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1952 var et stort år i Pors’ historie. Årene

Foreningen trengte bare litt tid for å fin

framover skal kanskje bli større. Vi skal bli

ne fram til de personer som i et helt år og

eiere av et idrettsanlegg av de mest moderne,

kanskje mer skulle stå ved roret.

og vi trenger derfor all den støtte og hjelp

vi kan få. Dette skal absolutt ikke bli noen
oppfordring til dugnad. Artikkelen skal bare
tjene som en orientering om hvor sterkt rus
tet vi står foran de årene som kommer.

For ikke lenge siden gikk vi gjennom en
tid som de fleste oppriktige porsere sikkert

ikke har lyst til å oppleve en gang til. Det
var mellom den ordinære og ekstraordinære

generalforsamlingen. Vi fikk som de fleste
vet, ikke valgt noe styre på den første gene
ralforsamlingen. Det ga vann på mølla, og
lite var det ikke som ble sagt i den anledning.
Men vi var ikke så svake som mange trodde

De ble funnet. I dag står Pors sterkt, meget

sterkt. Vårt navn er kjent utover hele landet,
og vi kan være stolte av de bedrifter våre
aktive har utført. Fremdeles kan vi heve hodet høyt og vi skal alltid kunne gjøre det.

Hvor sterkt står vi?
Skal en forening kunne arbeide godt, må

den ha en god økonomisk bakgrunn. Denne

bakgrunnen er vi i besittelse av. Vi kan ta
opp arbeidet med utvidelsene av stadion, full

føringen av treningsbanen. Og-, det beste av det
hele, vi har folk til å ta seg av dette, folk

som utfører det de påtar seg.

i dette øyeblikket.
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H. Realfscn
flerÅrig form,
i foreningen

Fra starten ar
til i dag.
Vi skal i tiden framover bringe noen interv
juer med eldre porsere om tiden da foreningen
ble startet og fram til i dag. Senere kommer
sjansen til de yngre. I dag lar vi Halfdan Realfsen slippe til.
— Ja, jeg var jo ikke av de aller første
medlemmene Pors eller Lyn hadde. Jeg kom
vel ikke med for i 1908 eller —9, kan ikke
huske det riktig.
— Men du var da med på å bringe fore
ningen lenger fram?
— Ja, jeg var vel det. Var ikke nettopp med
så mye som aktiv akkurat, det ble mest fot
ballen som jeg interesserte meg for.
— Var det vanskelig?
— Å spille fotball?
— Nei, hadde klubben vanskelig for å greie
seg i de første årene?
—Ja, jeg må si det. Økonomien var heller
dårlig, og styret hadde sine vansker å stri
med ellers.
— Dere var ikke opptatt i Forbundet da
du spilte?
— Nei, det var først i 1913—14 at vi tok
initiativet til å søke om å bli opptatt, det
gikk igjennom i 1914.
— Det var vel egentlig deg som tok initia
tivet ?
— Ja, jo, det var vel det.

— Du får fortelle litt om årene dine som
aktiv da.
— 1911 var det største året, tror jeg. Jeg
var kaptein det året, og en grei oppgave var
det. Vi ble i kretsen regnet som juniorklubber,
men motstanderne var kjente klubber, så det
var ikke dårlig å være det. Vi var jo så nye
enda. Av de mest kjente, var nok Storm den
verste nøtta å knekke. De kampene vi hadde
oppe på Kleiva, endte ikke så sjelden med
tap for oss, og harde var de. Men det rare
var, at Storm hadde vanskeligheter med å
slå oss på hjemmebane.
— Husker du noe spesielt tilfelle her?
— Ja, jeg husker en gang vi ble slått med
hele 6—0 på Kleiva og da var ikke humøret
særlig på topp, og det var heller ikke moro
å være kaptein. Men i returkampen i Pors
grunn ble Storm peiset med 5—3, og da var
det jubel igjen.
— Du sa at 1911 var det største året aen
gang du var aktiv, hvordan kunne du si det,
var det så gode resultater som ble oppnådd
den gang?
— Det var det nok delvis. Urædd var den
gang finalist i Norgesmesterskapet, og vi spil
te privatkamp mot dem 14 dager før finalen
skulle gå i Oslo. (Dette er ikke sagt for å
undervurdere Urædd. De sto den gang på det
høyeste og hadde gjort en flott innsats i mes
terskapet.) Vi greidde virkelig å spille uav
gjort med dem 2—2 etter at vi hadde ledet
2—0 etter første halvtid. Ja, jeg skal si det
var jubel på Vestsiden da.
Men det at jeg regnet det som et stort år,
var at vi den gang begynte å telle på fing
rene om vi skulle søke opptakelse i Forbundet.
Og det ble heldigvis noe annet enn å telle på
fingrene.
— Du var med da vi skaffet oss bakken
også?
— Ja, jeg var med i komiteen som arbeidet
med leie av bakken. Det var mye dissens om
det i den tiden. Vi var uenige om hvor mye
vi skulle leie, og jeg hadde hele styret imot
meg da jeg foreslo at vi skulle skaffe oss
det arealet som vi fikk den gang. Det gikk
igjennom med få stemmers overvekt i et par
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Porigrurn

