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hellige jul!
Ingen som er vokset opp i et kristent land

kan vel føle seg uberørt av julen.

oss.jacobtens trykk, Porjgrunn

I så forskjellig. Ofte blir det til at skal det

være riktig moro, så må det helst være sånni

på kanten av det ærbare. Nivået senkes. Tenkav
den i forbindelse med Gud, med ham som er

cm det ble opptatt på lydbånd det vi sa i
hellig. Julens store budskap og hovedinnhold

er nettopp dette at Gud i sin kjærlighet til

forskrekkelse.

Glede betyr noe stort og godt, noe som gjør

oss til bedre mennesker. Og glade jul betyr

at vi er glad fordi en frelser er født. Én er

kommet til verden, én som kan frigjøre oss
med «en glede» som er tom og menigsløs og

fra synd og gi oss del i sitt rike. SanneligBarnegruppa i 1953 bare etterlater tretthet og livslede. La oss
har vi grunn til å synge glade jul.

feire jul med den rette glede som skapes hvor

den hellige Gud får lov å trede nær.

E.B.N.

UL.Sekr.

■s<w

Og det som altså gjør at vi kan si og syn

ge glade jul, er nettopp dette at julen også

Vi ville vel nødig unnvære julen. Glade jul 

kan nok alle være med på å synge, for glade 

vil alle være. Men nå er det nå en gang så 

at det vi forbinder med glede kan være nok-
er hellige jul. At julen er hellige jul betyr 

jo nettopp at skal vi oppfatte den helt riktig 

og oppleve den på en rett måte, må vi sette
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samvær med venner og det så ble gjengitt 

for oss? Jeg tenker vi skulle få en passelig

ut av synden og løfte det inn i sitt rike.

Så kommer julen både med det glade og 

det hellige budskap. La oss så feire jul ikke

oss, søker kontakt med oss. Den hellige Gud 

søker det syndige menneske for å frelse det

Medlemmene savner muligens stoff fra Ban- 
dygruppa i dette nummeret. Dessverre har det 
ikke lykkes oss å få noen fra styret til å skri
ve, men det kommer sannsynligvis i et av de 
første nummerne i 1954.

Vi har i julenummeret forsøkt å få alle 
grupper representert og vi har derfor hen
vendt oss til gruppeformennene som vel kan
skje igjen har overlatt pennen til sin sekre
tær. Damegruppa har overlatt oss dette:

Det er kommet så langt som til et godt 
stykke uti desember, kanskje helt til jul, og 
damegruppa har tatt seg en bitte liten ferie 
til all stria er over for så å ta et tak igjen 
mellom jul og nyttår eller kanskje like over 
med juletrefest. Vel, vi har ferie og som sagt 
den vil ta slutt, og det kunne derfor være 
ganske greitt å la utenforstående få et lite 
innblikk i hvordan gruppa vår driver.

Dame- og Turngruppa arbeider delvis sam
men. De har sine møter sammen en gang i 
måneden og deler den minimale inntekten som 
kommer inn på utlodningene mellom seg. Vi 
vil med det samme minne om at det står opp
slag om når møtene holdes på tavlen på tor
vet. Dessverre trener turngruppa samme dag, 
slik at turndamene ikke kommer før senere. 
Det blir muligens en ordning på dette senere. 
Fremmøtet har gjennomsnittlig vært godt, og 
samarbeidet har selvsagt vært bra.

Styremøter har vi hatt hver for oss, hvis 
det da ikke gjelder tilstelninger, basarer eller 
fester.

I sesongen som er gått, har vi hatt flere 
tilstelninger som har falt i god jord. Vi kan 
her nevne den tradisjonelle «gamlefesten». 
Ca. 200 av de innbudte møtte opp, og de hyg
get seg alle sammen. Videre har vi hatt en 
tilstelning hvor damegruppene fra Borg, Sund- 
jordet, Knardalstrand og Tollnes og Urædd 
var innbudt. Denne ble også vellykket. Vi har 
igjen deltatt på hyggekvelder hos Borg og 
Sundjordet.

Det store spørsmål har ikke for oss, som 
for de andre gruppene vært — «Hvordan skal 
vi klare oss økonomisk denne sesongen?» Hel
digvis. Vi har lokalet gratis og greier oss 
forsåvidt med det vi får inn på møtene. Noen 
store utgifter har vi ikke hatt. Men vi skal 
allikevel komme inn på dette og da i forbin
delse med den meget vellykkede basaren vi 
hadde i høst. Den innbrakte så mye at vi i 
overskudd har ca. 1700 kr. Nettoinntekten 
delte vi likt med Turngruppa som også had
de hjulpet til med håndarbeidene og dukkene. 
Videre hadde en del av medlemmene i begge 
gruppene skaffet til veie kaker, slik at vi siste 
lørdagen kunne holde kakelotteri.

Vel, slik har altså året gått for gruppa i 
år. Samarbeidet innen styret har vært godt, 
og med medlemmene ellers har det også gått 
ganske glatt. Alt i alt må vi ha lov til å si 
at det har vært et godt arbeidsår for grup
pa, det står bare igjen å si god jul og ønske 
vel møtt til alle damene i foreningen neste år.

Redaksjonen vil sette pris på om medlem
mene var litt mer meddelsomme. Det er meget 
som der kan skrives om, og små historier 
fortalt om emner som ikke bare vedrører rent 
sportslige ting er av interesse. Vi begynner 
i januarnummeret med en spalte som får ti- 
telen Kort fortalt.

Billedstoff til jubileumsskriftet mottas 
komiteen med takk. Tidligere jo bedre.

Julen griper inn i hverdagslivet på en sær

skilt måte. Den skaper noe ekstra for
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Vi fortsetter allikevel tross motgang.
•

Boksegruppa har ordet

Bjarne.

Det kan være litt av hvert å si både for og 
imot boksing, men alle foreningens medlem
mer vet at vår boksegruppe har gjort en fin 
innsats når det gjelder å øke vår prestisje 
blant alle landets idrettsforeninger. Vi over
later ordet til gruppas formann, Bjarne Ol
sen som vil fortelle litt av hvert fra i dag og 
litt historikk.

Boksegruppa må en si har vært ganske god 
helt fra starten av i 1934. Den har høstet en 
god del premier i disse årene, og ikke få ak
tive har vi hatt innen våre rekker i løpet av 
denne tiden. Men selv om nok tiden fra 1934 
til 1940 var god kan en ikke komme vekk fra 
at tiden etter krigen har vært den beste for 
oss. Vi har hatt en Norgesmester (Bjørnflå
ten i tungvekt, junior), flere landslagsdelta- 
kere, og vi kan også rose oss av mange in
ternasjonale seire ellers.

Som alle kjenner til har det i den senere 
tid blitt snakket nokså mye om boksing og 
da mot denne sporten. Det ser ikke ut til at 
all motstanden har tatt lysten fra guttene til 
å være med, og vi har derfor ikke få lovende 
unggutter. Derfor er det ikke det verste med 
å skaffe aktive, det verste er økonomien. Slik 
er det vel med alle boksegrupper, for det blir 
ikke stor inntekten, særlig da ikke når det 
ser nesten håpløst ut med å få arrangert stev
ner.

Ja, det er stevnene som skaffer penger i 
boksegruppenes kasser for da det ikke er alle 
som er fysisk sterke nok til å drive boksing, 
sier det seg selv at det ikke blir mye konting.,

Hovedstyret ønsker alle foreningens med
lemmer en god jul og et godt nytt dr og hå
per på godt samarbeid også i året som kommer.

REDAKSJONSKOMITEEN
onsker samtlige lesere vel mott i det nye år.

o

Arets Porsgutt

Redaksjonen vil få takke alle som har sendt 
stoff og beklage samtidig at det også i år 
har vært enkelte som har lovet å skrive, 
men som har latt oss i stikken i siste liten.

verene krumtapp på vårt framgangsrike ju
niorlag og bidro i høy grad til dets suksess. 
Bare forbundets bestemmelse for juniors del
tagelse på høyere lag sto i veien for Johns 
debut på A-laget, men da juniorlaget ble slått 
ut av cupen var veien til A-laget ikke lang. 
Personlig hadde jeg den glede å komme i nær 
kontakt med ham. Det var i Selbak i høst og 
Johns innsats i den kampen bidro sterkt til 
det gode resultat vi fikk der nede. At bane
forholdene var svært dårlige skulle ikke gjøre 
saken noe bedre for en unggutt som skulle 
debutere, men han viste en sunn forakt for 
alt som het dårlig bane og eldre mere ruti
nerte spillere. Hans spill var rolig, inspi
rert og meget godt. Hans hurtighet, stop- 
ninger og pasninger var av beste merke. Pus
sig nok ble ikke jeg overrasket, jeg hadde 
faktisk ventet at han ville gjøre en god figur 
og desto gledeligere var det at han innfridde 
forventningene fullt ut. Foreløpig er det bare 
blitt 2 kamper på A-laget, og blir han bare 
spart for alvorlige skader har han en lang 
og forhåpentlig en lys karriere foran seg på 
fotballbanen.

At John ikke setter idretten som mål, men 
bare bruker den som et middel viser også hans 
mange andre interesser. Utdannelsen sin ten
ker han på i første rekke og foreløpig går han 
på gymnasiet i Porsgrunn. Han er med i rus- 
seteatret i år og at han også på de skrå bred
der skulle spille «helten» var vel bare naturlig.

Stort mer kan vel ikke en 18-åring rekke.
Bjr.

og den kan jo heller ikke andre grupper leve 
av. Men dessverre, vi mangler lokale til å ar
rangere stevnene i. Vi håper imidlertid at vi 
i løpet av sesongen skal få leid Odd’s Turn
hall, slik at økonomien blir bedret.

Det er kanskje en del som har stusset over 
at ikke våre boksere har vært med på de for
skjellige stevnene rundt om. Her må en igjen 
først og fremst skylde på at pengemangelen 
gjør at vi ikke kan sende så mange. Dessuten 
har vi vesentlig juniorboksere, og det er sjel
den det blir arrangert kamper for disse. Imid
lertid blir juniorguttene våre (5) med i Nor
gesmesterskapet, og hvem vet om vi ikke nå 
har enda en Norgesmester i foreningen. Det 
er mange av dem som kan ha sjanser.

Det er kanskje også på sin plass å komme 
litt inn på hvordan treningen blir drevet. 
Den foregår 2 ganger i uken, og fremmøtet 
kan vi absolutt ikke klage på. 15 20 mann 
er med, og alle som en er like ivrige. Tre
ningen går ut på lett teknisk boksing, vi skal 
ikke slite boksing, vi skal leke. Det kommer 
en mye lenger med. Hver gang holder vi pa 
i 2 timer med gymnastikk, tauhopping, skyg- 
geboksing, hansketrening og slag på sand
sekk, alt etter 3-minutters runder, og guttene 
liker seg meget godt.

All den tid det finnes ivrige gutter som 
holder på boksesporten slik som hos oss, er 
det synd at den skal stagnere. Vi må nemlig 
innse at den gjør det, ikke bare på grunn av 
det Dagbladet skriver, men også på mangel 
på lokale. Men våre gutter og hele gruppa 
vil i hvert fall forsøke å holde tradisjonen 
ved like i Pors og drive videre. Så lenge vil
jen og lysten til innsats virkelig er der, tror 
vi det skal gå.

Velkommen til trening og god jul.

Når vi i redaksjonskomiteen under denne 
spalten bestemte oss for å skrive om årets 
Porsgutt oller Porspike, var det vår mening 
her å trekke fram en av våre yngre piker 
eller gutter som i løpet av året har gjort en 
god innsats pa idrettsbanen og vist framgang 
som det virkelig står respekt av. Når jeg fikk 
i oppdrag å peke ut denne i år tenkte jeg i 
første omgang at dette skulle bli en enkel opp
gave, men etter nøyere overveielser fant jeg 
nok ut at det ikke var så enkelt likevel. Når 
jeg ble stående ved valget av John Nilsen så 
var nok ikke det noen tilfeldighet, da John 
såvel i vinter som i sommer virkelig slo seg 
fram for alvor og representerte vår forening 
både innad og utad på en verdig måte. 
I spissen for en ung langrennsgarde, som ski- 
gruppas energiske arbeide de seinere år had
de klart å trylle fram, var han med på å ska
pe blest og interesse om langrennsporten in
nen vår forening som nå i mange år hadde 
ligget i dødvannet. I sitt første konkurranseår 
som junior var han stadig å finne i framste 
rekke på premielistene her hjemme i kretsen. 
I kretsmesterskapet ble det en god tredje
plass og han deltok også i norgesmesterska
pet for juniors i Botne.

Det er imidlertid på fotballbanen han har 
nådd lengst. Som centerback var han den su-
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1953 l7i presenterer
bra sesong for Håndballgruppaen

navn
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Peder OlsenAndreas Nilsen

T. W.

Sikringsfondet.
På forrige årsmøte 15. nov. 1952 ble det 

enst, vedtatt å opprette et sikringsfond. Stat
uttene for fondet ble enst, godkjent på med
lemsmøtet 16. april 1953. Årsmøtet av 15. nov. 
1952 ga fullmakt til at et medlemsmøte kun
ne vedta statuttene. Fondets formål kan vel 
best sies ved å sitere statuttenes paragraf 1,

!

«sii

fiemtredende skiteknikk gjorde ham fremfor- 
alt til stilhopperen. Hans mange damenes pre
mier forteller om det.

Han var vår forste mann som satte utfor 
Rugtvedtkollen jan. 1920.

Som hoppsjef er han påliteligheten selv, og 
under mottoet safety first, arbeider han med 
tilløpet og hoppet slik at det alltid står for 
enhver kritikk.

I hans kjærlighet til Rugtvedtkollen og ski
sporten finner vi også den lune og hyggelige 
gutten som enda i mange år vil være å finne 
når der skal arrangeres skirenn på Vessia.

Formål:
«Opprettelse av dette fondet er fra gruppas 
side ment som en selvforsikring mot trange 
økonomiske kår, samt som medlemmenes 
synlige bevis på viljen til å verne om grup
pas og dermed sine egne interesser.»

errelagel /

Med hensyn til økonomien står det ikke så 
sterkt med oss. Vi har et ganske stort drifts
underskudd som skyldes ikke minst kjøp av 
drakter. Vi vil derfor appellere til medlem
mene om å vise interesse for sin sport ved å 
støtte opp om de tiltak eller arrangementer 
styret setter i verk for å styrke økonomien.

