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Møtekultur
Idrettsforeningen Pors har i dag et med

lemstall på ca. 500, og det kunne derfor være

nen. Vel, medlemmer, sørg for at dere følger

med i alt som blir sagt av møtelederen.

en tanke å ta med et par ord om møtekultur.

Er dagsordenen godkjent, må en bare følge

Det er nemlig ikke så helt sikkert at alle

med. Skulle det så under motet komme opp

disse 500 vet hvordan en skal oppføre seg

forslag om å utsette en av sakene, må møte

når de sitter på møter, leder slike eller kun

lederen ta det på riktig måte, og ikke ta det

hører på og av og til er med i debatten.

opp som en personlig fornærmelse. Det reg

Disse 500 er delt på 7 grupper, og en del
er også medlem bare av Hovedforeningen.

ner man nemlig også med til møtekultur.
En annen ting som også tar seg meget dår

lig ut, er å sitte og prate med sidemannen

Som oftest er det dagsorden til de fleste

mens møtelederen greier ut om forskjellige

møter. Denne blir lest opp, godkjent eller for

saker. Det burde ikke forekomme på møter,

andret. Er det da alle som virkélig hører på

men dessverre det gjør det likefullt, også

at den blir lest opp, bruker alle ørene sine?

hos oss.

Nei, langt ifra. Det er bare å godkjenne. Midt

Vi håper at samtlige medlemmer for frem

under møtet kan så en eller annen si at det

tiden oppfører seg slik de skal slik at vi kan

kunne da umulig ha vært med på dagsorde-

si at våre medlemmer, de har møtekultur.

\
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Dårlig fremmøte
til langrenns treningen
Etter hva vi horer er det meget dårlig frem
møte til langrennstreningen. Det er en god
stund siden den tok til nå, men oppslutningen
er så dårlig som den vel kan bli.
For alle dere som er interesserte i å gå
langrenn kan vi opplyse at treningen foregår
fra klubblokalet hver søndag formiddag. Det
står som regel oppslag på tavlen om klokke
slett.
Vi snakket med en av løperne en dag og
han fortalte at han foreløpig var den eneste
som var begynt. Riktignok var det en del til
som var interessert og hadde tenkt å begynne
men de trodde at det enda var tid nok.
Vi kan imidlertid opplyse at treningen aldri
kan begynnes tidlig nok. Det gjelder å være
i form når sesongen begynner, ikke når den
er over.
Dessverre mister vi et par av juniorene
våre i vinter. Egil Benjaminsen er ute i det
militære og Per Ame Holmberg er i Gøteborg.
Hvordan det blir med Andor Oscarsen er fore
løpig uvisst. Han må sannsynligvis ga blant
seniorene i år, og det var derfor ikke sikkert
at han kom til å bli med. Det trengtes mei'
trening, og det ville kanskje ta for mye av
skoletiden. Men John Nilsen kom til å ga for
fullt også denne sesong. John var som kjent
en av de mest lovende vi hadde forrige vin
teren.

Slutt sned gutteog småguttkamper?
Etter hva vi har hørt ble det pa et for
manns- og oppmannsmøte i kretsen en gang
. i høst ymtet noe om at en skulle gå vekk
fra kretskampene for gutte- og småguttelag.
En skulle heller forsøke å få dem til å spille
på løkker og gatehjørner igjen.
Guttene i Pors stiller seg ikke velvillig til
å gå tilbake til det usikre igjen. Det er ikke
så mange løkker igjen. Alle steder er bebygd,
og hvor skal de så ta veien?

Dessuten er det en ting til som spiller inn,
en meget viktig ting.
Legeundersøkelsen.
Hvem skal foreta den? Hvis guttene begyn
ner for seg selv, blir det ingen undersøkelse.
De kan spille med skader de ikke selv vet
om, de kan forverre disse, og dermed har en
det gående.
De som først og fremst slo inn pa den tan
ken eller la oss si kom med ymtet, de var
representanter for de klubber som ikke hadde
oller der hvor disse lag ikke gikk særlig godt.
Men hvor skal sa disse klubber ta sine junior
spillere fra når de ikke har noen lavere lag?
Vel, vi er ikke tilhengere av tanken, og vi
håper heller ikke at den blir til virkelighet.