Foreldremøte
Idrettsforeningen Pors har onsdag den 4.
mars tenkt a avholde et foreldremøte. Her
er det meningen å høre foreldrenes mening
om idrettsspørsmål i sin alminnelighet og
særlig det som angår sine egne døtre eller
sønner. Foreningen håper på best mulig fram
møte. Møtet blir annonsert.
!
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stormende møter. Det var atskillig mindre
enn det vi eier i dag, og det blir jo også
regnet for å være for lite.
— Selv om det helst skulle være spørsmål
om tiden for lenge siden, så må jeg ha lov
til å spørre deg om hva du synes om Pors
i dag.
— Jeg synes foreningen står veldig sterkt.
Vi har en flott skibakke som er betalt, og vi
har stadion og klubblokalet.
Men vi har allikevel oppgaver liggende for
an oss; meget store oppgaver. Utbyggingen
av stadion er ikke det minste, og vi har et
nytt styrerom i klubblokalet som skal greies.
— Har du noe spesielt ønske?
— Det måtte være Skihytta- Jeg har snak
ket om den mange ganger for, og mitt store
ønske var og er at hytta skulle stå ferdig til
jubileet i .1955, selvom dette ønske nok ikke
blir oppfylt på den korte tiden. Men en gang
kommer den nok — —
— Ja, det får vi virkelig håpe.
—di.

Hovedforeningen melder:
Det nyvalgte hovedstyre har allerede hatt
to møter og følgende valg er foretatt:
Som formann i lovkomiteen er oppnevnt
Kr. Barth. Som formann i komiteen for ut
videlse av planer for Stadion er oppnevnt
Johs. Borchsenius med Kr. Barth som vara
formann. Øvrige medlemmer av komiteen er
oppnevnt fra fotballgruppa Otto Malmgren,
fra Stadionstyret Th. Aasland og hovedfore
ningens formann H. Teksten. Valgt av gene
ralforsamlingen er John Abrahamsen og Ei
nar Skrapeklev.
Komiteen for treningsbanen består av føl
gende: valgt på generalforsamlingen Einar
Gundersen, Frank Sørensen og Rolf Næss.
Fra fotballgruppa tiltrer Henry Hahn, fra
bandygruppa Ivar Kristiansen. Håndballgruppa har ennå ikke oppnevnt sin representant.
Einar Gundersen er formann i komiteen.
Som banemester for stadion er etter inn
stilling fra Stadionstyret ansatt Henry Hegna
for 1953.

Hovedstyret ønsker alle medlemmer vel møtt
til et nytt arbeidsår. Vi ønsker alle velkom
men til våre møter og khibbafténer og håper
at alle vil slutte godt opp om foreningen og
hver især verve nye medlemmer, da det dess
verre er altfor mange vestsidefolk som ikke
står som medlemmer av vår forening. Vær
behjelpelig hertil alle sammen.
Hovedstyret.

Stort landsrenn 21. mars.
Kommer Bergmann?

Pors har fått seg tildelt landsrenn lørdag
21. mars, og har sendt innbydelse til kret
sene omkring Oslo, Buskerud og våre nabokretser. Aksel Fjeld opplyser at det er store
muligheter for at vi skal få hit Arnfinn Berg
mann, samt resten av dem som teller i lan
dets hopperelite i dag. Vel, vi ser fram til
dagen.
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Det gjelder oss
Idrettsforeningen Pors hevder seg i dag som
en av de ledende klubber i kretsen. Det vil ta
for stor plass å komme inn på alle årsakene
hertil nå. Vi kan begrense det til noen av
dem vi minst tenker over.
En av de medvirkende årsaker er den gode
klubbånd som alltid har vært fremtredende.
I medgang som i motgang har det alltid vært
villige folk som ga en stor del av sin arbeids
kraft for klubbens vel — som aktiv eller innen
administrasjonen. Om målet fortsatt skal kun
ne stiles like høyt, må medlemmenes interes
se ikke bli mindre enn i dag, men heller øke.
Derfor må en god klubbånd og villighet råde
på idrettsbanen i konkurranser og utenfor i
arbeid til felles glede.
Et annet og kanskje sammenhengende mo
ment er en god grobunn for ideer. Den er
grunnlaget for vekst og trivsel, og den beste
grobunn er kameratskapet. Derfor vil en ap
pell om innsats fra alle og for klubben i tole
ranse og frisinn til enhver tid være rette
snoren for alle og hver og en især av oss.
Når forannevnte momenter er til stede, så er
suksessen innen rekkevidde på forhånd.
Foreningens vekst er basert på frivillig
innsats. Vår lønn er rettighetene som medlem.
Men med rettigheter følger alltid plikter. Så
fremt innsatsen er resultat av overskuddskrefter, føles imidlertid pliktene neppe tunge.
Et av kravene til den aktive er å vise lagdisiplin — i en viss grad. Det kan for den
passive lett omskrives til klubbdisiplin. Men
nesker er så forskjellige i sin karakter og
sine vaner at selv ikke to av oss er like. Der
for blir vi daglig stilt overfor kravet om
selvdisiplin — fra den minste sammenslut
ning, hjemmet — over i arbeidslivet, — til
de utallige organisasjoner som byr oss vel
kommen til avkobling i fritiden. Men vi kom
pliserte skapninger, mennesker, har en hjelper
i vår tilpasningsevne, så kravet føles ikke
som et bånd.
Vår forening er en organisasjon. Altså,
kravet har sin gyldighet også her. Pors er

bygd opp og sveiset sammen av mange små
seiler. Det er de mange avdelinger og utvalg
som i våre syv grupper utgjør hovedforenin
gen, en livsfrisk og levedyktig «50-åring: .
Men det noe forslitte og misbrukte uttrykk
at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste
ledd, gjelder nok oss også.
La oss da være enige i at vi gjør vårt beste
forat kjeden skal være sterk. La det leddet,
som du personlig er med og danner, bli det
sterkeste. Din klubbånd og ditt kameratskap
kan være den grobunn vi skal bygge videre
på. Den lag- eller klubbdisiplin nettopp du
viser eller mangler, kan anspore eller skrem
me din klubbkamerat.
Disse tanker fikk jeg lyst til å bringe vi
dere til medlemmene. Jeg fikk for meg pro
blemet» da jeg trakk sammenlikninger mel
lom forholdene i dag og i pionertiden, festlig
og fornøyelig kommentert i beretningen til
25-års jubileet.
J U.<1< ./ .