Under denne titel vil vi i tiden fremover 
finne navner som har hatt og har betydning 
for vår forening, aktivt og administrativt. 
Vi har tidligere brakt bilder og intervjuer 
med eldre medlemmer, men da vi mener at 
det ofte blir gjentagelser i det man forteller, 
og det er ikke til å unngå, så tror vi at denne 
form blir morsommere.

Vi vil i julenummeret i år bringe to 
frem, siden det er julenummer.

I begynnelsen av året så det ut til at alt 
lå vel til rette for sesongen 1953. Økonomien 
var god og interessen for håndball viste sta
dig stigning innen Pors. Utsikten til å få et 
sted å trene og spille våre kamper — eller 
med andre ord få stabilisert det hele, la med
lemmene få noen faste holdepunkter — gjor
de sitt til at styret faktisk gledet seg til å 
ta fatt på sesongen. Men gleden var ikke av 
lang varighet. Utgiftene begynte snart å mel
de seg, drakter til herrelaget måtte skaffes, 
gjeld betales osv.

Søknaden vår om å få leid Stadion ble av
slått og regnværet gjorde sitt til at trenings- 
banen ikke ble ferdig. Vi var derfor henvist 
til å gå utenom Pors for å få leid bane til 
våre kamper. Et sted å trene har vi ikke hatt. 
Men til tross for manglende trening har grup
pen hevdet seg svært godt. Herrelaget har 
spilt seg opp i I. divisjon og har bevist at 
det er i stand til å slå hvilket som helst lag 
innen kretsen. I kretsens cup-turnering innen
dørs, som går over 3 cuper med en liten po
kal til det seirende lag og point-utdeling til 
seierherren 5, finalist 3 og semifinalist 1 point 
i hver cup, og en stor og ti små pokaler til 
det lag som har flest point når turneringen 
er ferdigspilt, ble vi nr. 2 etter å ha vunnet 
den første cupen og dermed fått vår første 
pokal. Vi håper og tror at disse resultater vil 
anspore til øket aktivitet i kommende år.

De resultater vi har nådd, har medlemmene 
en stor andel i. De har vist stor interesse og 
velvillighet overfor de byrder og krav styret 
har måttet belaste dem med. Medlemmene har 
også vist et godt kameratskap både i og uten
for konkurransene, og fortsetter vi slik må 
vi nødvendigvis nå høyere opp og komme 
lengre frem, fordi at kameratskapet er og 
vil alltid være den beste grobunn for vekst 
og trivsel for vår gruppe og forening.

For den som har fulgt skisporten på nært 
hold i den siste menneskealder på Vessia, vil
le en presentasjon av Andreas være overflø
dig. Men for de mange som i dag bare vet 
at han er hoppsjef i Rugtvedtkollen kan det 
være av interesse å nevne at hans aktivitet 
som skiløper, og vi kan også ta med som fot
ballspiller, skriver seg helt tilbake til årene 
før 1920.

Det ble skiløpningen han interesserte seg 
mest for, og her presterte han sitt beste som 
aktiv idrettsutøver. Djervhet og dristighet 
brakte ham høyt på premielistene, og hans

Har fall 
pokal

1

w

Juniorene.
Vi har i år hatt et pikelag med i utendørs- 

serien. Resultatene har ikke vært slik som 
man kunne ønske dem, men til tross for sta
dige tap har pikespillerne vist en enorm in
teresse og iver. En har også kunnet se en 
voldsom framgang spillemessig sett fra vår 
til høst, og fortsetter pikene slik vil de sik
kert være å finne blant de fremste pikelag 
til neste år.

Da det ikke var noen kretsserie for gutte
lag utendørs, var det vanskelig å få startet 
et slikt lag. Men den 5. nov. 53 ble det arran
gert en guttecup innendørs og der var vi med. 
Guttelaget hadde ingen dårlig debut, selvom 
det ble tap. Men de kom sterkere igjen fjor
ten dager senere og tapte med bare ett mål 
for en av finalistene.

Det er jo en selvfølge at hvis gruppen i 
kommende år skal kunne greie å hevde seg i 
kretsserier så vel som N.M., må vi gå inn for 
å lære disse juniorene å spille håndball og 
spille den riktig.

En av de fotballspillere som betydde me
get for laget vårt i de første år, var Peder 
Olsen. Han var vel den første som spilte 
fotball slik vi i dag forbinder med godt spill.

I fotballens barneår her hjemme var det 
kraften og farten som var i skuddet, og det 
måtte ofte bandasjeres under og efter fotball
kampene i de dager.

Det var derfor litt utenom det alminnelige 
da en spiller kunde varte opp med litt annet 
enn akkurat det å sparke. Peder kombinerte 
med korte fine pasninger, han hadde altså 
ballbehandling og dermed ballkontroll, han
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Hvem er mest snakkesalige?
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MANGE TAKK
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Ungdomsgruppe 
i laget?

Til å svare på spørsmålet har vi plukket 
ut en del vi mener må kunne svare på dette. 
Vi overlater ordet til de forespurte.

Hva ønsker du for 1954, idrettslig eller på 
annet felt?

Einar «Jeisen» Gundersen.
Jeg ønsker treningsbanen tipp-topp ferdig 

og gymnastikksalen påbegynt, videre en for
yngelse av A-laget og et godt år for forenin
gen forøvrig.

0. W. Braarud.
Jeg ønsker at Stadionanlegget kunne på

begynnes og fullføres så snart som mulig til 
glede for Pors og for Vestsidens befolkning.

Jacob Augestadj skikretsens sekretær.
Jeg ønsker et godt år for Grenland Skikrets, 

at løperne i kretsen må greie å kopiere Au- 
stads innsats i Holmenkollrennet og i Nor
gesmesterskapet.

Dagmar Dahl Mikkelsen.
Jeg har ikke noe bedre ønske enn at vi nå 

snart måtte få bedre treningsmuligheter for 
å drive turn.

Erna Kittilsen.
Jeg håper at det vil bli større tilslutning 

til møtene våre. Det er for dårlig fremmøte nå.

Gerh. Ellingsen, ivrig fotballtilhenger.
Mitt nyttårsønske for «Pors» er at klubben 

må makte oppgaven å ansette en profesjonell 
fotballtrener, med det for øye å spille seg 
opp i Hovedserien. Betingelsene herfor for
øvrig burde nu være tilstede.

u 
N

fintet, han headdet og han kunde skyte. Han 
var ikke lite av en ballsjonglør. Det var ikke 
mange av den slags i de dager.

Peder spilte på laget i mange år og ble 
kretsmester i kl. B 1915.

Peder følger interessert med i fotballen i 
dag, han er av de som verdsetter godt spill, 
og gleder seg over den idrett som han var 
med å bygge opp på Vessia.

Det er 63 år siden Peder første gang så 
dagens lys.

skal alle dere ha som virkelig lot oss slippe 
å lage alt stoffet til julenummeret selv. Som 
dere ser er det blitt ganske fyldig, og det 
skyldes dere samt alt billedmaterialet. Med 
det samme vi er inne på billedstoff, så er det 
på sin plass å takke for den velviljen distrik
tets samtlige aviser har vist oss. Uten deres 
hjelp hadde nok ikke bladet blitt det det har.

Asbjørn Kjéllevold.
Mitt store ønske er at de unge må forstå 

å ta vare på de verdier foreningen nå er i 
besittelse av.

Carl Helgesen (Corner).
Sterkere laginnsats og mer målbevisst tre 

ning av ungdommen som skal avløse de eldre 
på førstelagene, at stabiliteten hos våre fot
ballklubber må bedres. La det ikke bare bli 
med et skippertak av og til, at vi må få flere 
toppidrettsfolk i Grenland.

I høst en gang innkalte utvalget for barne- 
og ungdomsidrett i Telemark representanter 
fra de forskjellige lag til et møte i Skien. 
Dessverre var det ikke så svært mange som 
møtte på dette kurset, for et kurs var det.

Men de som var der, fikk med seg en del 
tilbake til lagene som det kunne være en tan
ke å ta opp.

De fleste lag driver med ungdom eller bar
neidrett. Ellers ville ikke lagene kunne bestå. 
Men gruppene i disse lagene har sine egne 
ungdomsavdelinger og vil ikke gi slipp på 
disse. Skal en være utøver av flere idretter, 
må en betale kontingent til alle disse sær- 
idrettene.

På dette kurset ble det lagt frem forslag 
om å samle alle ungdommene i en gruppe — 
til en såkalt ungdomsgruppe. Den skulle være 
administrert som en vanlig gruppe, ha sin 
generalforsamling og velge sine medlemmer 
til styreformann osv. En ungdomsleder skulle 
rettleie disse og være til stede. Det skulle 
avholdes regelmessige medlemsmøter hvor 
ungdommene selv skulle ordne med under
holdning og det som ellers skulle til. En kun
ne også holde studieringer og øve disse opp 
i administrasjon.

Dette siste kunne være en fin tanke. Nå 
vil vi ikke nettopp si at vi er helt enig i at

Merkelig spørsmål i et idrettsblad, ikke 
sant? Vi er helt enig med dem som kommer 
med de ordene. Men vi kan allikevel godt ta 
spørsmålet opp. Et annet sted i bladet har vi 
forresten også tatt med et par ord om dette, 
i forbindelse med Damegruppas møter.

Vi kan ta vårt utgangspunkt i damegrup- 
pemøtene. Alle sammen av oss kan sikkert 
sette seg inn i hvordan det høres ut når 25 
—30 skravler i munnen på hverandre inne i 
et rom på ca. 16 m2. Det er ikke så rart at 
det høres så forferdelig ut som det gjør. Men 
hvor mange av dere har stått på et visst hjør
ne og skravlet? Det er heller ikke få. Her 
høres det ikke slik ut som det ville ha gjort 
om alle pratmakerne ble samlet i et rom på 
16 m2. Men det er ikke vanskelig å høre at 
nå står en gjeng på «torvet» når en kommer 
et godt stykke nede i Vestregate på Porse- 
læn-siden eller rundt hjørnet ved «Moth», ne
de på broen eller oppe ved Samvirkelaget.

Nei, dere mannfolk må ikke komme her og 
si at det er damene som skravler mest. Dere 
er ikke et hår bedre selv. Men kanskje det 
fra nå av ble litt mer ro over torvet og gjer
ne også litt mindre skravling på damegruppe- 
møtene? Det ville ikke være av veien.

gruppene skal samles. Det mener vi ikke går, 
i hvert fall ikke for fotballgr.s vedkommende. 
Dens medlemmer er innregistrert i NFF, og 
skulle så alle ungdommene betale kontingent 
til sin gruppe, hvem skulle så innregistreres 
i NFF. Alle kunne en selvfølgelig ikke ta med.

Men en kunne av og til samle de unge til 
medlemsmøter. Turngruppa har sine ungdom
mer håndball-, fotball- og skigruppa har sine. 
Til hvert møte kunne en nedsette en komite 
som i fellesskap med en ungdomsleder legger 
opp programmet for neste klubbkveld. Det 
har jo i lengre tid vært klubbkvelder for de 
voksne og de ungdommene som kommer til 
disse kveldene, føler seg litt til side som ri
melig er.

Vel, dette var en tanke som er kastet frem, 
er det noen som har noe å si i den anledning, 
så stål' plassen til rådighet. Vi vil gjerne ha 
litt diskusjon omkring saken, for viktig er 
den.

Det er ungdommene vi bygger på. I dette 
tilfellet vil de selv få fole at de er voksne, 
at de får ansvar lagt på seg.

Til julenummeret har vi tatt med to enqu
eter, en pr. telefon, en skriftlig eller i inter
vjus form. Den nedenstående kunne en derfor 
kalle «På tråden». Spørsmålet gjelder:

3 —JjQHANlrmn
JEREMIASSEN 
■TRELASTUTS a l g
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2000 dugnadstimer 
nedlagt på treningsbanen

Hos Eik overlater vi ordet til oppmannen, 
Kjell Myhre.

Jeg har spurt 3—4 spillere hva de mente

klubber

Vi skrev for en god del måneder siden til 
de forskjellige formennene i klubbene som vi 
henholdsvis hadde slått ut og blitt slått ut 
av i rundene, med andre ord Eik, Jerv, Fred
rikstad og Viking.

Dessverre innløp det bare svar fra de to 
første, men vi regner med at de er pålitelige 
og dermed lar vi disse få ordet.

Formannen i Jerv, Ragnar Kobro.
«Vi innrømmer gjerne at resultatet (7—1 

i 2. runde) var litt av en kald-dusj for oss. 
Vi kjenner jo Pors fra en privatkamp i Grim
stad, og forhåpningene om seier var kanskje 
ikke så store, men vi hadde i hvert fall ven
tet oss et hederlig resultat.

Nå var vårt lag noe redusert på det tids
punkt p.g.a. skader og en busstur i 5 timer 
i 31 graders varme skulle jo ikke gjøre det 
bedre. Dette ikke for å bortforklare eller unn
skylde nederlaget, for Pors viste seg klart 
som det beste laget, som også resultatet gir 
tydelig beskjed om. Men vi vil overfor pub
likum peke på at vi kan prestere bedre saker.

Hva Pors-laget angår, syntes jeg løperrek- 
ken spilte pen, men ikke særlig effektiv fot
ball. Dette høres kanskje rart ut all den tid 
den laget 7 mål. Men mot et så svaktspillende 
Jervlag som vårt 2-rundelag var, var der sjan
ser til mange scoringer. De fleste målene kom 
jo, såvidt jeg husker, i kampens siste del, da 
vårt lag hadde gitt opp alt håp om et heder
lig resultat. Innertrioen var god med Skifjeld 
som den beste p.g.a. hans bevegelighet og hur
tige fremspill. Forsvaret virket nokså ordi
nært, og en løperrekke med den nødvendige 
besluttsomhet, ville sikkert kunne score flere 
ganger.

Vi håper ved leilighet å få spille i Pors
grunn igjen, både fordi vi vil reise «kjerringa» 
og fordi Pors spiller god og fremfor alt fair 
fotball.»

Ca. 30 mann med Jeisen i spissen har stått 
for alt.