KD.

Om ledelse Det har stadig vært snakk om studieringer.
For et par år siden hadde Pors, et par slike,
og de kom vel med, det fikk en da merke.
Siden er det ikke blitt flere av disse, og vi
trenger dem sa sårt. Studieringer i møtele
delse er noe som aldri er av veien. Det er
stadig nye styremedlemmer som rykker inn
for hvert år i de forskjellige gruppestyrer,
og de fleste av dem har ikke det minste greie
på hva som går for seg i et styremøte. Burde
det ikke være foreningens oppgave å ta seg
av denne saken ?
Hvorfor vi nettopp tar opp dette spørsmå
let? De fleste vet sikkert at vi i disse dager
har hatt nokså mange generalforsamlinger
med mer eller mindre myndig ledelse av for
mennene. Toppen eller la oss heller si bunnen
nådde Håndballgruppa. En generalforsamling
ei ikke et styremøte, det burde en formann
vite. Vi håper uten å si mer om denne saken,
at neste år vil det være en helt annen tone
over Håndballgruppas generalforsamling.
Om ikke annet vil jeg be samtlige styre
medlemmer i foreningen anskaffe seg NIF’s
ABC for møtelederen. Den kan komme godt
med ser det ut til.
Observer.
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Har N. M. 1952, og hopprenne!

REDAKSJONSKOMITÉ

siste vinter

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

tatt „peppen” fra medlemmene?

Kasserer:
HARALD WESTBY
Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rplland
joccbicn; trykk, Pcrsgrunu
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HVOR BLIR DET AV ?

Redaksjonskomiteen venter stadig vekk på
stoff fra medlemmene. Hvor blir det av? Selv
om dere velger en komite på generalforsam
lingen er det ikke meningen, at denne skal
gjøre alt arbeidet. Det skjønner dere sikkert
selv. Har noen av dere en idé til et eller annet, så er vi meget takknemlig. Vi skulle
gjerne hatt noen serie-artikler, har noen et
emne ?
Nå håper vi at vår anmodning denne gang
ikke blir oversett, men at dere forsøker å
hjelpe oss med det vi ber dere om.

Ved en forglemmelse er kilden til artikke
len i forrige nummer «Språkmuren som skil
ler • ikke blitt oppgitt. Vi har hentet den fra
NORSK IDRETT.

NY FORMANN.
I Skigruppa er det kommet en ny formann.
Harald Westbye som ble valgt på forrige ge
neralforsamling har dradd på hvalfangst. I
håns sted fungerer Einar Rod, Eigil Kristi
ansen er varaformann.

Aksel Fjeld
ble gjenvalgt til skikretsens formann på tin
get 1. nov.

Bemcrkninger om at Skigruppen gjennom
N.M. 1952 og hopprennet sist vinter, har su
get til seg alt både før og etter N.M. og ut
trykk som at, nå er vi ferdig med nået, nå
får andre gjore sitt. , er ganske alminnelige,
de får liksom skylden for alt som svikter når
det gjelder innsats fra medlemmene.
Det har også enkelte ganger kommet frem
i vårt blad.
N.M. la nok beslag på medlemmene i megen lang tid, og ganske visst ble det ydet et
krafttak ved siste vinters Rugtvedtrenn, men
å si at disse arrangementer har tatt nær sagt
alt, er vel overdrevet.
Når vi ser hvem som er med i de forskjel
lige arr.tjenester og ydelser i vår forening,
så er det jo de samme som går igjen.
De samme gamle interesserte traverne».
Vi så det også når det gjaldt dugnaden på
treningsbanen.
Fristelsen til å skrive om klubbinteresse
skal vi avstå fra, men jeg synes det er urik
tig, for ikke å bruke andre uttrykk, å la ski
gruppen, N.M. og et enkelt arrangement få
skylden for den svikt i tilgangen på dugnadsinteresse.
Det er ganske andre årsaker.
A.F.