Ny kontingentordning.
Som de fleste vet er det blitt en forandring
med kontingenten. Istedenfor de tidligere bo
ker med merker blir det fra i år vanlige
medlemskort for hver gruppe. Heretter må
man altså betale sitt medlemskort hos de
respektive gruppers kasserere. Prisen er kr.
3,— pr. gruppe, hvorav kr. 1,— går til hoved
foreningen og medlemskap bare i hovedfore
ningen kr. 3,—. Turngruppa fastsetter selv
sin medlemskontingent som må godkjennes
av hovedstyret. For junior vil kontingenten
bli fastsatt i nærmeste framtid.
Denne nye ordning vil gjøre det lettere og
mer oversiktlig for de forskjellige kasserere
når det gjelder betalte og ubetalte medlems
kort. Noen mener kanskje at kontingenten
nå blir for stor men etter sammenlikning med
andre klubber har vi en av de laveste kontin
genter i landet.

0
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Nye koster -

Vi spør —
åu-aieA,.

Vi har fått enda et utvalg i Pors, det så
kalte Ping-pong-utvalg, Olaf Skilbred, Erling
Olsen og Karl Skifjeld ble valgt til denne ut
satte plassen, med den første som oppmann.
Hva er så mer naturlig enn at han uttalte seg
litt om denne betrodde stillingen til oss.
— Det er en meget lett og grei jobb, hvis
den da ikke blir annerledes enn den har vært
hittil. Hele UK er jo her nede på hver treningskveld eller nesten hele da, og det er her
nede uttaingen foregår.
Hva er det så dere skal gjøre ?
Var opgave er å finne frem til de beste
spillerne akkurat slik som et hvert annet UK
gjør. Her blir det bare 3 på hvert lag.
- Synes du ikke det er litt vanskelig når
det ikke skal være f ler med på laget ?
Nei, som oftest har vi turnering hver
tirsdagskveld, og da er det lett å se hvem
som skiller seg ut.
Hadde du ventet a bli med i dette ut
valget ?
— Absolutt ikke. Jeg har vel vært minst
med og spillt av dem som er her. Men jeg
kan ikke si at jeg likte det.
— Hvorfor ikke ?
Hvem er det som liker å bli valgt til
noe da ? Ikke for det, jeg forsommer ingen
ting ved å være med, foi' jeg er her nede alli
kevel, og så er vi jo tre med i utvalget.
— Hva med arrangementene ?
— De har vi ikke noe med, har ikke hatt
det forelobig i hvert fall, og jeg har ikke inn
trykk av vi skal ha det heller.
Duddi.

Grenlands Skikrets hadde til Norgesmester
skapet i langrenn for juniors i Botne tatt ut
John Nielsen og Andor Oskarsen, Pors. Oskarsen måtte dessverre melde forfall, men John
reiste. Vi skal i neste nummer bringe Johns
utsagn om reisen og rennet.

Det har alltid stått et friskt vær om våre
årsmøter og som for uinnviede kan fortone
seg som noe annet enn det i virkeligheten er.
Målet har for alle alltid vært det samme —
alt for foreningens framgang og trivsel —
selv om det har vært dissens om midlene.

Siste årsmøte dannet muligens en liten
unntakelse. En gammel «sirkushest» savnet
her den kjente melodien og var litt uforståen
de overfor hvilke interesser som dennegang
skulle fremmes. Det var vanskelig å skjønne
at det var foreningens.

N.M. krevet et par års intens forarbeide
og en funksjonærstab på ca. 300 mann, som
alle på sin post var like viktig. At alle de
mange funksjonærer ikke kunne bli med på
de festligheter og selskapelige sammenkomster
et slikt renn nødvendigvis fører med seg, sier
seg selv, og at enkelte kanskje vil føle seg
forbigått er uunngåelig, da det er meget van
skelig å sette grensen. De som skulle sette
denne grense hadde det sikkert ikke godt, og
hadde nok gjerne tatt med alle funksjonærer
om det hadde vært mulig.

Idrettsforeningen Pors satset meget på N.M.
og fikk til gjengjeld et meget pent overskudd
som kan komme godt med ved realiseringen
av de store planer for Stadion, og som den
store majoritet av positivt innstilte medlem
mer gleder seg over. Som før er det felles
nevneren — Hovedforeningen — som den store
majoritet slutter opp om. Slik bør det også
være. Det ville være utenkelig å favorisere
noen enkelt gruppe, fellesskapet har alltid
vært det primære for idrettsarbeidet på Vestsia. Hvor hadde vi stått i dag om vi hadde
fulgt en linje enkelte nye koster nå forfekter.
Nei, la oss fortsette i det spor som våre gamle
ledere har stukket ut og som vi vel må ha
lov til å si har brakt resultater. Vær på vakt
mot alle forsøk på å forandre den kjente
rytmen.
Det ser ut som om enkelte ikke har funnet
fram til gleden ved arbeidet med idretten.
Forts, side 7

PORS-BLADET

Tilbake
til løkkene g ut ter.
Ja, hvorfor ikke la det være det ropet vi
sender til alle dere gutter som har valgt ski
som vinteridrett. «Tilbake til naturen», var
den kjente dikter og filosof Rousseaus rop.
I dag oppdager en at mange av de guttene
som er med i skirenn ofte ikke oppnår de
premiene en kanskje kunne vente. Og hva
er årsaken? Jo, når guttene drar for å trene,
tar de veien til de store bakkene, og der får
de ikke den trening de burde få.