.... ....

Oppmann og målmann Kjell Myhre.
Vi har bestandig hatt respekt for Pors. La

get spilte dårlig flere kamper før det møtte 
oss, men hadde formen og innsatsviljen i or
den da det kom for å møte oss. I annen om
gang særlig var det meget bedre enn vårt, og 
seiren var fortjent. Vi var på en måte glad 
over å være ferdig med cupen, den ville bli 
for hard for oss ved siden av seriekampene. 
Men jeg håpet på at neste gang vi møttes, 
ville det være vår tur, og det ble det jo også. 
Publikum var ganske bra. Jeg hadde noen 
bak målet mitt i annen omgang, og de syn
tes jeg oppførte seg litt usympatisk, men det 
kan jo forekomme overalt.»

I
Ame Hatland.

— Vi gikk på banen for å spille pen fotball. 
Vant vi, var det OK, og tapte vi, så var det 
ikke noe å gjøre ved det. Som Stenholt nev
ner, la oss heller gå inn for seriekampene, 
de teller mer for oss. Ellers var Pors et sym
patisk lag og fortjente seiren. Publikum var 
flinke til å heie guttene sine fram.»

Dag Henriksen.
«Trodde sikkert Pors ville bli for sterke 

for oss, da de er et typisk cuplag. Neder
laget kom derfor ikke uventet. Laget spilte 
så hardt som et lag bor gjøre for å være med 
i galoppen. Publikum støttet godt opp om la
get sitt og har nok en ørliten andel i seiren. 
Den var helt på sin plass. Beklager for mitt 
eller rettere sagt vårt lags vedkommende 
selvmålet som kom litt for ordinær tid’

før og etter rundekampen. (1. runde 2 1). 
Først grep jeg tak i Rolf Stensholt, kaptein 
og indreløper på laget alle år etter krigen.

«Nå hva mener du Rolf?
— Vi var jo favoritter her i distriktet, men 

jeg hadde mine tvil da Pors bestandig hai 
hatt et godt tak på oss. Pors’ seier kom ikke 
uventet, de spilte bedre enn oss og fortjente 
å vinne. Det var forresten det beste for oss 
at Pors vant. Vi hadde nok med å konsen
trere oss om Landsdelsserien. Pors var et 
teknisk godt lag, men spilte litt hård fotball 
for oss.

med en del 
det hele.

Til slutt vil vi takke Jeisen og komiteen 
først og fremst for det arbeidet de har ned
lagt i denne banen som vi trenger så hardt 

Videre skal også alle dere 
som har vært på banen og arbeidet ha takk.

Og nå er det bare å ta isen i bruk--------

i tillegg til dette kommer 1200 m drenerings- 
grøfter med gjennomsnittlig dybde 80 cm. 
Alt er førsteklasses saker som er beregnet på 
å stå en god stund.

Det er nedlagt ca. 1300 dugnadstimer, med 
fjorårets blir det ca. 2000, og dette arbeidet 
er utført av ca. 30 mann. Hvis en da regner 
etter blir det gjennomsnittlig over 60 timer 
pr. mann.

Av penger er det i år nedlagt i trenings
banen over 50 000 kroner.

At vi i det hele tatt har greidd å anskaffe 
en slik bane, skyldes for en stor del Porsgrunn 
kommune. Samarbeidet mellom Pors og kom
munen har vært enestående og spesielt en 
mann har vært mer interessert enn noen an
nen, nemlig Sverre Knudsen.

Vi vil derfor be medlemmene om å slutte 
mer opp om arbeidet som står igjen til våren. 
Det gjenstår ca. 700 dugnadstimer, og det er 
å håpe at alle de som stemte for at vi skulle 
gå i gang med arbeidet på treningsbanen inn
finner seg, slik at komitemedlemmene sammen 

«gamle travere» slipper å utføre

udre

Arbeidet på treningsbanen tok til 18. mai 
i ar. Årsaken til at det hele ikke kunne be
gynne tidligere, var at været var mildest talt 
dårlig. Men drenering ble nå satt i gang, og 
fremmøtet til å begynne med var. godt. Dess
verre kunne vi ikke holde på mer enn 3—4 
dager, før regnet igjen strømte ned og stop
pet det hele. Det så håpløst ut i flere uker.

Imidlertid ble dreneringen utført på dug
nad ved siden av at foreningen fikk en mann 
til å legge rørene slik at det skulle bli fag
messig utfort. Dessuten hadde en brukt en 
del maskinell hjelp til noen av grøftene.

Etter at dreneringen var unnagjort, tok en 
i bruk bulldozer til finplaneringen slik at ba
nen fikk den rette profilen. På denne tiden 
var også lysanlegget ferdig utarbeidet.

All gravingen av grøfter til kablene ble fo
retatt av medlemmene, videre støpingen av 
fundamentene til mastene, som ble reist.

I mellomtiden var det lagt et blandings- 
dekke av grus og stein på banen som under
lag for gressteppet som skal legges til våren. 
Det er videre laget en avløpsrenne på vestre 
side som tar opp vann. På hver side av ba
nen er det lagt opp 2 kummer til sprøyting 
av isbanen og også til vanning av gressbanen.

Treningsbanen i tall:
Vannledning ca. 120 m, kabel ca. 350 m,
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Dr. Mo under arbeid i N.M. ,952.

—U—
A. F.

j&lJ»;

£

opa

Husker du første gang du var rennets lege? 
Det var i 1928 en strålende vintersøndag. 

Jeg ble hentet av daværende formann Chris
tian Andersen, som kom med bredslede. Det 
er jo litt annerledes i dag. Det er, tror jeg 
den vinter vi har hatt mest sne her.

Synes du det er morsomt å være rennets 
lege?

Ja, det er morsomt. Det er spennende og 
det er frem for alt hyggelig.

Er det noe som har imponert deg særlig 
deroppe. Er det noen spesiell løper som du 
mener har gjort seg utenom det vanlige?

Ivar Nilsen, Skrim, (nå Kif) er den beste 
jeg har sett, tenker da særlig på aftenhopp- 
rennet, hvor han to ganger hoppet 60,5 m.

Har du hatt noen alvorlige skader i denne 
tid?

Nei, ingen, men jeg har lyst til å nevne en 
eiendommelig skade, i det en av hopperne 
hoppet på seg en blindtarm-betendelse, dvs. 
han hadde følt seg noe dårlig om formidda
gen, men ikke verre enn han syntes han kun
ne delta. Han var så uheldig å falle på sletta, 
og her fikk han en akutt forverrelse, og måtte 
på sykehus.

Tlaccøna Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste kom 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.

NOTrøMÅ FABRIKER A/S
PORSGRUND

Like sikkert som vi arrangerer skirenn, som 
våre ivrigste medlemmer møter opp i Rugt- 
vedtkollen og tar sin tørn foran og under 
selve rennet, som løperne møter opp og skal 
delta, like sikkert finner vi dr. Einar Mo, på 
plass nede på sin egen tribune i overgangen.

Det samme har gjentatt seg i 25 år. Vi 
regner ham som et fast ledd i avviklingen av 
arrangementet. Det hører med til et vellyk
ket Rugtvedtrenn.

I 1948 ble han tildelt en liten erindrings- 
gjenstand for 20 års deltakelse, vi var den- 
gang litt redd for at han skulle trekke seg 
tilbake, men imidlertid har Mo fortsatt sin 
gratisvirksomhet. Noe vi setter meget stor 
pris på, ikke bare rent økonomisk, men vi 
føler en trygghet når Mo med sin frue, har 
inntatt sin plass.

Dr. Mo er dus med «Vessia» og alle gutta 
der. Så mange småskader og like mange be
søk har han hatt i de år han har virket på 
Vessia at han kjenner hver enkelt ut og inn.

Dr. Mo er liksom kamerat, eller skal -vi si 
«Pappa» for de mange idrettsutøvere som 
kommer til ham, særlig hvis det kniper en og 
annen gang for en aktiv, at han må bli bra 
i en fart, for å kunne være med til «søndan». 
Da pleies der med omhu.

I fem og tyve år har dr. Mo virket på Ves
sia, og i like mange år vært rennets lege.

Vi oppsøkte ham en kveld for å få et ju- 
bileumsintervju, og den samme tryggheten 
som vi føler i Rugtvedtkollen, fulgte oss da 
vi ble budt inn i Kremmergården.

Det skulle kanskje vært unødvendig å spør
re hvorledes han liker seg på Vessia, men det 
første spørsmål falt allikevel slik.

Over all måte, svarer Mo, den eldste bydel 
er absolutt den mest trivligste.

Husker du det første besøk?
Ja, og det var Kristian Andersen fra Lak- 

åsene, kom det uten å blunke.

Fotballkamp mot Storm. Undertegnede kom
mer opp ca. 1 time før kampen. Bare forman
nen samt baneformann er kommet. Vi blir 
derfor anmodet om å hjelpe til litt, og vi tar 
plass foran den ene av lukene med en hel del 
vekslepenger i skuffen. Litt etter litt begyn
ner publikum å strømme til, ja ikke slik at 
det er kø, nei langt i fra.

Da kampen begynte kan vi vel regne med 
at det var kommet nærmere 100, stort mer 
var det heller ikke da første omgang var 
over. Om det kom noen etter pause, vet vi 
ikke. Da var luken slått igjen og pengene 
talt opp.

Men skal en dømme fotballpublikum etter 
det vi så i luken eller rettere sagt hørte, da 
må vi si de var greie. Hvordan er stillingen, 
var et av de alminneligste spørsmålene, og 
vi hadde jo så pass god tid bak vinduene at 
litt fikk vi med av kampen også.

Men hensyn til mengden av hjelp når det 
er fotballkamp, så må vi si den kunne være 
atskillig større. Vent ikke til du får beskjed, 
men møt opp, det er sikkert noe du også kan 
gjøre.

25 år Hvilket renn synes du har vært det mor
somste?

N.M. 1952, uten sammenlikning. Det var 
en opplevelse.

Det kunne være interessant å høre din me
ning om skisporten i sin alminnelighet?

Det er så mange fordeler ved skisporten at 
det er vanskelig å trekke frem noe spesielt. 
Det er en sport som kan utøves av nærsagt 
alle, og det å komme ut på ski en herlig vin
tersøndag, ja ellers også, er jo rene medisin, 
en styrkelse av kropp og sinn.

Et spørsmål tilslutt. 
fortsatt å ha deg som

Har vi sjangsen til 
rennets lege?

Jeg vil så sant jeg kan være til nytte, og 
er det ikke noe som skulle gjøre det slik, vil 
jeg stille meg til tjeneste. Såfremt dere måtte 
ønske det. Og må jeg få tilføye et ønske om 
gode og hyggelige dagei' for idrettsforeningen 
på Vessia.

Vi vil for vår del rette en takk til dr. Mo 
for denne tid han har ofret gratis på fore
ningen, og uttale vårt ønske om at vi må få 
beholde ham på Vessia, ikke bare for den 
gjerning han nedlegger som lege og som ren
nets lege, men som den hyggelige og joviale 
menneske han er. Vi gratulerer med jubileet, 
og ønsker dr. Mo og familien alt godt i årene 
fremover.
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Jeg tripper

Andre klubber om — —
Slik ser altså utenbys lag på vårt lag. Hva 

syntes dere medlemmer. Send oss noen ord, 
nå har dere en god del eksempler. Beste inn
legg blir premiert.

God jul.
Asbjørn Kjellevold.

f

Qw.U.eJv ut £e.n.g.e
sier Halfdan Haukedal i en samtale med oss.

■ ' W
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Klokken 

formiddag, 
nervøst att og fram mel
lom stua og kjøkkenet. 
Jeg sier ingenting bare 
tenker d.v.s. prøver å ten
ke litt. Klokken 13 skal 
det foregå. 4. rundekamp 
på stadion. Jeg slenger 

meg ned i en stol sikkert for 10. gang det 
siste kvarteret. Åssen vil det gå i dag montro. 
Får vi det rette taket på spillet, bare jeg selv 
ikke gjør noen tabber, kunne vi bare få inn 
et par mål med en gang, og i fantasien ser 
jeg Leif får klemmen på ballen og der sitter’n 
i maskene og stormende jubel. Jeg skvetter 
til. Har jeg sovnet? tenkte jeg og kikket fort 
på klokken, men nei jeg har bare sittet her 
vel et minutt og reiste meg igjen. Jeg gikk 
ut i gangen for å undersøke veska med fot- 
ballsakene mine for atter en gang å konsta
tere om det var der alt sammen. Støvler, leg- 
geskinner, vanter, lue, jo, det var alt til stede. 

Jeg hiver på meg jakka. Like godt å be
vege seg oppover til banen og tar veska og 
skal til å gå ut døra, og jeg begir meg på 
vei oppover. Mange mennesker er på beina 
i dag og mange råd er det å få underveis. 
Sikkert velmente, men jeg enser dem ikke. 
Jeg tenker bare hurtigst mulig på å komme 
opp i huset.

Jeg inntar min faste plass i kroken til 
venstre for døra. Vi har våre faste plasser 
alle mann og ingen må bytte om ellers går 
det galt. Forsiktig begynner jeg med skolis
sene. Hva, skjelver jeg på fingrene eller — 
nei jeg er ikke nervøs sier jeg til meg selv, 
men er ikke helt sikker. Jeg fortsetter å kle 
av meg og tar et kort overblikk. Jo, de er 
her alle sammen, Olaf, Dagfinn, Kalle, Jeisen, 
Leif osv. Ansiksfarven er nok litt forandret på 
noen og hver av dem og de er merkelig stille 
alle sammen. Bare Ove forsøker seg med noen 
kraftsalver, men han får likesom ikke de and
re med. De tenker nok på sitt alle sammen,

— I grunnen har jeg ikke det. Selvfølgelig 
ville jeg gjerne hjelpe gutteløperne, men jeg 
tror ikke jeg har så lett for å lære bort. Per 
derimot (Johansen) har mye lettere for det. 
Han er flinkere til å oppdage de feil som 
guttene gjør.

I de årene du har vært med har det vel 
vært noe du spesielt husker?