Rapport fra B- og C-Iaget
Det har vært en god sesong for disse la
genes vedkommende. B-laget endte på nytt
pa topp og tok et fortjent kretsmesterskap,
mens det ikke gikk fullt så bra med C-laget
som ikke nådde lenger enn til 2. plassen, selvom en ikke akkurat skal klage over denne
prestasjonen heller.
Årets kretsmestre er: Asbjørn Wennerod,
Ivar Waage, Leif Jensen, Per Nielsen, Arne
Weholt, Erling Olsen, Ivar Kristiansen, Enok
Solstad, Rolf Olsen, Asbjørn Korsåsen, Karl-
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O. M. Bærulfscn

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

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

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Dame

Vestsidens Herrefrisør

°g

tidl. W. Berg Henriksen

Herre
klipp

Fagmessig arbeide

Vask

i4o 14. iversen

og
Fohn
M assasje

ALFRED WINJE

Etb. 1916.

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

porsgrunrb porselen
elektrisk brent

90 7„

norsk

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

Ekko

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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Vestsidens Skotøyforreining A.s

I. L. Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 21 21

SOLID SKOTØY
hos

1^1V* PORSGRUNN

FW

IM

5 04 25

S®

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

H. ,J. HALS

Sengeutstyr — Herrcekvipering — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6J,

Porsgrunn Samvirkelag

■

Hj. Hermansens

eftf.

Telf. 5 20 11

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21t

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

O. Bmarud

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERI
Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

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

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40
Kunststopping , Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

Wlo-ttaA innå&udcL.

QJuåJlc.

Aksjekapital kr. 120.000,00
■

UIHII1I HEWUEH fl.S
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er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger

7

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

NORRØhSA FABRIKER
PORSGRUND

!

Sigurd Olsen, Leo Weber. For de to sistes
vedkommende har begge spilt like mange
kamper, og det blir derfor loddtrekning som
kommer til å avgjore hvem som får æren av
å bli kretsmester.
B-laget leder også den nye serie 8 poeng.
Det har spilt 9 seriekamper og 4 trenings
kamper. 9 kamper er vunnet, 2 er tapt og 2
endte uavgjort. Målkvoten ble 27 for og 11
mot. '
C-laget har spilt 6 seriekamper og 3 privatkamper. 5 er vunnet, 4 tapt, med en samlet

målkvote 33 for og 13 mot. Samlet for begge
60 foi og 24 mot.
Leif Jensen har spilt samtlige kamper på
mesterskapslaget.
Utvalget vil til slutt få takke alle spillere
og styret for det utmerkede samarbeidet i
sesongen som er gått og ønske god jul og
godt nyttår og nye mesterskap.

SEIRE OG TAP

allikevel en jevn kamp til tross for 3—0 tap.
Oddvar Skjelbred tapte enstemmig 3—0 for
mesteren Hans Hansen, Sarpsborg. Men han
bokset roligere enn han pleier, og det sier
litt om at Oddvar begynner å bli bedre enn
tidligere. I en ekstrakamp derimot gikk han
tilbake til sitt gamle, og da gikk det ikke
fullt så bra, selvom nok Oddvar hadde vun
net hadde kampen blitt bokset ferdig. Som
takk for sin hissighet fikk han et slag mot
kjeven i 2. runde. Dommeren stoppet kampen,
men til da ledet Oddvar på poeng.
Da det ikke var lykkes å få noen dansk
motstander til Bjarne Lingås, stilte Bjarne
Olsen velvillig opp. Det ble en jevn pepring
fra Lingås side, og han fikk en stor seier.

for bokserne
AJK-LUND, Kristiansand, 21—22 nov.
Pors stilte til dette stevne med 4 mann. Av
disse fikk Reidar Bjørnø seier over Tor By
berg fra Viking. Byberg er en hard bokser
med 3 seire tidligere for i sesongen. Men
Bjørnø bokser rolig og stoppet Byberg hele
tiden med rette venstre eller høyre. Det er
bare synd at han ikke er så sterk kondisjonsmessig. Bjørnø bokser i jr. mellomvekt.
Svein Jønholt laget en stor kamp mot mes. terskapsfavoritten Bjarne Andersen fra Sarps
borg. Vår mann hadde litt for stor respekt
for sin mer rutinerte motstander, men laget

UK.
Alf Johansen.
Henry Hegna.
Frank Olsen.
Oppmann
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Årsfest i Fotbailgruppa