Kongsberg har tatt konsekvensen av dette.
Kongsberg skihegemoni gjelder ikke lenger.
Det er gutter fra andre klubber og andre
distrikter som drar av sted med førsteplassene
og sølvet. Årsaken er som så mange andre
steder at guttene heller liker å hoppe i de
store bakkene som Persløkka og slike.
I dag er det sjelden at guttehopperne bruker
Persløkka til trening. Småbakker, bakker som
er bygd av naturen med et hopp av snø gjør
tjenesten, og her oppnår de sikkerhet.
Slik burde også vi i vår forening gjøre.
Det er nok vel og bra med Monradlia, men
den er ikke noe for de mindre løperne. Tre
ningen skal ikke foregå her, da hellei* Vabakken. Det skulle vel ikke være noen van
skelighet å få laget et hopp eller to, gjerne
fler der?
På den andre siden av Klyve Gamlehjem er
det bygd opp et pent lite hopp, tilløpet er
passe og her har ungene det veldig fint. Einar
Røed er en ildsjel når det gjelder å forklare
og instruere de små, og de hører på ham og
gjør som han sier. Slik skal det være. Kunne
vi ikke få flere som han? For ikke lenge si
den gjennomgikk flere porsere et hoppinstruktørkurs. Disse skulle vel være de rette til å
ta seg av guttehopperne. Få dem vekk fra
de større bakkene. De blir ikke bedre om de
hopper 30 der enn 1 gang i en liten bakke.
For ikke lenge siden tok jeg turen forbi
Lille-rugtvedt, og her var det ikke få gutt
unger som forsøkte seg. De flakset ut som

6

noen vettskremte kråker, og er det slik fram
tidens Porsløpere skal se ut i svevet, ja da
skal det ikke bli mange premier til oss. Vi
har alltid syntes at det var iriorsomt å være
sterkt representert, men ikke med slike løpere.
Da heller med 1 som virkelig kan sine ting.
Tenk på Birger og Asbjørn Ruud. Da de
begynte, begynte de ikke i storbakkene. Men
hva har ikke de oppnådd gjennom tidene.
Husk på det gutter. Tren i småbakkene,
det er ikke metrene som har mest å si til å
begynne med, få opp stilen og framfor alt
sikkerheten. Du er ikke større i publikums
øyne om du flakser ut en 50-meters bakke
en presterer et pent og stilrent hopp i en 10meters.
Duddi.

Fortsett!
For et par søndager siden annonserte ski
gruppa sportsgudstjeneste i klubblokalet. Sok
neprest Nielsen skulle tale. Ca. 50 porsere,
eldre og yngre, hadde møtt fram til en veldig
hyggelig halvtime. Og det er bare å håpe at
skigruppa fortsetter med disse sportsgudstjenestene. Etter at det er opptatt forhand
linger mellom kirken og idretten, er det et
godt tiltak av skigruppa at de har tatt konse
kvensen av dette. Og foreningen vinner på
dette. La oss få flere av disse, og dere som
var der, møt opp og ta med flere.

8 kimerkela ndskain pen.

Det er nå at alle gode eller dårlige lang
rennsløpere, turløpere eller bare spaserturgåere, om det finnes noe slikt ord, kan ta
skimerket. Som de fleste vel har greie på har
vi landskamp med de tre nordiske landene,
dvs. Sverige og Finnland samt oss selv. Det
er Norge som leder, og Pors har til nå sendt
ut ca. 100 merkeløpere. Vi håper det kan bli
mange flere som tar dette merket. Vel, sett
i gang, det er fremdeles anledning.

0
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Gerd Halvorsen
takker for oppmerksomheten ved konfir
masjonen.

Surt igjen!
Nå er den mørke årstid snart passert og
våren nærmer seg. Det er ikke så veldig lenge
til før vi møtes på Stadion. Jeg tilhører ka
tegorien «tribunesliterne» og vil fra det syns
punkt komme med et par «sure oppstøt».
Jeg kan ikke si at jeg har hørt at vi på
Vestsia er et mindre sakkyndig fotballpublikum enn andre, men skal vi av den grunn
være fornøyd med oss selv. Hvorfor skal vi,
f.eks. overøse den stakkars spiller med en
serie mindre vakre ord fordi han ikke sender
ballen akkurat dit vi vil. Tilrop som «hold
deg på beina da, din staka», når en spiller
e) så uheldig å falle, tror jeg ikke ansporer
ti1 øket innsats.
Så noen ord til de enkelte aktive som ab
solutt skal vise seg fra en usympatisk side
på banen. Skumping, armbruk og beinkrok er
sikkert ikke noe hyggelig for motspilleren og
absolutt ikke noe moro for en tilskuer å se på.
Hermed har jeg altså kastet en hanske
både til tribunesliteren og den aktive. Venner
fra begge leire, ta hansken opp og la oss få
en frisk kamp med pennen som våpen.

Ke.

Elsa Kåsa
takker for oppmerksomheten til jul.
Ved Turngruppas medlemsutlodning gikk
Wivi Ann Gundersen bort og vant perma
nenten.

Den 16. mars skal damegruppa arrangere
møte sammen med Sundjordets og Borgs da
mer i klubblokalet. Både turngruppas og damegruppas underholdningskomiteer arbeider
på spreng for å finne på et eller annet.

Forts, fra side 5

NYE KOSTER.