— Ja vinteren 1938 er det litt vanskelig å 
glemme. Per og jeg hadde reist av sted til 
Fetsund en søndag, uken etter var det Vik
kollen i Mjøndalen. Disse rennene skulle være 
uttaking til Lathi. I Fetsund gjorde Per det 
fint, 5. pr., men i Vikkollen falt han etter 2 
flotte lange hopp. Hadde han ikke gjort det, 
ville han sikkert fått en Finnlandstur.

— Men hvordan gikk det med deg?
— I Fetsund gikk det dårlig, men jeg grei

de 10. plass i Vikkollen. Disse bedriftene våre 
gjorde at vi sommeren etter ble uttatt til Ski
forbundets leir på Kongsberg. Ellers er det 
selvsagt mange minner en har fra disse årene.

— Har tilliten mellom styre og aktive vært 
som det burde?

— Jeg tror det. Har i hvert fall ikke mer
ket noe selv. Men en slik tillit må være til 
stede skal det gå knirkefritt. Får håpe at 
forholdet mellom de aktive og styret fortset
ter som det har gjort.

— Er det så noe spesielt du ønsker for 
tiden som kommer?

— Jeg vil håpe at det kan bli alvor av pla
nene om en skihytte en gang. Videre ønsker 
jeg at lysanlegget som ble tatt ned etter mes
terskapet kan komme opp igjen. Ikke bare 
på grunn av flomlysrennene som da kan ar
rangeres, men mest på grunn av treningen. 
Det vil da bli de beste treningsforhold av 
verden oppe i skibakken vår, sier Halfdan 
til slutt.

Klubblokalet vårt
Som det seg hør og bør når et år er gått, 

så er det alltid en håndfull medlemmer vi er 
takk skyldig for dugnaden de har utført. Vi 
takker følgende for godt arbeide med maling 
o.l. Halvor Teksten, Th. Aasland, A. Kristen- 
sen, A. V. Henriksen, Bjarne Olsen, R. Anund- 
sen, Chr. Andersen, 0. Holtan og sist, men 
ikke minst, Frank Olsen. De siste 5 var med 
på malingen.

Utsmykningen av styrerommet kan vi takke 
Ivar Kristiansen og Alf Jansen for, Malermes
ter Sigurd Isaksens arbeid er et kapitel for 
seg. Det kan ikke beskrives, det må sees.

Snekkerne Alf Larsen og Hans Hansen og 
rørlegger Alf Aulie har stått til tjeneste som 
vanlig.

Første etappe med utbyggingen av vårt 
styrerom er nå ferdig. Det resterende arbeid 
vil kreve nokså store uttellinger av midler, 
så det må nok utestå til fordel for viktigere 
ting inntil videre. I den anledning kan vi nev
ne at vi har nedlagt ca. kr. 5000,— i nyan
skaffelser og utsmykking av vårt prektige 
lokale. (Alt betalt). Nå gjenstår først og 
fremst tekking av taket med sten, og så føl
ger inngjerding av vår eiendom, så vi kan 
få anlagt et parkanlegg mot porten. I jevn 
rekkefølge håper vi å se at klubblokalets gulv, 
belysning og inventar blir modernisert. Vi 
kan ikke vise vår takknemlighet for gaven 
fra vår by bedre enn ved å holde lokalet vårt 
i tipp topp stand.

Takk for hjelpen.

det er nok ikke bare meg. Jeg er ferdig med 
å kle meg om, men ser at jeg har god tid. 
En liten tur bak klubbhuset kunne jeg spart 
meg for og jeg kan ikke annet enn å dra på 
smilebåndet av meg sjøl.

Endelig er tiden inne. Vi springer ut på 
banen og jeg føler faktisk at befrielsens time 
er kommet. Vi myker oss opp foran goalen 
og jeg konstaterer at alt er i orden.

Du verden så moro det er. Bjr.

cw

Vi har undersøkt litt i kirkebøkene og fin
ner da ut at Halfdan Haukedal nå går inn i 
sin siste sesong i klasse A. Det kunne da 
være en tanke å høre hva han har å si i den
ne anledning.

Vi ringer opp og spor forsiktig om vi for
styrrer ham i noe viktig arbeide. Det får vi 
et benektende svar pa og dermed er praten 
i full gang.

— Det blir vel din siste sesong som aktiv, 
den som kommer?

— Hva? A nei du, jeg håper da jeg får 
være med i mange år enda. Så lenge interes
sen er der, kommer jeg aldri til å legge skiene 
på hyllen. Det er jo mange som holder på 
lenge etter at de har fylt 50, og dit er det 
da heldigvis langt til enda.

— Du trakk deg fra styret siste general
forsamlingen i gruppa. Var det for godt?

— Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Jeg ville 
gjerne ha litt fri en stund, hadde jo sittet 
der så mange år, og det kunne være bra å 
få noen nye med. Siden igjen hvis det skulle 
være bruk for meg kan jeg komme igjen.

— Du har ikke tenkt å virke som instruk
tør fremover da?
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i— ALT I KOLONIAL —I
O. Brøarurf

V. Porsgrunn

A. F.

WlattaA. wzåfaidd.

PORSGRUMD METfiLVERK A.S

©xlfe, aq u-e£te£(M.
Aksjekapital kr. 120.000,00

Innsatsen og viljen var der, og det ble en 
tur for et par av dem til junior-mesterskapet. 
Vi vil følge disse nye i sporet fremover.

Gruppens arrangements med skolene vil vel 
også komme til å bety noe. Siste vinters kon
kurranse måtte dessverre avlyses.

Avlyste vi denne, så ble ikke Rugtvedtren- 
net avlyst. Her kan man slå på stortrommen 
og skryte litt. Men vi avstår, det er så meget 
å skryte av. Det gledeligste ved dette er Ski- 
gruppens samlende evne.

Det er meget å glede seg over i norsk vin- 
tersport. Det er fred over et snøkledd land
skap. Det ånder liksom av stillhet og fred.

Men over dette jomfruelige går det et ski
spor, som vidner om liv. Og det er dette spor 
som drar oss ut til dette hvite eventyr. Opp
over, utover, innover til nye opplevelser.

Den glede og sunnhet som skisporten gir, 
har mange venner på Vestsiden og i vår fore
ning. Men vi vil gjerne at enda fler skal nyte 
godt av skisporet.

Det gror faktisk i skisporet, sunn utvik
ling, djervhet, våkenhet, og allsidighet følger 
ungdommen og eldre med i. Ta det i bruk, eller 
lag nye inn i vårt herlige terreng, lokkende 
og innbydende som det er.

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

i f

Klingbørgs Kolonial
CRØGERLIEN 

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MAR1
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Sto f f knapp er, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

1,1. Dyraas
Telf. 515 68

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01f 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 2Jf

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

Vestsidens Skoleytorretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

MM fM? POBSGRUNN
Kl IW^lf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KÅPER

Sen^eutstyr — Herreekviperiug — Arbeidsklær.

IJp■ 7-

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

Pors-tavlen på hjørnet kunngjør. Guttelø- 
perne møter ved Ekko søndag kl. 10. Fra kl. 
9 kan du følge guttene, fra nærsagt alle smug 
og gater kommer de, i stramme strekkbukser 
og med ski på skulderen, rumpetaske med 
niste og smøring, og enkelte har også vært 
så forsynlig og har tatt frakk med. Gudmund 
er selvsagt på pletten, og det er bra. Her er 
det nok å svare på, det regner med alle slags 
spørsmål, fra smøring på nysnø til hoppets 
helningsgrad.

Bussen kommer, den er ikke engang stop
pet før alle guttene stormer inn og inntar 
sin plass. Her behøver man ikke vente på 
etternølere. Gudmund teller etter og ser at 
alle 25 er kommet ned på setet, og gir signal. 
Det er gutterenn et sted i Grenland. Disse 
25 skal delta i hopprenn, friske, djerve unge 
representanter for vår forening.

.Det faller alltid noen fra hvert år, men 
nye kommer og disse gir gruppen nytt liv. 
Bredden kan variere litt, men nye utøvere 
kommer med nye streker og gøyer. Ungdom
mens overskudd.

Siste vinter var det flere som tok konkur
ransen opp i langrenn, det var de første fruk
ter av et N.M.

l FFF
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Redaksjonskomiteen i arbeid
en

er

i

en

som

Nå har de tre endelig inntatt sine plasser, 
og det kommer spørsmål om hvorfor de 2 hai’ 
meldt forfall. Arbeid og husbygging blir det 
svart, og det må en godta naturligvis.

Så vidt en kan øyne blant alle papirene 
oppdager en også en bunke med Porsblader 
som skal sendes ut. Distributørene kommer 
i det samme inn av døren og begges øyne 
faller øyeblikkelig på dette ømme punkt. Dis
se skal skrives ut før møtet går videre.

Vel, Ivar du kjenner til dette og får derfor 
forklare for oss andre.

Ivar setter i gang med forklaringen. Først 
alle som har betalt. (Dette var før det ble 
slutt på sendingen av bladet til alle etternø
lerne.) Deretter gikk en i gang med de andre. 
Til dette motet var det kjøpt inn ikke få 
postanvisninger, og det var meningen å fylle 
ut disse og legge dem ved. (Vi håper de kom 
vel frem).

Maskinen tar til å klapre igjen, og mens 
redaktøren skriver i sitt arbeids sved, skriver 
de øvrige ut bladene. 600 eksemplarer ble 
sendt rundt til land og strand, så kom ikke

kalle det lyst til å skrive som får dem med. 
Vi håper på det siste.

Møtet går videre. Et slikt møte med 
redaksjonskomité er noe helt annet enn et 
styremøte eller et møte i Hovedstyret. Her 
går det ikke etter noen dagsorden selv om 
det selvfølgelig er satt opp en møteplan på 
forhånd. Alt går som det faller seg. Hvilken 
annen komite enn vår ville for eksempel ha 
en formann bak en skrivemaskin når møtet 
begynner. Her blir «han» sittende under hele 
møtet, og det varer lenge.

Det er prat over hele linjen, og alle ar
beider, noen til og med intervjuer hverandre. 
Hva det skal brukes til, vet vi ikke enda. 
Det kan nok tenkes at det blir brukbart, vi 
skal se på det senere.

Og maskinen klaprer.
Plutselig går døren opp, og inn kommer 

det en fotograf med fullt utstyr og spør med 
den alvorligste mine av verden om dette er 
redaksjonskomitemote i landets dårligste avis.

Dette kan vi jo ikke nekte for, og vi 
visst nokså uforstående på 
rat da for ingen skjønner 
være. Blitzen eksploderer i

Hvis det virkelig ble noe

ser 
hverandre akku- 
hvem dette kan 
dette øyeblikket, 
av disse bildene, 

står de her i forbindelse med hele forklar
ingen.

Men slik går det ikke for seg hver gang vi 
har møte. Det er ikke ofte at noen spanderer 
film på oss, nei.

Komiteen lager altså stoffet til avisen, men 
fra oss går det over i andre hender. En gang 
i blant drar en altså over broen til Jacobsen 
og får bladet satt og trykt og fra han går 
det igjen tilbake til Vestsiden — til distri
butørene. Disse kjenner vel snart nå samtlige 
porseres adresser, så de måtte vel være noe 
for folketellingen.

Og dermed går hjulet rundt igjen og maler 
på den samme leksa. Arbeidet er nøyaktig 
det samme.

Hva slags stoff er det da det er snakk om?
Det er alt mulig fra «I dag tapte Pors» — 

den kjenner du sikkert igjen — til «Vi har 
slått av en prat med». Det er altså intervjuer. 
Da finner vi en eller annen som er nokså i 
skuddet for tiden og prater med han eller

Det er innkalt redaksjonskomitemote i 
klubblokalet, i det nye styrerommet og samt
lige 5 minus 2 er kommet på plass når re
daktøren slår den innbilte klubbe i bordet og 
erklærer møtet for satt. Du verden så høy
tidelig det går for seg, sier kanskje mange 
når de leser dette.

Vi skal med det samme si til disse at slik 
går det slett ikke for seg. Møtet er gjerne 
satt lenge før klokken nærmer seg det fast
satte tidspunkt for møtets begynnelse. Redak
tøren er på plass tidligere og har bredt sine 
notater, halvferdige og ferdige manuskripter 
utover bord og stoler og skriver for sitt fulle 
hyre på maskinen og hører nesten ikke at 
døren blir åpnet og en forsiktig sjel sier 
«Mor’n».

Denne gangen er det julenummeret 
skal diskuteres i det vide og det brede. Det 
må planlegges i tide for at det i det hele skal 
komme ut. Om det nå har gjort det er det 
sikkert ikke medlemmenes skyld for vi hadde 
ti', dette møte heller ikke mottatt noe bidrag 
fra noen kant.

å si at ikke komiteen gjør sitt arbeid til den 
pinlige nøyaktighet.

Men vi fortsetter. Planen for opplegget av 
julenummeret blir lagt frem og nøye gjen
nomgått. En av de tilsagte om stoff til bla
det hadde bedt om å få et annet emne. Det 
han hadde fått lå utenfor hans evne. Skulle 
det deles ut et annet eller ikke? Hvem skulle 
vi få til å overta hans? Stoffet var nemlig 
svært viktig å få med. Det kom forslag etter 
forslag, og endelig ble så dette igjen som 
dere kan lose i dag.

Stoffet som kunne lages med det samme, 
ble det satt i gang med øyeblikkelig. Vi ringte 
i øst og vest. Av og til fikk vi virkelig tak 
i den vi skulle snakke med, men som oftest 
ikke. Og enqueten og nyttårsønsket gikk sin 
gang.

Slik er det altså av og til når redaksjons
komiteen arbeider, som oftest er det helt an
nerledes.

Først settes det opp en plan over det stoff 
en trenger for å fylle 8, 12 eller 16 sider. Det 
er ikke lite som skal til, men det kan vel 
bare dere som har hatt med avisen å gjøre 
sette dere inn i og forstå. Noen ganger blir 
det delt ut oppgaver til medlemmene av re
daksjonskomiteen, andre ganger ikke. Da blir 
arbeidet gjort av redaktøren selv.

Og så er det da å løpe fra fotballkamp til 
håndballkamp og tilbake igjen fra mote til 
møte og samme vei tilbake for å følge med i 
det som foregår i foreningen. Alt dette for 
å gi leserne det rette bilde av Pors i dag.

