bløtt ute på banen, 
det har regnet, men det stanser visst ikke 
arbeidet. Vi skimter Vinje langt ute på blaut
myra og klarer så vidt å lose oss over de 
aller verste sølepyttene for vi kommer bort 
til ham.

— Nå, hvordan går det?
— Jo, jeg kan ikke akkurat klage, men det 

er altfor lite hjelp her. Jeg savner en hel del.
— Når regner dere å være ferdig med dette?
— Kan jeg ikke si nå, kommer det flere av 

medlemmene hit, kan vi kanskje klare det på 
ganske kort tid, men det er jo bare en ønske- 
drøm.

Moss Avis skriver:
Pors hadde banespillet, Moss sjangsene. 

Kampen ble aldri god, dertil var Pors for 
overlegen i banespill og vårtet opp med kvikt 
og presist pasningspill. Noe av det hurtigste 
vi har sett på Mclløs. Angrepene var også 
preget av mer presisjon og plan, men de 
greidde ikke å spille seg til mange scorings- 
sjanser tross sin overlegenhet. Etter bane- , 
spillet burde Pors ha vunnet klart. Men Moss 
hadde de farligste sjansene, ikke mindre enn 
fem ganger var veien klar til mål, men alle 
gangene gikk ballen utenfor eller ble løftet 
over.

Pors åpnet i stor fart og drev fram med 
lange og godt adresserte baller. I annen om
gang hadde Pors et meget godt tak på spillet, 
og ballen befant seg mesteparten på Moss’ 
banehalvdel, men det hjalp lite, for de tre 
backs arbeidet godt og drev angrepene tilbake.

Hos Pors markerte backene godt, s. h. Dag
finn Jensen var en solid stopper, mens begge 
winghalfene Austad og Alf Mikkelsen be
hersket midtbanen. I angrepet var Skifjcld i 
center meget farlig. Likeledes Jeisen Gunder
sen med sitt sjanseskapende spill.

I kampen mot Fram ble det 1-1. Resultatet 
ei rettferdig, men hvorfor ødela dere seier- 
sjansen bare 50 sek. før slutt?

Vi får mer fra Fotballgruppa i neste num
mer.
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kom fordi han hadde avtalt det, sa han. Av
taler blir til for å holdes og bare derfor. Det 
har ingen hensikt å avtale med en som ikke 
holder avtalen. Hvis on venn stoler på meg, 
så vil jeg i det minste vise meg verdig til 
det. Jeg ville aldri misbruke hans tillit. Det 
har siden gitt meg litt å tenke på.

I sommer da NKF arrangerte Nordisk 
Mesterskap i kajakk, tenkte jeg på alle dem 
som hjalp til med å få avviklet stevnet. Jeg 
tenkte pa hvor meget det betyr at hver mann 
kommer på avtalt tid. Det er alle det berømte 
lille hjulet i urverket, som hvis det blir borte 
får klokken til å stoppe. Ja, apropos tenk 
om mannen med klokkene lot være å komme. 
Hva skulle vi ha gjort da? Eller om starte
ren ble borte og måldommeren ikke kom? 
Eller om de søte jentene i sekretariatet ikke 
kom? De hadde en lite misunnelsesverdig jobb 
der de satt i «mørkerommet». De fikk ikke 
se stevnet en gang. Men de kom, fordi de had
de avtalt det. Om noen hadde uteblitt, hadde 
det i beste fall forårsaket at maskineriet ville 
knirket, men denne gang gjorde det ikke det.

Dessverre er det ikke slik at vi holder alle 
avtaler vi inngår, eller vi holder dem bare 
halvt. Vi kommer litt for sent til møttestedet 
eller vi glemmer å utføre de ting vi har lovt. 
Og så knirker det, mer eller mindre.