Mangler man denne glede og lar egeninteres
sen ta overhånd, har man ingenting å gjøre
blant idrettsungdom. Etter min mening er
den storste lønn man kan få for det frivillige
fritidsarbeid man utfører for vår forening,
gleden ved å se de aktive holde seg i trim og
at «Pors-planten» stadig vokser seg større.
En glede jeg gladelig deler med aktive, ledere
og våre venner på tribunen.
Gammel kost.

Tlmøaa Siipes&wec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

FABRBKER A/S
PORSGRUND
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O. M. Bærijlfscn

Realfsens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Telf. 5 06 93

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

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Anbefaler sin
Tobakksjokoladcog papirforretning

Vask
og
Fohn
M assasje

ALFRED V7ZNJE

(

1

FL rVERSERJ
Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING ~
Snekker-, tapetser- og malervcrksted.

Telf. 5 06 73

V. Porsgrunn

i

■

porsgrunn

en
elektrisk brent

90

o/

/O

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

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

•i

Elektrisk utstyr på lager
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Langrenn ingen puplikumsfavoritt enda.
Solen skinte, men kaldt var det.
«5

»S|fÉS

KM
HARALD WESTBY.

HALVOR TEKSTEN,

langrennstilhenger på sin hals og loypesjef den 8.

hovedforeningens nye formann. Han er selv
skreven ved høyttaleren, og klarer sin oppgave
med glans.

Ogsa dette året skulle vi arrangere lang
renn, ikke så storstilet som i N.M., men nest
etter et K.M. Alt var planlagt av Skigruppa
fra start til mål og litt foran og etter med
opprop og premieutdeling. Men det er allike
vel best å begynne med begynnelsen.
Samlingen av løperne fant sted i klubblo
kalet, og her var det prat og diskusjon om
føre og sjanser og alt det som hører med
før en start i et K.M. Karer med parafinlam
per og smøring sto inne i pulterkammeret og
smurte skiene det de var mann for. Noe lett
å velge smøring til et slikt føre, var det sik
kert ikke.
Gutter i langrennsutstyr gikk ut og inn,
så etter om skiene var slik de burde være,
kom inn igjen og gikk ut, sto litt og pratet
gikk igjen Det virket som om de var rast
løse. Andre forsøkte å ta det hele litt med ro,
bare hvilte. Av og til kom det noen med
nevene svarte eller brune av smøring ut på
kjøkkenet, og veien de hadde gått, kunne en
godt folge, for både klinker, dorer, vegger og
møbler bar merker etter den.

i

L.
:■

Ute på kjøkkenet hadde Oskar Steen over
kommandoen. Han sto for suppe og sukkervannkokingen, og dominerte ute på kjøkkenet
som om han aldri hadde gjort annet.

Klokka 12 begynte oppropet, og de fleste av
de påmeldte 60 lopere svarte.
12,30 dro forste juniorløper ut og deretter
gikk det slag i slag med en løper hvert halve
minutt. Etter ca. 50 minutter begynte de førs
te å komme inn, juniorene for godt, 17 og 30
km løperne etter første etappe, og dermed
begynte serveringen av sukkervann og havresuppe. Henny, Randi og Asbjørn Vennerød
hadde nok å gjøre med å folge løperne i løypa
mens de slukte ned innholdet i koppene. Duddi
hadde sin fulle hyre med å ose opp, og andre
gikk i fast rute mellom skolen og suppestasjonen med skitne og rene kopper.

Teksten holdt de mest utholdne av publi
kum underrettet om tidene ettersom løperne
kom inn, og Helge Madsen forsøkte å prakke
flest mulig av programmene på de frammøtte.

PORS-BLADET
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Vårt sterkeste langrennskort for øyeblikket.
John ble nr. 3 av kretsens fremste lopere.
Juniorklassen ble en først ferdig med, og
her gikk Solve Borge fra Gjerpen ut som en
sikker vinner, dog ikke mer enn 15 sek. foran
annenmann, Anders Lie, Eidanger. På 3. plass
kom vår egen John Nilsen. Det var noe alle
var fornøyd med, kanskje unntatt John selv,
eller hva? Men løpet gikk videre. Den ene
etter den andre av løperne dro forbi, slitne,
men fast bestemt på at løpet skulle gås til
ende.

Etter nesten 50 nye minutter begynte vi å
vente på vinneren av 17 km. De fleste regnet
nok med at den ville bli et sikkert bytte for
Kaare Solli, og ganske riktig, det ble han
som suste over mål og videre med en gang,
mens han slukte havresuppa, og Henny hadde
sin fulle hyre med å holde følge med ham
bortover. 49 minutter hadde han brukt på
andre etappen, det var 6 mer enn forrige, så
det var nok slitsomt å gå på det harde føret.
Men vi måtte fremdeles stå på plass. Kaldt
var det, og det ble å slå armene mot hver
andre for at de ikke skulle visne helt, og bena
ble holdt liv i med tramping.
Endelig så vi førstemann etter tredje etappe,
og tidtagerne gjorde seg enda en gang klar
til å kneppe av tidene. Nr. 42 Asulf Hegland
går over mål, og vi venter spent på nr. 53
Solli, men ikke noen rød topplue er å se enda

K;
KRISTEN BARTH,

tidtaker under kretsmesterskapet og med
i Skigruppas styre.
Kommer han til å overta roret, eller — -

— det går 1, 2, 3, 4, 5 minutter, og nå er det
ikke mange som levner ham noen sjanse til
tittelen. Han får den heller ikke. Tiden hans
holder ikke mer enn til tredjeplassen. Også
Lunden slår ham.
Trette går de siste løperne ned i klubb
lokalet for å få seg et bad og litt varmt i
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AKSEL FJELD,
mangeårig formann i Skigruppa og Grenlands Skikrets nyvalgte formann.
Fortsetter han i Skigruppa?
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livet etter den sterke kulda. Rimete, snørrete
og fæle sei’ de ut, men fremdeles er det hu
mør i dem.
Etter rennet foregår premieutdelingen. Det
ble en premie til Pors. John Nilsen inkasserte
den. Vår annen mann, Helge Øksnes kom den
ne gang ikke lenger enn på 10. plassen, men
vil sikkert vite å slå om seg senere i sesongen.
Og så var det atter en gang oppvask med
Ragnar Johansen og Sven Edin som sjefer.
Fort gikk det, men de har vel treningen------Duddi.