Men hva med klisjeer?
Ja, det er sant. Noen ganger spanderer vi 

klisjé på en eller annen. Da får vi tak i 
et bilde av vedkommende og sender det inn 
til Oslo og får laget klisjeen. Ellers blir det 
å spørre i avisene, og disse har stilt seg me
get velvillig overfor oss. Og det tar også tid 
å løpe slik omkring.

Hvorfor vil noen i det hele tatt la seg vel
ge inn i en redaksjonskomité?

Det er det heller ikke noen som vet. Kanskje 
er det for at det nettopp er vanskelig å få 
noen med at noen ofrer seg. Eller det kan 
være interesse for journalistikk eller la oss

Redaksjonskomiteen i full gang. Fra venstre Aksel Fjeld. kasserer Harald Westbye og redaktør Duddi 
Kjellevold. Bjørn Reinholt og Alf Jansen var fraværende da bildet ble tatt.
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Turngruppa mangler lokaler
Fra tumgruppa har vi fått oversendt føl

gende innlegg.

fortelle om et hjerte av gull — og om et ka
meratskap som det er vanskelig å finne make 
til i noen annen idrett. Ja, for det er jo nett
opp et hjerte av gull den gode Beiten har.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har 
ringt til Bokseforbundets ledere for å høre 
om sammensetningen av representasjonslage- 
ne. Slutten på disse samtalene husker jeg 
imidlertid meget godt. Det har alltid vært 
omtrent som så: «Hva skal dere gjøre med 
tungvekt’a» ?

«Vi blir nødt til å be Beiten om hjelp».
«Men han har da lagt opp?»
«Ja, men han kommer hvis vi er i knipe.»
Og — tungvektere vokser det ikke på trær. 

Stadig har Forbundet — og andre arrangører 
vært i vanskeligheter, men like sikkert kom
mer den reddende engelen fra Porsgrunn. Så 
går det et lite sus gjennom salen idet den 
gamle kjenningen kryper inn mellom tauene. 
Folket setter seg godt til rette, — og vet at 
det blir noen livlige minutter. Men noen for- 
skjærkniv blir aldri synlig. Beiten klarer seg 
nemlig godt nok med nevene.

Det er en kjent sak at han ikke er noe be
geistret for å fly. Likevel har han tatt luft
veien til Helsingfors to ganger, og det er 
nærliggende å spørre hva Bokseforbundet har 
fristet ham med ved slike anledninger. Jo, — 
finnenes berømte tungvekter, Hika Koski, 
skulle ha en motstander i selveste Måsshallen. 
Og hvem andre enn Beiten var villig til å 
møte løven i hans egen hule?

Jeg kunne fortsette med slike beretninger. 
Det er bare synd at han nå så definitivt har 
lagt opp. Hyggeligere var det å se av siste 
Porsbladet at Norges Bokseforbund hadde 
sendt ham en gave, — med takk for sportslig 
og administrativ innsats.

Det er sikkert de færreste som forstår å 
verdsette offervilje og pålitelighet i samme 
grad som bokselederne. En påskjønnelse fra 
den kanten kan Beiten ta i mot med stolthet.

Nå tror jeg forøvrig at den gode Porseren 
også på mange andre måter har hatt stort 
utbytte av sin boksing. Det er jo blitt nokså 
mange ferder gjennom årene — og det er 
blitt mange venner.

Hedersmannen „Beiten”

llli

henne. Dette blir en del ut av. Ellers finner 
vi ut hva Pors holder på å arbeide med ak
kurat nå og passer på å være til stede ved 
alle mulige hendelser. Dette blir det stoff av.

Nå som vi altså her har gitt en ganske 
god forklaring på hva redaksjonskomiteen 
arbeider med, skulle det vel være flere som 
kan ha lyst til å prøve seg som skribenter. 
Du behøver ikke være proff for å greie det.

Neste gang blir det ingen vanskelighet med 
red.komite.

må ta veien over til Øst for å få et pai ti
mers gymnastikk i uken, hindrer nok også.

Vi har i år fått tilbud om å holde turn- 
stevnet for 1954, og vi har akseptert. Stev
net skal holdes 1. pinsedag, og vi håper på 
stor tilslutning.

Det store spørsmålet har lenge vært hvor 
stevnemiddagen skal holdes, men det ser og
så ut til å bli løst. Hele gruppa går fullt og 
helt inn for saken, så det vil vel gå.

Styret i Turngruppa ønsker hele foreningen 
god jul og lykke til i året som kommer.

—?nor.

Det må dessverre sies at de fleste medlem
mene i vår gruppe bare interesserer seg for 
treningen — bortsett fra styret da, som også 
må ta seg av en del annet arbeid for å holde 
gruppa sammen. Det er derfor ikke noe rart 
at styret går trøtt, for det er en kjensgjer
ning at det er styrene som må utføre arbei
det i de forskjellige gruppene — også slik 
hos oss.

Men for vår gruppe er det i grunnen ikke 
så rart. De fleste medlemmene kommer bare 
for turningens skyld. Mesteparten er nokså 
unge og tenker bare på å få trening og kom
me på stevne. Dessuten foregår denne trenin
gen 2 ganger i uken, lang vei er det til lokalet, 
og de tenker vel som så at det kan være «fly
ing» fullstendig nok. Alle sammen av oss er 
på arbeide hele dagen, enten i huset eller an
net sted, og derfor kan det lett bli for mye.

Turningen begynner om høsten, i septem
ber, og sesongen er slutt når stevnet er holdt. 
Før jul er programmet varierende, men i feb
ruar foreligger stevneprogrammet, og da er 
det slutt på alt annet. Til å begynne med blir 
det bare å gjennomgå et par av øvelsene ad 
gangen, siden når alt er gjennomgått, blir 
det kun finpussing.

Vi har en ganske stor medlemsflokk nå, 
og mange har vi fått med på stevnene som er 
holdt. Det kunne kanskje også være enda flere 
som hadde lyst til å drive turning, men lokal- 
vanskene står i veien for oss. Og det at vi

I de siste årene har det faktisk vært mo
derne å diskutere boksesporten og dens ulem
per. Man har delt seg i to grupper:

1) De som praktisk talt aldri har sett en 
boksekamp, men som pussig nok er blitt mot
stander av denne sporten.

2) De som har forsøkt å sette seg inn i 
boksesporten, som har lært å kjenne livet 
bak kulissene — og som er blitt glade i neve- 
fighten.

Dette er beslutninger jeg har trukket etter 
noen hundre større og mindre diskusjoner med 
folk rundt omkring.

I alle disse diskusjonene har jeg lagt stor 
vekt på dette med livet bak kulissene — og 
ved en hver anledning trekker jeg fram blant 
annet hedersmannen fra Pors: Beiten himself!

Da jeg fikk en anmodning om å behandle 
min gamle venn i noen linjer til Porsbladets 
julenummer, tør jeg påstå at skrivemaskinen 
kom i bevegelse innen halvtimen var omme.

Folk som står fjernt fra boksesporten tror 
jo faktisk at en kar som Beiten kommer fra 
Porsgrunn med et par forskjærkniver godt 
gjemt under trøya, — og at han for hver 
kamp henter seg nye uvenner, som bare tørs
ter etter å få sprengt mest mulig av Pors
grunn i lufta. Da er det hyggelig å kunne

Distribusjon av Storm-avisa
Ja, hva er det ikke Porsbladet kommer ut 

for. Til og med har vi vært med på å distri
buere Storm-avisa, en av de få gjenlevende 
etter mange forsøk i distriktet.

Egentlig var ikke det meningen, men det 
ble nå slik. Redaktøren var på jagt etter for
retningsføreren av avisa for å diskutere spørs
målet som var rettet i julenummeret for et 
år siden.

Vi traff ham nede på Tollbua i Skien i ferd 
med å distribuere sitt eget julenummer. (Vårt 
var ferdig en god stund tidligere). Vel, han, 
redaktøren og den tidligere redaktøren slik
ket frimerker så mye de var’ kar om da vi 
kom, og selvfølgelig fikk også vi overlatt en 
anseelig bunke med blader samt en del fri
merker å slikke på.

Det var hyggelig å se hvordan andre 
daksjoner arbeider, det var en trøst å vite 
at andre også arbeider tungt med hensyn til 
stoff fra medlemmene. Det stod tydelig på 
annenhver side i bladet.

Vi vet ikke hvor mange det var som ble 
sendt ut men nærmere 500 var det sikkert. 
Fra Tollbua gikk veien opp til Postkontoret 
og derfra ut.

Hvorfor det ble klistret på frimerker (det 
er det som kjent ikke på våre blader) var at 
Storm-avisa ikke er innregistrert som blad, 
og derfor alt dette ekstraarbeidet.

Men som sagt, det gjorde seg dette også.

kjel.
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Dem mest i 1953Hvad har gledet
kvinner og mennEn enquete blant

■

en
£er

1
Wessel.

Jeg velger å behandle spørsmålet lokalt og 
med adresse til hva som har skjedd på spor
tens hjemmefront. Svaret må da bli: Pors 
juniorenes glimrende innsats i cupen. Nett
opp fordi de på en slik måte rehabiliterte inn
trykket av at det så alt annet enn lyst ut med 
rekrutteringen her i Grenland. Dessuten fikk 
nok også mangen klubbledelse seg her skre
vet på snippen, at det lønner seg å ofre me
get på juniorene.

Magne Johansen.
At det fortsatt er håp om fred i verden, og 

dernest min deltagelse i N.M. orientering i 
Nydalen.

Ordfører Anders Haug.
Når jeg skal svare på hva som har gledet 

meg mest i 1953, så må det bli tre ting, nem
lig den store bevilgning til ny bro som ble 
vedtatt ved budgettbehandlingen i år, da jeg 
anser brosaken som den største for vår by. 
Dernest kommer den nye folkeskole på Vest
siden og den store boligbygging som har fo
regått i vår by dette år.

By gartner Gundersen.
Den usedvanlig drivende sommer, til nytte 

for mennesker, dyr og planter.

Anna Evensen, Turngruppas formann.
Det hyggeligste vi har vært med på i 1953 

er uten tvil turnstevnet på Rjukan, men det 
at vi til neste år skal arrangere stevnet, det 
kommer som en god nr. 2.

Dr. Einar Mo.
At Basse er begynt å studere medisin.

Rådmann Graaberg.
Endelig nådde man så langt at krigshand

lingene i Korea ble innstilt.

herre-håndball-laget har spilt seg opp i 1. 
divisjon.

For å holde seg til sitt eget område vil jeg 
si at det er gledelig at avisa har greidd seg 
bedre økonomisk etter at vi gikk over til kon
tingent.

Urmaker A. B. Andersen.
At det meningsløse krigsorkester i Korea 

har sluttet å spille.

Kjøpm. Bjørn Jensen.
Som fredsvenn, våbenstillstand i Korea, 

som forhåpentlig kan bli til varig fred i ver
den.

En utlending på strøket.
Oppstanden i Øst-Tyskland i sommer.

Einar Wirud.
Nye lokaler for trygdekassen.

Otto Malm gren.
Seiren over Fredrikstad, og juniorenes ster

ke innsats.

Molla Hegna, formann i Damegruppa.
Det gledeligste for gruppa var at basaren 

innbrakte så mange penger.

0. T. Halvorsen, Ulefoss.
Otto Austads seir i Holmenkollen 1953.

Johs. Borchsenius.
Den relativt gode sommer ga mange gleder 

i motorbåten.

Skulle jeg besvare spørsmålet uten spesielt 
å tenke bare lokalt og på sport, vilde mitt 
svar bli: At Albert Schweitzer ble tildelt 
Fredsprisen.

0. W. Braarud.
Vanskelig spørsmål. Korea-krigens slutt, 

f. eks. Havnebanens åpning, Stalins avgang, 
Pors-juniorenes gode innsats — slike ting —.

Men skal jeg være hensynsløst ærlig, så må 
jeg samtidig avsløre min egen egoistiske for
fengelighet.

Det var ingenting i 1953 som utløste en 
mer spontan glede og tilfredshet hos meg, 
enn det at det var jeg som fikk bestemanns
premien i lerdueskytning på Geiteryggen i 
sommer.

1

Rolf Gulliksen, Fotballkretsens formann.
At jeg nå da sesongen 

er over for denne gang 
kan fastslå at 1953 kan 
vise noe framgang for 
Grenlandsfotballen. I 
begrenset spalteplass 
det ikke råd å få med alt, 
men la meg kort få nevne 
bl. a. våre klubbers plas- 
ering i cup og serie, hvor 
jeg vil plusse ekstra for 
Odd’s og Pors’ innsats i 
cupen, juniorfotballens 
fortsatte framgang — vår 
kvalitetsmessige deltakel
se i årets norgesmester
skap for junior med Pors’ 
semifinaleplass kan fortelle om det — slutt- 
kampene i kretsmesterskapet for junior — 
gutte- og småguttklassen hvor der ble visst 
spill av kvalitet som lover godt for rekrutter

ingen i kretsen, og vårt kretslags storbrag
der i kampene mot så sterke fotballkretser 
som Vestfold og Rogaland, samt den store 
interesse og tilslutning til våre dommer-, tre
ner- og keeperkurs. Og ikke forglemme den 
første landskamp her i kretsen og med denne 
som arrangør. Jo, det var mye å glede seg 
over i 1953.

r 
feW j

1 I i
Halfdan Eltvedt.

Selvfølgelig har det hendt gledelige ting i 
den store vide verden i 1953. Men det er vans
kelig i farten å gi en bestemt hending prio
ritet.

Når det gjelder Pors, er saken straks enk
lere. For meg er utvilsomt junioravdelingens 
store fremgang kvantitativt og kvalitativt 
det mest gledelige.

Duddi Kjellevold.
Når en skal finne frem til det gledeligste, 

er det mange ting en kunne ta med, trenings- 
banen, det nye styrerommet eller A-laget og 
juniorene i rundene og ikke å forglemme at
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Bokser du riktig Et fotbalfminne
blir det ikke skader

gi fte kvinner eller juniorer».
Bjarne Olsenmener

å bokse, lær å forsvare deg selv på

i *

i.

I

B.

Aksel Fjeld.
Blant mange gledelige begivenheter i året 

som gikk, synes jeg oppslutningen om Ski- 
gruppens arrangements, og det langt frem
skredne arbeide med treningsbanen, som det 
gledeligste, idrettslig sett.