Thor Skarnes som er i det militære i Oslo
(Garden) var med i dette stevnet 19—20 nov.
Her vant han over en så god mann som Kurt
Huseby, Pugilist. Gjennom hele kampen bok
set han teknisk godt og vant 2—1. Seiren
burde imidlertid ha vært enstemmig.
ØRNULFS stevne 22—23 okt.
Vi sendte 5 mann og 3 av dem fikk med
seg 1. premier, noe vi har all grunn til å være
fornøyd med.
Thor Skarnes lekte seg til en klar seier
over Rolf Bakkevold, Drammen, og høstet
mye applaus i det fullsatte lokale. Svein Jønholt er en meget fin type i bokscringen. Han
bokset lett og godt mot Svein Holmsen, Aktiv
Atlet. Sistnevnte ga opp kampen i 2. runde,
d? han skjønte han lå totalt under. Kampen
gikk i lett mellomvekt.
Neste kamp gikk også i denne klassen. Rei
dar Bjorno gjorde en meget god innsats mot
Tor Hammer. Drammen. Han gikk kald og
behersket gjennom 3 runder og brukte sine
velkjente venstre og høyre stoppestot akku
rat nok til å berge en 2—1-seier.
Bjorn Andvik var mer uheldig. Han fikk
ingen motstander i lett tungvekt og måtte
ga opp i tungvekt mot Villy Scarff, Pugilist,
en fin type. Bjorn bokset godt første runde,
2. runde ga ham en som gjorde ham litt for
tumlet, og 3. runde ga ham tap på t. ko.
Oddvar Skjelbred var eneste senior fra oss.
Som motstander hadde han Niemeyer fra Sp.
09 i mellomvekt. I 2. runde måtte han gå ned
for telling, og han lå under da kampen ble
stoppet i 3. runde. Oddvar er altfor villig til
å fighte, og det straffer seg. Altså Oddvar,
sørg for å skaffe mer beherskelse til veie så
lenge du er i ringen.
Ref.

I:bl
■
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□
JOHAN

7. november holdt Fotballgruppen en me
get vellykket årsfest. Det ble ,holdt en rekke
taler som vi dessverre ikke kan gjengi her
bl. a. av Otto Malmgren, Halvor Teksten, Er
ling Olsen. Thorleif Aasland, Karl Skifjeld og
Alf Jansen. Olaf Hansen holdt en meget mor
som tale for damene.
Ivar Waage ble overrakt 10-års aktivitetsmedalje og Asbjørn Wcnnerød fikk fremmøtemedaljen.

Håndbaiigruppa forkastet
forslaget om junioravdeling
Pors håndballgruppe hadde et friskt og
positivt årsmøte i klubblokalet 23/11 ledet av
formannen Tor Bjcrn Andersen. Et forslag
om å opprette junioravdeling ble ivrig debat
tert. Ved avstemningen falt forslaget. Opp
mannen mente det var best at UK tok seg
av juniorene, men at en her supplerte med
en dame som skulle komme med gode råd og
vink. Dette forslaget fikk tilslutning og ble
bifalt.
Årsberetning, regnskap og UK.s protokoll
ble enstemmig godkjent. Ved valgene ble
Bjorn Andvik valgt til ny formann. Øvrige
styremedlemmer Torfinn Weber, Inger Marie
Eommen, Tor Bjorn Andersen, Birger John
sen. Varamenn: Herman Holtan, Per Rugtvedt. UK: Oppmann Tor Bjorn Andersen, øv
rige medlemmer Rolf Hansen, Bjorn Andvik.
Varamann: Erling Olsen. Materialforvalter:
Per Rugtvedt.
Til slutt var det takketaler, og hovedfore
ningens formann. Halvor Teksten, brakte en
hilsen.

Generalforsamlingene må dessverre utelates
også dette nummeret p.g.a. plassmangel.

□

JEREMIASSEN
tdel_astutsalg

$

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer
som averterer i Pors-bladet!
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REFLEX
Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A^s

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Repa rasjo ner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodeløkken.

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregat e 51
Telf. 5 2138

A^B&RNER

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Voslsta Manufaktur
Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Herre- og Gutteklær

FRAW NHfrEN
Meieritorvet — Porsgrunn
Telf. 5 07 97

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER-

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