El forsøk
txå å tedde.
I Porsbladets julenummer leste jeg en ar
tikkel under titelen «Tanker om en ømtålig
sak , ja, det er i sannhet en ømtålig sak. Det
hørte vel de fleste av leserne under hoved
foreningens årsmøte. Et regnskapssystem som
—o y slår på, har sikkert sine fordeler.
Det er trolig at en da ikke vil se at gruppene
står med gjeld i hovedforeningens regnskap.
Dessverre så en i år at flere av gruppene sto
med en ikke så liten gjeld til hovedforeningen.
Det var sikkert slike tall håndballgruppens
generalforsamling hadde i tankene da den
enstemmig besluttet å opprette et fond. Fon
dets formål er å gi styret muligheter til å få
penger i kassa når denne er tom. Det gylne
middel mot slikt, er jo som kjent en utlod
ning. Men en utlodning blir ikke akkurat hilst
velkommen blant medlemmene. Det finnes sik
kert andre måter å få inntekter på. Men en
tilstelning eller et arrangement er for risi
kabelt å sette i gang uten den nødvendige
kapital. Når en ikke har denne, la oss si,
startkapitalen må den lånes, og blir så til
stelningen eller arrangementet fiasko, står en
straks med en gjeld, og da er det meget van
skelig å bringe balanse i regnskapet igjen.
Derfor vil håndballgruppa forsøke å sikre
seg denne nødvendige startkapital i form av
et fond. Det kan kanskje best skrives slik
som det står i punkt en i statuttene.

Formål : Opprettelse av dette fond er fra
gruppas side ment som en selvforsikring mot
trange økonomiske kår, samt som medlem
menes synlige bevis på velvilje til å verne om
gruppas og dermed sine egne interesser-------De eldre og mer rutinerte administratorene
innen foreningen vil vel klø seg i skjegget og
tenke at det der det går ikke. Hvor skal
pengene til fondet komme fra? Vi yngre klød
de oss i dunet og tenkte at Rom ble ikke
bygd på en dag. Gruppa er jo helt ny og nytt
er nytt. Vi er i alle fall optimister og håper
på å få medlemmene med oss, så vi kan sette
i gang tilstelning eller arrangement som kan
bli en økonomisk suksess. Kan vi få fylt fon
det (er vi mer enn heldige) er håndballgr.
økonomisk sikret. Det er jeg helt overbevist
om, og da tror jeg det blir lettere å få valgt
villige tillitsmenn. Hadde gruppene gått inn
for et slikt fond fra starten av, ville de ganske
sikkert stått bedre økonomisk i dag. Det er
merkelig at ikke det tidligere or blitt gjort
noe for å sikre økonomien. Nå ser det ut til
at det går mer på lykke og fromme og at
ordspråket: det vil helst gå godt, er mottoet.

M.

Han hadde vilje.
En engelsk fotballspiller, John Shepherd,
hadde en sensasjonell come back for Milwall
for en tid siden. Han spilte center og
scoret alle klubbens fire mål. For bare l1/»
ar siden ble Shepherd angrepet av poliomye
litt og ble helt lam i venstre ben. I den siste
tid har sykdommen vært i tilbakegang og
Shepherd har trenet og spilt på sin klubbs
B-Iag. Nå kom han tilbake for alvor.
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Vestsidens Skotøyfonetning A.s

I. L. Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 2121

■■

■
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SOLID SKOTØY
hos

V. PORSGRUNN

lit v li Z tflrelf. 5 04 25

H. J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

Storgt. 136.
Telf. 5 07 64

Seng-cutstyr — Herreekviperingr — 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
DROGERI, FARVE HANDEL og
PARFYMERI
Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

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

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARt
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40
Kunststopping, Stoffknappe?, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

,

Yflotta/L inMÅ&udct.

©xd.fe. v-eJlcÅJLeA, o-ty u^e£te£cM.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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Foran fotballsesongen.
Så står atter en ny fotballsesong for døren,
og når dette leses har allerede de aktive
kommet godt igang med innendørstreningen.
Det gjelder jo hurtigst mulig å kvitte seg
med endel overflødig kilo, som er kommet
tii i løpet av vinterdvalen. Det er dog ikke
alle som kan gå i vinterdvale, nemlig styret
og lederne ellers. Ikke før er en sesong omme
før en ny skal forberedes. I den anledningen
har vi hatt en samtale med et par av dem
som står oppe i det med begge bena.

Hvorledes blir sesongopplegget i år, spor
jeg formann Otto Malmgren.
Vi skrev nokså tidlig og forespurte
Odd. Larvik Turn, Fram og Sandefjord. Det
er helt avgjort at vi møter Odd den 26.
april, altså sondag før den første serie
kampen mot Snøgg på Notodden. Grenlandscupen går den 18-19 april og 12. april blir
det enten Sandefjord eller Rapid. Endelig har
vi fatt forespørsel fra Hamarkameratene om
kamp her nede 2. påskedag. Dette beror på
om banen er spilleklar til den tiden.