Kinobestyrer Bjaaland.
Avblåsingen av Korea-krigen.

Lektor frk. Martha Noer.
At Albert Schweitzer fikk Nobels fredspris.

Alf Hvam, Norges Skidommerlaug.
Min tur til Mellom-Europa med Halvor Ness, 

Erling Kroken’ Asgeir Dolplass, og da igjen 
Halvor Ness seir i Bischopshofen i Østerrike, 
Bradls hjemsted.

Halfdan Realfsen.
Junior-lagets innsats og spill i sesongen, er 

den ting som har gledet meg mest, idrettslig 
sett.

«Må ikke leses av

Lær 
en riktig måte, lær å beherske din kropp og 
hjerne, lær å konsentrere deg hurtig — alt 
dette får du ved å drive riktig boksing. Der
for vil jeg anbefale alle unge gutter til å 
være med og trene i boksing. Men jeg vil 
ikke anbefale alle til å gå aktivt inn for boks
ingen.

Det er dessverre mange som har vært med 
som aldri skulle hatt hansker på hendene. 
Mye sannsynlig er det på grunn av disse all 
kritikken mot boksingen kommer. Men som 
forsvar for min sport vil jeg si at det kan da 
ikke være sportens skyld at den blir utført 
galt av utøveren.

En bokser er aldri i fare for skader og slikt 
hvis han ikke er redd og undervurderer seg 
selv. Boksing er ingen «frøkensport» (men hel
ler ikke rå, etter min mening). Det kreves 
både fysiske og psykiske krefter skal en ha 
glede av å drive den. Men en ting er i all fall 
sikkert, det nytter ikke bare med rå kraft. 
En må også være i besittelse av tekniske fer
digheter og ikke minst et kaldt hode.

Personlig vil jeg si at jeg aldri har angret 
på at jeg begynte med boksingen. Jeg var 
10 år den gangen jeg hadde de første hanske
ne på meg, og siden har jeg holdt på i ett, 
kanskje med unntak av krigsårene. (Jeg sier 
kanskje, for det hendte de var fremme da 
også). I dag er jeg 34 år, og jeg antar jeg 
har vært med på ca. 400 kamper. Jeg inn
rømmer gjerne at det vel har vært mer juling 
å få enn å gi, men det har vært en uforglem
melig tid med mye moro og kjekke kamerater.

Etter disse over 20 år som aktiv er jeg 
villig til å la meg undersøke av hjernespesia- 
lister, professorer o. 1.

Jeg tror jeg har hatt godt av boksingen.

«vidløftig» mann som telegrafbestyreren» og 
det holdt hardt for meg å beholde alvoret, da 
dette med «vidløftig» naturligvis veide tungt. 
Mine iherdigste overtalelsesforsøk var forgje
ves, og til politimesteren bar det med oss, 
ekskortert av de 2 politimenn. Politimesteren 
anmodet først om en konferanse med meg 
under 4 øyne. En jovial hyggelig mann var 
det og han forklarer meg at saken ikke var 
noe å ta seg nær av. Klagen var imidlertid 
fremkommet, og på grunn av tidligere fore
teelser syntes han at han måtte skrøfte karene 
litt. Og det gjorde han til gangs, da de ble 
ropt inn. Siden da jeg tok avskjed med politi
mesteren var han imidlertid elskverdigheten 
selv, og ønsket oss god reise hjem og velkom
men til .................. igjen.

Siden på dagen kom dog hele forklaringen 
på affæren frem. Foruten Pors deltok der 
ytterligere 2 gjestende lag i turneringen, der
iblant 1 herfra kretsen. Dette lag hadde med 
seg en riktig kraftig kar. En slik som tar 
mjølsekken under hver arm. Han kom sjel
den i affekt, men hendte det, så var det ikke 
greit for den det gikk ut over. Da vi sent på 
natten kom fra nevnte kjele-tur, måtte vi på 
hjemveien passere en bro. Våre 2 gutter som 
var aktører i denne sak kom ifølge med den
ne kraftkaren og det kan nok være at konver
sasjonen var endel høyrøstet, men noe util
latelig var det sikkert ikke.

På broen står en liten mann med svær lue 
med gul rand og lofter en advarende finger 
mot våre 3 venner. Men det skulle han ikke 
ha gjort. Kraftkaren syntes dette gikk ut over 
alle grenser. En slik dissonans i den hyggelige 
stemning han var i syntes han ikke var pas
sende overfor byens gjester. Etter en kort 
rådslagning med våre 2 gutter, som sikkert 
bifalt forslaget, løfter han mannen «med lua» 
på strake armer og ut over rekken på broen. 
Mannen sprellet med armer og ben og ba pent 
for seg. Dermed blir han pent og pyntelig

Forts, side 29

Når vi «gamle-gutta» blir avkrevet å gjen
gi et minne fra forna da’r så er det naturlig
vis forbundet med en viss risiko. Vi som var 
på arenaen den gang er jo for de aller flestes 
vedkommende gamle, gifte, aktverdige bor
gere, som neppe formodes å ha gjort noe gæli 
noen gang.

Jeg iler altså med å fortelle at denne histo
rie ligger mange, mange år tilbake i tiden, og 
alle var selvfølgelig ungkarer den gang. Sku
eplassen er en idyllisk sørlandsby med stor 
festivitas og fotballturnering i anledning 
idrettslagets jubileum.

Alt går etter oppskriften. Bortsett da fra 
at undertegnede som i en dommers fravær 
måtte fungere som sådan, og ikke mottar den 
nødvendige påskjønnelse for min etter eget 
skjønn utmerkede funksjon.

Pors vinner imidlertid turneringen og alt 
er såre vel. Etter middagen blir vi invitert 
til kjel-tur ut til skjærgården. Guttene er elle
ville av begeistring. Kjele-tur. Stemningen 
blir nok litt nedstemt når man snart erfarte 
at kjel-tur, det betydde kaffi-kjele-sådan. By
ens unge, vakre piker ble imidlertid invitert 
med og dermed er suksessen der allikevel.

Jeg skal til lettelse for mange av aktorene 
hoppe over detaljene fra kjele-turen, og starte 
med frokosten neste dag. Stemningen var høy, 
alle har et eller annet å berette. Da plutselig 
dukker en mann med uniformslue opp i spise
salen og skuer granskende nedover rekkene. 
Han forsvinner heldigvis straks igjen, men 
snart er han der påny, og denne gang fulgt 
av en lang mann i full politiuniform. Stem
ningen blir trykket, da 2 av våre gutter blir 
kalt frem. Som formann og leder av laget 
finner jeg meg nu foranlediget til å gripe inn. 
Jeg fremholder for politibetjenten at dette 
måtte bero på en misforståelse. Jeg hadde 
vært sammen med guttene hele kvelden og 
kunne innestå for at noe fyll og spetakkel 
hadde det ikke forekommet. «Jo», sier politi
mannen, «det foreligger klage fra en så pass
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
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Det kan vel slåes fast at
med vår nasjonalsport i dag. De flotte resul
tater i siste Olympiade, med seire bade i det 
ene og annet, har hatt stor betydning for det 
videre arbeide. Vi har en bredde i langrenn, 
hopp og alpine grener som aldri før. Noen 
internasjonale nederlag er det selvsagt blitt 
siste sesong, og det vil det sikkert også bli 
i fremtiden, men bredden har vi, og av den 
vil det sikkert vokse noe i tiden fremover.
Generelt kan dette sies, men tar vi de enkelte 

kretser og kikker litt på disse og hvordan det 
står til der, kan bilde kanskje fortone seg 
annerledes.

De mer utpregede skidistrikter, de som vi 
regner for toneangivende de holder mål om 
enn de kan variere noe, men for de av oss som 
har fulgt litt med i de senere år, har sikkert

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

lagt merke til hvorledes hegemoniet kan flyt
tes fra det ene distrikt til det annet. Det er 
gått tilbake her og der, mens det andre ste
der står riktig bra til.

I vårt fylke som i mange år ble dominert 
av Øst-Telemark, med Rjukan og Tinn i spis
sen, er det også blitt forandringer, ikke så 
meget kanskje, men vi merker dog for stor 
beskjedenhet av Vest-Telemark, og tilbake
gangen i kombinert renn.

Av fylkets tre skikretser står vel Grenland 
som den sterkeste, med flest utøvere. Her er 
flere større og sterkere lag, og tilgangen til 
hopp og langrenn er meget god.

Grenland skikrets hadde i årene for 1940 
og etter 1945 mange gode hoppere som gjorde 
seg internasjonalt og nasjonalt, med flotte 
plasseringer i N.M. og Kollen. Selvom vi i dag

. .
! • ;

y-
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Turn

*

Slik går en Martin Stokken på ski.

iK.

Forts, fra side 25

er
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Et folballmiiuie
satt tilbake på plass, men med lua bak-frem. 
Dermed mente våre venner at saken burde 
være opp og avgjort.

Forklaringen var altså den, at mannen «med 
lua» ikke hadde turdet fremlegge saken som 
den var for politimesteren. Ellers var nok lua 
blitt tatt fra ham.

Vår sterke venn var imidlertid reist tidlig 
hjem den neste dag, og ante ikke før lang 
tid etterpå noe om følgene av sin justis på 
brua.

Slik endte altså den vellykkede kjele-tur 
på Sørlandet.

Forøvrig het det seg blant guttene etterpå 
at det ikke hadde vært nødvendig med kaffe
kjelen for å holde den kjele-turen. Men se, 
det var ikke mine ord.

Formannen fra 1932.

Forts, fra s. 21
HEDERSMANNEN «BEITEN»

Nå står det bare tilbake å håpe på at Bei- 
ten klarer å skape mange nye rekrutter i sin 
klubb. Vi vil nemlig svært gjerne se ham fort
satt i ringens nærhet. Det spiller ingen rolle 
om hans etterfølgere har litt mindre krutt i 
hanskene (eller litt bedre kondisjon!), bare 
de blir innpodet den samme fine sportslige 
innstillingen som han selv har hatt. Da er vi 
nemlig garantert nye hedersmenn på podiet.

Et eller annet må nok gjøres, for det er 
virkelig slik at det kombinerte renn er gått 
sterkt tilbake. Når vi snakker om en virkelig 
god skiløper, mener man en kombinert løper. 
Vi får håpe på større tilslutning i fremtiden. 
Det skulle være morsomt om vi støtte på flere 
tur-løpere i løypene. Ingen sport kan by slike 
herligheter som skiidretten, og når vi vet at 
det er helsebot i en skitur, skulle alle være 
med. Det har sin betydning for skisporten, 
og det kunne være morsomt om Telemark 
igjen kunne bli den toneangivende i vår nas- 
jonalsport. Akgel F-M

ge som går på hvert er ikke godt å si, for 
det var regnvær den dagen vi var, og av den 
grunn var en del fraværende.

Vi kan slå fast at de er ivrige, følger godt 
med i øvelsen og greier for en stor del å ta 
den med det samme. Vi syntes imidlertid at 
det var litt for få øvelser for det største parti
et, toppen 8 og deretter var det apparatøvel- 
ser som selvfølgelig falt i pikenes smak.

Ellers kunne vi også finne annet å kriti
sere som for eks. mangel på retting og kri
tikk av elevene høylydt.

Men det er sikkert ting som kan la seg 
rette på senere. Det så i hvert fall ut til at 
pikene likte seg, og da kommer vel alt annet 
i tur og orden.

Etter pikene følger damepartiet som ikke 
var så fulltallig da vi var der. Øvelsesvalget 
var bra, og damene fulgte godt med i alt. 
Til slutt er det bare å håpe at interessen vil 
holde seg like bra også etter jul, så klubben 
kan sende mange representanter til piketurn- 
stevnet og til Landsturnstevnet i Halden til 
sommeren.

ikke har så mange, så har vi da gutter som 
lager det helt store, Otto Austads prestasjo
ner i inn- og utland sist vinter raker høyt.

Våre langrennsløpere kommer også, etter 
å ha ligget i dødvannet i noen år. Vi har i dag < 
en bredde i langrenn som vi ikke tidligere 
har hatt, og når disse unggutter bare får til
egnet seg alle finesser vil sikkert kretsen stå 
meget sterkt.

De alpine grener i fylket er vel sterkest i 
Øst-Telemark eller Rjukan, men vi har fått 
Skrehelle-løypa hvor Skiens Ballklubb Skilag 
hvert år arrangerer storslalåm med flott del
takelse, og samme lags nye løype for ungdom
men, og det interesserte arbeide for denne 
gren, sammen med Odd Skiklubbs initiativ 
med barneskiskolen, tror jeg at vi skal komme 
med også her.

Ser vi fylket under ett kan man vel si at 
det ikke er så verst. Vi har gode hoppere, 
Mange langrennsløpere, og ungdommer som ? 
kommer i alpine grener. Men vi har bare et 
par-tre kombinerte løpere, og det er altfor 
lite. Øst-Telemark har greidd å holde stillin
gen her, da de tre vi har er fra denne krets. 
Grenland og Vest-Telemark har ingen av be
tydning og tilgangen liten for ikke å si helt 
stoppet.

Siden det ble innført spesialrenn er denne 
gren av vår skisport gått tilbake, selvom vi 
kan mønstre opptil 50 løpere ved N.M. og 
Kollen, fra det hele land. Årsaken finner vi 
kanskje i at det er lettere og mindre anstren
gende å gå inn for det spesielle renn, årsaken 
kan også være den at tabellene begunstiger 
den gode hopper i dag, og kanskje det at der 
hoppes i større bakker enn før, noe som igjen 
gir den gode hopper en fordel.

Det skulle vel friste den gode hopper «å 
slenge med» i langrenn at vi fikk den tabel
len vi nu har, tidligere hadde vi en som fa
voriserte langrennsløperen. En tilnærmelse 
eller et lite hakk tilbake kunne kanskje friste 
også en langrennsløper «å slenge med», eller 
skal vi si hoppe med. Vi kunne også forsøke 
å arrangere kombinert renn i mindre bakker 
i hvert fall for kretsrenn. I større konkurran
ser i større bakker vil den gode hopper alli
kevel ha fordelen.