Når du er blitt medlem av en klubb, har 
du straks inngått en avtale. En avtale der 
du har visse rettigheter, men også visse for
pliktelser. Det er mange som ikke er klar 
over det. De husker gjerne rettighetene, men 
glemmer forpliktelsene, i første rekke med
lemskontingenten. Det er utrolig hvor lett det 
er å «glemme» å betale den i rett tid uten 
oppfordringer. Jeg er selv kasserer i en in
stitusjon der jeg nesten må hale pengene opp 
av lommene på medlemmene, og det er en 
smule tungvint betalingsmåte. Jeg tør pastå 
at arbeidet med kassererjobben kunne redu
seres til det halve om alle medlemmene betalte 
uoppfordret i rett tid. Det er litt å tenke på 
for deg som ikke lot deg velge til kasserer 
og som ennå ikke har betalt din kontingent. 
Du kan i hvert fall gjøre jobben for kassere
ren så liten som mulig.

— Er du fornøyd med de som er her da?
— Skulle bare mangle at en ikke var det. 

Nei, var bare alle som dem så.
Men det kommer flere bort, og at de er er

gerlig, lyser lang vei.
— Hva er dere så sure for da?
— Og det spør du om? Tell de som er her. 

Det er ikke bare for vår egen del vi er her. 
Det gjelder hele foreningen dette ber, og det 
burde flere tenke litt over.

Den som står ytterst i den lille forsam
lingen, er ingen andre enn Kirik. Han står 
krumboyd og ser mer ut som en olding enn 
den han virkelig er.

— Men hva er det i veien med deg?
— Det tar på, skal jeg si deg, dette ar

beidet. Mer enn noen aner, men det er moro 
og. En må jo gjøre litt.

Det mener vi og, og sikkert Odd Svarstad 
også, men akkurat nå står han bare og flirer 
av Kirik.

Og så går de igjen tilbake til arbeidet med 
et inderlig ønske om at flere av foreningens 
medlemmer ville møte opp, og det går vi ut 
fra at de gjør.

Til ettertanke.
Jeg hadde avtalt med en venn å gå på tur 

en søndag, en søndag for lenge siden, foi' kri
gen. Men jeg kan ennå huske den meget godt, 
det regnet så voldsomt, og vannet flommet i 
gatene. Jeg tok på meg regntøy og gikk til 
møtestedet, for jeg visste at min venn ville 
være der til avtalt tid. Og ganske riktig, han 
kom.

— Du kommer, til tross for regnet?
— Ja, selvfølgelig, sa han, vi hadde jo av

talt å møtes her.
Han så på meg som om han syntes det var 

rart jeg kunne spørre om slikt.
Utpå dagen klarnet det opp, og vi hadde 

en fin tur.
Men denne vennen — som var yngre enn 

jeg — hadde gitt meg noe å tenke på. Han
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Thorleif Aasland har, etter hva han selv

sier, ikke enda fått tid til å skrive et idretts-

det kommer senere, lovet han.

Vi ber ved samme høve også Bjarne Olsen

sette seg ved skrivebordet og hvesse fjær

pennen.

Id re / /s / n i n 14 et!

Når klubben er så heldig stillet at den har 
et hus eller anlegg, så plikter medlemmene 
også å holde orden der. Rydde opp etter seg, 
mer trengs ikke. Og det er ingen sak, men 
skal en rydde opp etter 10, så er det straks 
en jobb. En jobb som ingen trakter etter. 
Og de som utfører den, de kunne sikkert be

nyttet tiden til noe mer positivt. Tenk litt 
over det, tenk litt over den avtalen du inn
gikk da du ble medlem, så vil klubben ha 
større glede av deg og du av den. Da vil den 
få bedre tid til å gjøre mer — for deg.

Ame Michelsen, 
«Kajakk-Idrett»)

minne, men
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Vestsidens tasjfata

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

og næringsrik PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

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

Frø Mrø 
Meieritorvet — Porsgrunn 

Telf. 5 07 97

Dahl & Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138
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ALT FOR SYKLER OG SPORT 
R e p a r a s j o n e r 

Abreham Aas A.s 
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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