Vi har jo fått endel nyinnmeldelser i år.
Ja, det er Per Didriksen som kom fra
Herøya, Ingar Tcnnefoss fra Urædd, Birger
Johannesen fra Skidar og 2 fra Herkules,
nemlig Vidar Abrehamsen og Kjell Herman
Halvorsen. Likeledes har vi fått innmeldelse
fra Ronald Warner som er engelskmann. Han
er dog ikke spilleklar i norgesmesterskapskamper før i 1954. Det er jo en meget god
tilvekst vi her har fått og jeg håper og tror
at vi får mye glede av dem, samtidig som
jeg også håper de vil komme til å like seg
godt hos oss.
— Og formannsstillingen, hvorledes liker
du den?
— Blir årets sesong sportslig og økono
misk like bra som fjorårets, er det bare moro.
Selvfølgelig er det mye å gjøre og særlig
for en som er ny i gamet kan det jo hope
seg opp noen vanskeligheter i blant. Samar
beidet med styrene og aktive er prima og vi

prøver i fellesskap å ordne opp så godt vi
kan. Det er ihvertfall veldig interessant.
— Noe på hjertet til slutt?
— Jeg håper at vi også i år som i fjor
får like stor hjelp av de passive, når vi nå
igjen setter i gang med våre arrangementer.
Dere skal ha ros for god oppslutning i fjor,
og uten deres hjelp hadde vi stått fast. Håper
dc aktive går fullt inn for sesongen og om
mulig bli enda bedre enn i fjor.

Så sto oppmannen, Erling Olsen, for tur.
En gjennomblåsende sur februarkveld er ikke
noen ideell tid å oppspore Erling på tenkte
jeg med meg selv der jeg styltret meg fram
på en islagt vei som mer egnet seg til å gå
på skøyter på enn på et par utslitte sko.
Endelig kom jeg da fram og ble mottatt av
en smilende Randi i døra.
— Er Erling hjemme?
— Jo, han var da det, og jeg slo meg ned
i en god sofa i den lune og koselige stua.
Samtalen kom snart inn på fotballen.
— Hvorledes har dere lagt opp treninga
i år?
Jeg skal selv ha overoppsynet med tre
ninga, og Olaf Schilbred og jeg kommer vek
selsvis til å drive innendørstreningen. Vi blir
en 8—10 ganger inne, så drar vi ut i terrenget
og begynner selve kondisjonstreningen. På
banen kommer vi til å dele opp spillerne i
grupper med en leder for hver. Karl Skifjell,
Trygve Kristiansen, Ove Austad og Ivar Wåge
som alle har gjennomgått kretsens instruksjonskurser kommer da til å hjelpe til. Vi har
i det hele tenkt å legge an treningen så va
riert som mulig, slik at guttene har følelsen
av at de stadig møter opp til noe nytt.
— Hva mener du om bruken av egne tre
nere ?
— Absolutt en fordel. Skulle vi ha en
fremmed trener måtte vi minst ha ham for
et par sesonger. At ikke spillerne burde ha
noen respekt for våre egne trenere er bare
tøv. Det er jo spillerne selv det her kommer
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an på om de vil eller ikke. Hos oss skal det
ikke mangle på interessen, så hvis spillerne
viser det samme, så er jeg ikke i tvil om at
det vil bringe resultater. Juniorene derimot
så jeg gjerne hadde en fremmed trener. Det
blir høyst sansynlig at Olaf trener dem.
— Hvorledes likte du å bli oppmann?
— Det skal bli meget interessant. Det er
vel å frykte for at det kan bli noen vanske
ligheter, særlig til å begynne med. Flere av
gamlegutta har jo truet med å legge opp og
hvis de gjør alvor av det, blir det jo flere
nye folk som må prøves. Dessuten er jo både
Per Boye og Stubben til sjøss, så det blir
særlig løpere som det blir vanskelig med.
Ellers tror jeg det skal gå bra, og jeg vil
med det samme benytte anledningen til å
framheve det gode samarbeidet med styret.
— Noe på hjertet til slutt?
— At alle slutter opp om treninga med iver
og interesse og at gamlekara ikke gjør alvor
av å legge opp. Og så til slutt vel møtt alle
sammen!
— Så kom Randi med kaffen.
Bjr.