I løpet av de få årene turngruppa har be
stått, har den fått en god del medlemmer. 
Den begynte smått, hadde svært få piketur- 
nere, og vi husker spesielt et stevne i Lan
gesund hvor Pors var representert med bare 
13 piketurnere. I dag er det ingen mangel 
hverken på unge eller eldre turnere, snarere 
tvert imot. Lokalene er overfylte, og godt er 
det. Turn er en meget fin idrett, det var bare 
å ønske at ennå fler ville få øynene opp for 
det.

Gruppa har treningskveld 3 ganger i uken, 
mandag, onsdag og torsdag. På disse kvelde
ne er det henholdsvis pike- og damepartiene 
som holder til i gymnastikklokalet mandag 
og torsdag og husmorpartiet i klubblokalet 
hver onsdag.

Og så over til husmorpartiet.
Ca. 20 husmødre er i full gang med marsjen 

da vi kommer inn. Enkelte greier ikke å følge 
takten, kanskje de nyeste, mens andre går så 
lett og fint som om de aldri skulle ha gjort 
annet.

Midt opp salen, fire og fire, hører vi in- 
struktrisen si, og ordren blir etterkommet. 
Deretter følger øvelse på øvelse. Alle tar på 
det rette stedet. For enkelte er det litt for 
mye fett som skal av, andre kommer kanskje 
for å koble av fra dagens strev og noen også 
vel for å myke opp de muskler som ikke har 
vært i funksjon under husarbeidet.

Det veksler på arm-hode-rygg og benøvel- 
ser, litt løp en gang i blant og ikke å for
glemme rullingen på hoften. Vi skal si det 
noe som tar på, for det er virkelig mer 
en som klager over at det kjenner de, men 
det er jo det som er meningen.

Under husmorgymnastikken blir det en god 
del latter. Får ikke en av husmødrene til en 
øvelse, setter hun i å le. Det er like godt å 
ta det med humør, siden kommer nok øvelsen 
til å gå. Og det fortsetter med prat og still
het til timen er slutt og det er takk for i dag.

På pikepartiene er det om mulig mei’ bråk 
enn på husmorpartiet. Pikene er fra 9 og 
opp til 16 år fordelt på 2 partier. Hvor man-
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Solveig og Sigurd Espeland lykke til i arbeidet 
nede på Aruba.

Espeland lovet oss å sende noen ord en 
gang i blant.

Omkring fotballtreningen vår
Jeg vil ikke være helt enig med dem som 

sier at årets sesong har vært sportslig god. 
Riktignok laget vi det storveies i cupen, men 
vi kan ikke i lengden leve av cupen alene. 
Cupen gir store penger for dem som karrer 
seg oppover rundene, det er så, men det er 
først og fremst serien vi må bygge videre på. 
Vi har opparbeidet oss et navn i norsk fotball 
som det gjelder ikke bare å forsvare, men å 
skyve ennu noen hakk lenger frem. Vi kan 
si det slik at vi har i-en, men mangler prik
ken over den. Landsdelserien passer glimren
de for oss, men dessverre vi må nok opp i 
hovedserien for å bli regnet ordentlig med og 
det får være vårt mål å nå den i 1955, altså 
i jubileumssesongen.

Vårsesongen i år kunne nesten ikke vært 
dårligere og årsaken til det er mange. Det 
er bare en av de jeg vil komme inn på her 
og det gjelder oss spillere. Bortsett fra en
kelte hederlige unntagelser så kan vi ikke si 
at treningsgloden og iveren var som den skul
le. Det er mange måter å trene på. Det er 
ikke bare å ta på seg en treningsoverall, van
ter og lue og ta seg fint ut og dermed slå 
seg på brystet å si at her er det gutten som 
trener. Vi må nok ofre noe på treningen, vi 
må plage oss selv litt skal det bli resultater 
av det. Vel kan det være mange som bare er 
med for moroa skyld, men da får disse vente 
til vi kommer ut på banen og da skilles ut fra 
dem som virkelig går inn for treninga. Det 
er gjerne de yngre jeg her vil rette en appell 
til. Ta ikke etter enkelte som har gått igjen 
på laget år etter år med minimal trening og 
tro at kan han komme på laget uten å trene, 
så kan jeg også gjøre det. Nei, det går ikke. 
Husk, vil du frem så tren og tren fornuftig 
og resultatene kommer, vær sikker.

Forts, neste side.

mange fristelser der ute som kan 
seg, men vi gjør alltid til en 

som 
bordene

«Pors skal bli Norgesmester»
Espeland bør være mottoet

min kone av og til er linje«mann».
— Ja, det er helst når det er et sørlandslag 

og et vestlandslag som spiller mot hverandre 
det da, sier hun, smilende.

— Mener De det er av stor betydning, dette 
idrettsarbeidet.

— Absolutt. Jeg vil her få lov å nevne en 
av de mange kapteinene jeg har truffet her 
ute, kaptein Danielsen fra Fredrikstad. Han 
har gått inn for at ikke en som kommer om
bord til ham skal gå i land igjen uten å kun
ne svømme. Det er det nemlig svært mange 
sjømenn som ikke kan. Han har rigget til et 
basseng av seilduk.

— Og det går?
— Ja, det skal være sikkert. Han så nemlig 

som sin oppgave ikke bare å være kaptein, 
men også som en plikt å ta seg av mannska
pet sitt. Idretten blomstrer der ombord hos 
ham. Selv er han en meget god forballspiller 
og friidrettsmann. To fotballag kan han stille.

— Det var altså på grunn av sin interesse 
for idretten at han gikk i gang med dette?

—Delvis, men også fordi det hadde hendt 
noe hjemme hos ham som viste ham betyd
ningen av å drive idrett. Hans sønn ble an
grepet av poliomyelitt da han var tre år, og 
det ble ikke gitt noe håp om at han skulle bli 
frisk igjen. Men han og hans kone holdt på 
å arbeide med ham i mange år, og da han 
skulle begynne på skolen, var han nesten helt 
bra igjen. Siden har denne mannen fortsatt.

— Har dere anlegg til alt dette?
— Idrettslaget på Standard Oil Compani 

har stilt hele anlegget gratis til disposisjon 
for Sjømannsmisjonen. Der er det avkled
ningsrom, dusj og flomlysbane.

— Flomlysbane?
— Ja, kampene må gå om kvelden. Om da

gen er det alt for varmt, og mørket faller 
så fort der ute. Det er ingen skumring som 
her.

— Når kampene er slutt, hvor går så sjø
mennene da?

— Det er 
lokke dem til 
regel at før lagene går til idrettsplassen 
ligger ca. 10 minutter borte, står 
dekket. Etterpå går vi tilbake dit.

— Er det noe morsomt De husker der nede 
fra?

Ja, der er spesielt en ting jeg husker. 
Solveig er meget interessert i dette idretts
arbeidet, og for sin interesse er hun blitt valgt 
til æresmedlem på New Zealands idrettslag. 
Utnevnelsen var undertegnet fra kaptein og 
ned til messegutten og ble overrakt i forbin
delse med en pen tale.

Ved samme høve var det dissens om jeg 
var rettferdig da jeg dømte kampen den da
gen. Det var særlig en Ålcsundkar som var 
svær til å kritisere. Jeg ble derfor overrakt 
fotballreglene på norsk og bedt om å sette 
meg ekstra godt inn i dem til neste gang.

— Har De sett noen kamper mens De har 
vært hjemme?

— Ja, det har jeg. Og jeg må si at jeg er 
svært interessert i Pors’ fremgang, og jeg 
vil også med det samme si at jeg synes Leif 
Lindstad er typen på den rette fotballspiller. 
Han trengs på laget, for han skaper ro over 
det og forsøker på en riktig måte å få laget 
med seg i angrepene.

— Det er enkelte som mener at han er for 
gammel.

— Han er ikke eldre enn mange av de 
scotske ligaspillerne, snarere yngre. De kan 
nemlig holde på til de er over 50 år så sant 
de har kondisjon og fysikk i orden.

— Har De noe De spesielt vil ha med til 
slutt?

— Ja, både min kone og jeg ønsker Pors 
alt hell i fremtiden. Vi følger med i radioen 
og hører etter om laget har greidd seg i kam
pene, og hvis laget har lyst til å ta seg en 
tur nedover til oss, da skal vi nok ordne med 
kamp for dem.

— Hvor langt er det?
— Ikke mer enn 10 000 km. fra Norge. 

Men porserne skal bli enige om å gå inn for 
mottoet Pors skal bli Norgesmester.

Ja vi får håpe det alle sammen og ønske

Som de fleste av dere kanskje kjenner til 
har Sigurd Espeland og frue, Solveig vært 
en tur hjemme fra Aruba i høst. Begge to er 
glødende interessert i Pors og arbeidet der, 
og de nektet derfor heller ikke Porsbladet 
noen ord, da undertegnede tok en tur opp 
til dem.

— Hva vil De helst jeg skal fortelle om da7
— Helst om idrettsarbeidet nede på Aruba. 

svarte vi.
Og dermed setter Espeland i gang mens 

vi har vårt fulle hyre med å notere ned. Inni
blant kommer fru Solveig med noen forklar
inger og suppleringer.

— Før krigen var det et problem dette med 
idretten ombord på tankbåtene. Men etter 
krigen har det bedret seg atskillig. Idretten 
har tiltatt i meget sterk grad, og bra er det.

— Det er fotballen De er mest interessert i?
— Ja, det er gjerne fotballkamper jeg ar

rangerer når båtene kommer inn til land.
— Hvordan får De vite når det kommer 

båter og om disse har noe lag ombord?
— Båtene telegraferer til land, og jeg for

søker da så fort som mulig å ordne med en 
motstander. Det er jo ikke alltid at det er 
båter inne som har lag, og da må jeg skaffe 
lag fra land, arubianere som egentlig er ut- 
vandreae nederlendere. De har meget gode 
lag som seg imellom spiller ligakamper.. En 
del av dem var forresten med på Vest-Indias 
lag i De Olympiske Lekene.

— Du må også nevne at de innfødte alltid 
sparker barbent, skyter fru Espeland inn.

Og de er sine motstandere fullstendig over
legne mange ganger. De kan for eks. bare 
ha 4—5 mann med i angrepet mens de andre 
tar seg en hvil, og det kan av og til hende 
at målmannen står og leser en avis under 
kampen.

— De er dommer i disse kampene. Hvor 
mange kan det omtrent bli i løpet av året?

— Mellom 45 og 50 kamper, kan jeg tenke 
meg, og jeg er da dommer i kampene mens
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Jeg er blitt tatt ut til ytre høyre på et 
landslag i fotball. Det er første gang jeg i 
det hele tatt befinner meg på en bane, har 
heller ikke sett noen av det slaget noen gang.

Hvordan jeg da har kommet med, må in
gen spørre meg om. Jeg hørte laget ble lest 
opp i radioen, og da jeg hørte mitt navn, Pei 
Hansen, reiste jeg like godt inn. Det måtte 
jo være meg som var ment. Jeg tropper opp 
på NFF’s kontor og får beskjed om å dra til 
Hotell Continental. Alt er gjort i stand og 
venter bare på meg.

(«Sportsenken»s mand 
i «Sønderborg Idræt»).

.... - •$' ‘
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Det var ikke denne kampen som er

De ser ut som noen spørsmålstegn alle sam
men og forhorer meg på kryss og tvers, før 
de endelig lar meg gå. Gåten blir uløselig. 
Reserven får gå inn i stedet for meg.

Siden har jeg aldri hverken sett eller «spilt» 
fotball.

Jeg vil ikke her komme inn på noen kritikk 
om hver enkelt spiller. Enhver vet nok best 
selv om sine svakheter og feiler hvor spesial
trening må til. Men en ting som er felles for 
oss alle det er selve spillet i sin helhet. 
Enkelte ganger går spillet helt fint, men vi 
har sett utallige ganger på hvor lett det er 
å få vårt lag ut av stilen og hvor vanskelig 
v? da har for å ta oss opp igjen. Mye kan her 
gjøres ved å benytte de lange vinterkveldene 
til instruksjon og teori. Du verden hvor me
get vi kan lære av spilletrekk og taktiske fi
nesser på den svarte tavla. Vi har to så dyk-

Gled dere over at dere ikke er «vertshus- 
enker» eller «kortspillenker». (Disse to kate
gorier av «enker» bærer forøvrigt deres triste 
skjebne på en langt verdigere måte enn 
«sportsenkerne», som vel nok er noe av det 
mest jamrende, der finnes). Vi lever i fore
ningenes land: Dann deres egen forening og 
hold en ukentlig treningskveld i å vise et glad 
ansikt over, at dere hver især har en mann, 
som tilbringer sin fritid på en sunn og nobel 
måte.

tige trenere i Jeisen og Olaf at de må benyt
tes til dette.

Å komme inn på selve banetreningen vil 
ikke jeg gjøre her. Jeisen og Olaf vet mye 
bedre enn jeg hva som skal gjøres og ikke 
gjøres. En ting er i hvertfall sikkert at nå 
må vi være kommet vekk i fra den gamle fra
sen at vi ikke har respekt for våre egne tre
nere. Sånt er bare tull og husk at det ikke 
hjelper det døyt med verdens beste trenere 
hvis du ikke selv vil.

r

Og så var det skigutta våres som før kri
gen en gang var i Drangedal. Rennet var slutt 
og guttene var gått inn på en kafe for å få 
noe mat. Brødrene Arne og Einar Røed satt 
i en krok for seg sjøl da serveringsdama kom 
bort til dem. «Ei mugge med mjølk, takk», 
forlanger Arne, og dama forsvinner. Straks 
etter kommer hun inn igjen med ei diger mug
ge med melk, sikkert nok et glass hver til 
15—20 mann.

«Å møe kostær det hér å», spør Arne.
«Femten øre, takk», svarer dama.
«Å», sier Einar kjapt, «da må vi ha ei mug

ge til, Arne».

Dagen etter tar jeg trikken og kommer til 
Ullevål. Været er pent og mange folk har 
samlet seg for å se dette laget mot det øster
rikske landslag.

Vel kommet inn på banen, blir jeg vist inn 
i garderoben og får hilse på de andre spil
lerne. Ikke en kjenner jeg, mens de andre 
kjenner hverandre alle sammen.

Stakkars lille meg, sier jeg til meg selv, 
du har visst kommet feil.

Spillerne blir ropt opp, men mitt navn hø
rer jeg ikke. Hadde jeg hørt feil i radioen.