Idesfen for de eldre.
Også i år hadde damegruppa arrangert fest
for eldre på Vestsiden. Atter gikk man hjem
igjen med en følelse av at det hele hadde
vært vellykket, skal en tro på hva de «gamle»
sa. Vi tror de hygget seg. Smørbrødfat, så
lekre som de vel kunne bli, ble satt ut på
bordene etter at Erna Kittilsen, som formann
i gruppa, hadde ønsket velkommen og over
latt ordet til kveldens toastmaster, Odd Lien.
Et par av pikene på turn, Karin Johansen og
Synnøve Hansen deklamerte og sang og var
veldig flinke. Videre var det sang av brødrene
Nicolaysen, pastor Svendsen holdt andakt og
Svennungsen og Pedersen lot oss høre vakker
musikk. Ordet ble også fritt og mange var de
som tok ordet. Ved 10-tiden var det slutt, og
alle gikk fornøyd hjem med ønske om at da
megruppa også neste år arrangerer fest for
de eldre.
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Jram med smilet.
Bjørnson skrev en gang: Hvem teller vel
de tapte slag på seirens dag? Det ligger mye
visdom gjemt i disse få ordene.
Idrett er lek, den skal skape glede og i
tillegg tilfredsstille det menneskelige behov
for primitiv lekctrang. Vår mekaniserte ver
den er preget av kamp, kamp om en god ek
samen, kamp om en god stilling og kamp om
høyest mulig lønn. Dette stadige jag er gjen
nom et tusentallig forlangende publikum også
i ferd med å sette sitt preg på idretten.
Det kjempes om poenger, meter, sekunder
og tiendedels sekunder, det forlanges større
prestasjoner, et kresent publikum holder på
å gjøre de aktive til treller av tribunebrølet.
En prestasjon verdsettes ikke lenger under
riktig synsvinkel, nemlig på bakgrunn av den
aktives fysiske muligheter og øvrige forhold
den er skapt under, men sees i forhold til
«verdens beste» og bedømmes deretter.
En slik publikumsinnstilling føres nødven
digvis over på de aktive. For fotballens ved
kommende blir det til at kravet om en god
tabellposisjon gjor at spillerne går på banen
innpodet av ledernes og publikums krav om
to nye poeng. Spillet blir kamp, leken og
selve idrettsgleden forsvinner. Derfor ser en
i dag den virkelige idrettsgleden bare under
privatkamper, da blir feilspark og bommerter
etterfulgt av smil og ikke ukvemsord.
En kunstner kan ikke kommanderes til å
skape et kunstverk. Om bare publikum kunne
forstå at en idrettsmann heller ikke kan kom
manderes til å sette en rekord eller skyte et
mål, ville de også bidra til å la idretten fort
satt være lek. Trangen til lek oker nemlig
proporsjonalt med gleden den gir utøveren.

GARD i KFK-posten.

Damegruppa vil med dette få takke alle
som var så elskverdige å levere smørbrødfat
til «gamlefcsten». Videre vil de takke for
underholdningen som var helt gratis og Hans
Kristiansen, Olaf Vefall og Gustav Pedersen
for at de stilte sine biler til disposisjon.
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A få sporten vekk fra søndagen må bli en
prosess som kommer etter hvert. Den fysiske

oppfostring må begynne i skolen, sier kon
torsjef Rolf Hofmo.

\

I

I

— Mitt inntrykk er at de idrettslag som
vi har besøkt har nedlagt et meget godt ar
beide, sier kontorsjefen i en samtale med
Dagsavisa. Selv om man kan ha den oppfat
ning at det er mye kravmentalitet blant ung
dommen, kan vi her peke på flere eksempler
at ungdommen gjerne går inn for å gjøre
noe sjøl.
Vi startet på Tynset hvor vi foruten å
drøfte hele opplegget for idrettsanlegg, også
drøftet skoleidrettsplasspørsmålet ut fra den
oppfatning at den fysiske oppfostring begyn
ner i skolen.
Å nå målet: en sunn og sterk ungdom, kan
bare nåes ved at vi begynner med skolebarna.
Det har vist seg her i Trøndelagsbygdene at
det går godt an å samarbeide idrettens og
skolens interesser på en tilfredsstillende må
te og kan da spare store omkostninger.
— Hvordan ser De på spørsmålet om søndagssporten ?
— Søndag er en foreløpig fridag for de
fleste mennesker, og å legge arrangementer
til lørdagen vil kreve 5 dagers arbeidsuke,
som igjen vil bety et stort problem for hele
samfunnet. Kunne man komme dit, ville alle
være tjent med det. Det i dag å tvinge idret
ten inn i en pause om søndagen, kan jeg ikke
skjønne tjener noen hensikt. Det må bli en
prosess som kommer etter hvert.
— Vi ser at også politiet skal være med på
konferansen på Skistua som åpner i dag.
Hvilke spørsmål vil der være aktuelle?
— Det er en kjent sak at ungdomsidrett
reduserer ungdomskriminaliteten, og her vil
vi gjerne hore politiets mening. Vi har et
slående eksempel på fra Chicago at idretts

plasser for ungdommen hadde meget god virk
ning. Og ungdomsbandene i Oslo, hvor de
unge er fra gode hjem, viser at det ikke
nytter med gode hjem, når fritiden ikke nyt
tes på rett måte. I idretten får de unge so
sialt og samfunnsmessig ansvar, og vi ser
det som et av midlene til å holde de unge
borte fra et skadelig miljø og dårlige kame
rater.

Fotballgruppa
hadde fredag den 6. februar samlet alle
aktive til diskusjonskveld. Erling Olsen gjen
nomgikk treningsopplegget og Otto sesongopplcgget. De aktive hadde anledning til å
komme fram med det de hadde på hjertet,
og både styret og U.K. fikk her mange verdi
fulle tips for den forestående sesong. Kaffe
og kaker manglet heller ikke og guttene la
for dagen en glupende appetitt. Hovedfore
ningens formann, Halvor Teksten, delte ut
klubbens nye diplomer til kretsmestrene i 1.
og 2. reservelagserie. Meget stilige og vakre
diplomer som guttene satte meget stor pris
på.
Bjr.
Kjenner du fotballreglene?

Nå har du sjansen til å lære dem ordentlig.
Fotballforbundet sender i disse dager ut en
håndbok. Den koster bare 3 kr., og det burde
være en selvfølge at hver eneste fotballspiller
og publikumer var eiere av denne.
Meld fra til Otto Malmgren eller ring tlf.
52 437.

Ny turndame.
Grete og Terje Hartvigsen fikk en datter
28. oktober. Redaksjonen og foreningen gra
tulerer.
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REFLEX
AU i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s
ALT FOR SYKLER OG SPORT

R eparasjoner

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

Vestsidens taufata
Telf. 5 09 L3
V. Porsgrunn

Herre- og Gutteklær

m

8

FRANK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn
Telf. 5 07 97

Andr. Åasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

§

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

ISla .
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