..
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avbilde?, jeg spilte, men det var vel en liknende.

andre og på en 
det ikke, men 
det får vel jeg også gjøre.

Ballen spilles nå fra mann til mann. Jeg 
løper det beste jeg kan, men det blir ikke 
stort. Etter fem minutter er jeg nesten 
sprengt. Hvor lenge er det igjen tro?

Skal jeg ta en pust tro, det ser så flott ut 
å ligge på gressmatta en stund, og solen skin
ner. Jeg begynner å ta det litt med ro forat 
de andre ikke skal få mistanke om hva jeg 
har for noen planer.

Da jeg først har installert meg på matta, 
merker jeg at det er blitt stille. Et par mann 
kommer bort og spør hva som er i veien, om 
jeg er skadet.

Skadet, spør jeg og skjønner ingen ting. 
Jeg hadde bare tenkt å ta en hvil mens de 
andre holder på.

Da skal jeg si det blir liv i karene. De ber 
meg reise meg øyeblikkelig og komme ut av 
banen litt fortere enn svint. Her hadde ikke 
jeg noe å gjøre.

Det sa jeg selvfølgelig at jeg var enig i, 
og jeg forstod heller ikke hvorfor det var 
blitt sendt bud etter meg.

— Du er medlem av Gampedalen Idretts
lag, spør de.

— Nei, sier jeg, jeg er ikke medlem av 
noen idrettsklubb i det hele tatt.

Nei det kan ikke stemme det heller. Jeg går 
da bort til Asbjørn og sier at jeg ikke cr blitt 
ropt opp.

«Hva heter så du da?»
— Per Hansen.

Han har meldt forfall, sier Halvorsen. 
Vi har innkalt en reserve.

Jamen, jeg heter Per Hansen, er Per 
Hansen og står her.

— Dette skjønner jeg ikke, sier Asbjørn, 
vel, du får se å få på deg trøya da. Men heng 
i, kampen begynner om ikke så lenge.

De andre spillerne smiler litt av dette opp
trinnet. Det har vel ikke hendt før.

Og nå står jeg da for første gang på en 
av de mange grønne gressmattene som det 
visstnok finnes så mange av her i landet, et
ter hva jeg har hørt.

Det går to karer bort og hilser på hver
mann i svart. Jeg skjønner 

de andre tar det helt rolig så
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Damegruppa er eldre enn datoen fortellerSmåguttene lettest mener treneren

og da var

DK.

-5#'
Fru Gudrun Tranberg

oppe

oppe 
med.

I våre dager er det nesten 
at hver forening har sin

iBi

ger at disse damene ble sendt bud etter. Før 
i tiden var det ikke så mye kaffekoking etter 
kamper som det er nå og heller ikke hadde 
de noe eget lokale. Men det var en klikk som 
holdt sammen og laget arbeider til Pors-mar- 
kedet. Det var tradisjon den gangen, og det 
kom visst også inn mange penger.

Jeg husker spesielt en gang markedet var 
i Folkets hus. Vi hadde fått tak i en trylle
kunstner som het Machino. Han var veldig 
flink og bodde hos oss, forteller fru Ander-

— Om det er? Ja, det skal være visst. Jeg 
husker da jeg selv var guttunge. Når det var 
trening, var det å fly det beste en kunne for 
å holde følge med de eldre. Og jeg vil si at 
hadde vi hatt de treningsmuligheter og det 
utstyr som guttene i dag har, da hadde vi 
nådd lenger enn vi gjorde.

— Fotballen ligger med andre ord lenger 
tilbake nå enn den gjorde før krigen?

— Absolutt — og det er ikke bare min me
ning.

Vi får håpe at årets juniorer greier å gjøre 
Olafs ord til skamme og vise at de virkelig 
duer til mer enn det de allerede har vist av 
flott fotball. Vi tror det kan bli noe av dere.

Husk bare en ting gutter, det har vært 
lovende juniorer i foreningen før som ikke 
har fulgt den rette linjen og virkelig blitt noe. 
Bli ikke dere som disse.

' i

i
■

Fru Jenny Andersen

A
fe

en selvsagt ting 
damegruppe. Slik 

var det ikke før i tiden, i klubbens første 
leveår. Den gang var idretten for mennene og 
eigo hadde damer ingen ting der å gjøre.

Men allikevel, det viste

rI
i

w.

seg at de trengtes.
Alt kunne ikke guttene greie selv, 
det å ty til det annet kjønn.

sen. Mannen likte seg så godt at han ble bo
ende i flere uker for han pakket sammen og 
forsvant. De tok inn gode penger den gangen.

De fulgte med guttene den gangen som nå. 
Fra den tidligste tiden da kampene foregikk 

i Askedalen på sletta der, var de også
■føM». ■ w Vi tok med oss mat og kaffe og satt 

på fjellet og så på spillet. Av og til 
kjøpte vi også brus av gamle fru Mørk. Det 
er det slutt på nå.

Fru Tranberg forteller at før i tiden hadde 
Pors hyggelige turer utover til øyene, og da 
var det igjen damene som måtte koke kaffe 
og stelle opp. Ellers hadde de en gang kane
fart til Klovholt. Men det var før i tiden.

Som en ser behøvde en ikke stifte en da
megruppe for å vise at en hadde en. Den var

Foto Stcnstadvoldcn 

Finalelaget i Småguttklassen. foran fra venstre: Bjørn Hagen, Kai Wickmann, Ame Jørgensen, 
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Vi har avlagt junioravdelingens trener, Olaf 
Skilbred, et kort besøk og stiller ham noen 
spørsmål om han er fornøyd med sesongen.

— Jeg har ikke lov til å være annet. Med 
den innsatsen guttene har gjort i år, har en 
all grunn til å smile.

— Er det vanskelig å ha med en flokk «vil
le» å gjøre?

— Hvis det er guttene du sikter til, vil jeg 
med en gang si at noen ville er det ikke. Det 
er ingen som er direkte vanskelig å ha med 
å gjøre. Småguttene er nok lettest å trene. 
Det er så lett å samle dem, og de følger med 
i alt.

— Men juniorene da og guttelaget?
— De er nok greie, men de begynner å bli 

voksne. Juniorene har forresten vært mye 
sammen med de eldre på treningen. Men jeg 
har ingen ting å klage over med hensyn til 
interesse. Den er visst levende nok.
— Er det noen forskjell på guttene før og nå?

— Det er fru Jenny Andersen og fru Gud
run Tranberg som forteller dette. Begge er 
gamle «veteraner» innen damegruppa og var 
vel de aller første som virkelig tok aktivt 
del i Pors’ arbeid ved siden av guttene. Dette 
hadde vel sin bakgrunn. Fru Tranberg er gift 
med Pors’ første formann Karl Tranberg og 
Jenny er gift med den ikke mindre kjente 
Christian Andersen.

Første gang det ble gjort bruk av disse 
som festkomite var etter et skirenn vinteren 
1908. Premieutdelingen foregikk på trappen 
til den tidligere porselensgården, og etterpå 
var det smørbrød og sjokolade.

— Du verden så spente vi var på om sjo
koladen var svidd, men den smakte visst ut
merket, sier de begge.

Men det var ikke bare ved slike tilstelnin-
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„Stadion får vente litt enda”

blir

Har over 400 kamper pa Pors’ A-lag.

D.

Formannen fornøyd 
med året

der allikevel. Men det er på sin plass med en 
slik, klubbene har bruk for dem, dersom de 
da viser at de har interesse for klubbens ve 
og vel.

I gamle dager hadde damene det. Det var 
ikke seg selv de først og fremst tenkte på.

La oss håpe at også våre dagers damer går 
inn for det samme og vet å ta kampen opp i 
konkurransen med gamle dager. Det skorter 
på innsats foreløpig.

Det var under tvil at jeg overtok formanns- 
jobben i 1953. Jeg hadde jo sittet så lenge 
for, hele 9 år i Pors og en god del år i fot
ballkretsen så jeg visste for et vanskelig ar
beid det ville bli. Dessuten kunne jeg ha lyst 
til å ha fri enda noen år.

Men medlemmene var nesten «utslitt» etter 
et så stort oppdrag som NM på ski, alle syn
tes at de hadde utført sin plikt. Derfor mente 
jeg som en av «fedrene» at det allikevel kun
ne være på sin plass å ta et tak igjen for for
eningen.

— Gratulerer med de 400.
— Takk, men det er nå blitt flere nå da. 

Siden den gang har jeg vel nesten rukket 
25 med serie-, runde- og privatkamper.

— Jeg skal si du har gjort det godt. Du 
var vel ikke gammel karen da du debuterte 
da?

— Nei, jeg var ikke mer enn 17 da jeg 
fikk være med i 1934, så nå kan alle regne 
ut hvor gammel jeg er nå.

— Det har stått i de aller fleste aviser i 
landet, så det burde leserne vite nå. Trekk 
fra 2!

Halvor Teksten.

— Men du spilte vel fotball før du kom 
med på A-laget.

— Jeg var med i gutteserien da den første 
gang ble opprettet med kretsmesterskap i 
1927? Ellers fulgte jeg juniorlaget og også 
et par kamper på B-laget for jeg ble funne 
verdig til forstelaget.

— Greidde du noen kretsmesterskap på dis
se lagene. I dag er jo guttene våre eksperter 
og gamle veteraner når de har trådt sine år 
på småguttlaget.

— Nei, det ble ikke noen av det slaget på 
meg.

Olaf Skilbred driver fremdeles hardt med 
trening for neste sesong. Han er av dem som 
driver på hele året gjennom i og med at han 
er aktiv i flere idretter. Boksing har han holdt 
lenge på med og er fremdeles å finne i tre
ningslokalet.

— Du gir ikke opp her heller?
— Nei, men nå blir det bare trening, ikke 

aktiv deltaking for meg i boksing lenger. 
Men jeg liker det enda.

Det er hyggelig at de eldre også følger med 
her. Det kan spore de yngre til større inn
sats, og slike som Olaf kan gi dem råd i for
skjellige spørsmål som måtte melde seg.

En gang her i vår ble det opplyst at Olaf 
hadde spilt 400 kamper på Pors’ A-lag, og 
vi fant ut at det kunne være mer enn en tan
ke å prate litt med ham i den anledning.

Etter årene fra 1945 har klubben gjennom
gått en rivende utvikling, og det var da ikke 
noen lett jobb å overta dette store og ansvars
fulle verv midt i «brytningstiden». Men jeg 
stolte på foreningen, da jeg fra de tidligere 
år jeg hadde sittet hadde fått teften av at 
Pors kunne arbeide fort, hvis klubben bare 
satte i gang. Jeg var også ganske godt kjent 
med opplegget for treningsbanen som vi i dag 
betrakter som en av de store oppgaver som 
vi løser sammen med de kommunale myndig
heter til fordel for skole og idrett.

En skal her ikke se helt bort ifra at skole
anlegget i Vestre Porsgrunn ikke bare er Vest
sidens, men også byens stolthet. Det viser 
nemlig kanskje mer enn noe annet den store 
interesse som distriktene utenom Telemark 
har vist for anlegget. Porsgrunns myndighe
ter har på denne måte vist veien til å skape 
en moderne og fremfor alt, en intim skole 
som sikkert vil gi barna en mulighet for å få 
positiv opplæring i skolefag og samtidig an
ledning til avkobling i kroppsøving. Dette må 
en gang i fremtiden nødvendigvis gi store 
resultater.

Det er mange som spekulerer på hva vi har 
tenkt å gjøre med stadionanlegget. Dette er 
ganske naturlig, og med det store areal vi 
eier på Tollnes, lurer en på når dette kjempe- 
anlegget blir ferdig. Til dette kan en ganske 
enkelt svare at for øyeblikket, så har Idretts
forbundets banekonsulent i Telemark, Trygve 
Vassbotten, fått i oppdrag av Hovedstyret å 
komme frem med en planskisse til det nye 
anlegget.

Det er en kjensgjerning at treningsbanen 
ved Vestsidens skole til en viss grad dekker 
noen av de krav til idrettsanlegg som fore
ningen trenger til utøvelse av sine forskjel
lige idrettsgrener.

En selvfølge er det at stadionanlegget må 
gjennomgå en revisjon med hensyn til spille- 
banen og anlegg av ny løpebane. Området er 
så stort at jeg mener at man også kan få 
innpasset «friareal» med tanke på lekeplas
ser for barn og eventuelt våge og håpe på et 
utendørs svømmebasseng. Det hele avhenger 
selvfølgelig i første rekke av økonomien, og 
det kunne tenkes at de nærmestliggende kom

muner kunne være interessert i, sammen med 
Idrettsforeningen Pors, å løse spørsmålet. Ved 
en slik utbygging som nevnt, kan man vel si 
at det vil nærme seg løsningen til å skape 
det hele om til et kultursentrum.

Foreningen er nå blitt så stor og arbeider 
med så mange idrettsgrener at det hele kre
ver påpasselighet av alle valgte tillitsmenn 
slik at ikke noe skal «gli ut». Dette betyr 
igjen at det kan bli vanskelig å skaffe admi
nistratorer. Vi får håpe at ikke dette 
tilfelle i vår forening.

Alle grupper arbeider godt, jeg vil ikke 
fremheve noen fremfor de andre.

Til slutt står det igjen å takke hver enkelt 
for arbeidet og interessen som blir vist Idretts
foreningen Pors og håpe at det nye år vil gi 
ny fremgang og styrke vår posisjon ytterli
gere.

God jul og godt nytt år — alle sammen.

©g’ fremst
å spille

sier Olaf Skilbred om fotballen.
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Duddi.

Idrettens helsekontroll

*

Einar Wirud.

Men hva mener så guttene selv om cup
kampene?

Oddbjørn Oddaker.
Vi var nok nervøse både før og under kam

pene mangen en gang. Sterkest var vel nerve
presset under den første kampen mot Odd. 
Mange av. juniorene var blitt spart for å være 
med på høyere lag med tanke på cupen, og

Juniorlaget har hatt en meget god sesong 
i år. Det kan en trygt slå fast. Guttene gikk 
fra seier til seier, de greidde å vinne et for
tjent kretsmesterskap. Noe NM ble det dess
verre ikke til våre juniorer, men en semifinale
plass i et NM i fotball er heller ingen liten 
bragd. Vi har grunn til å være fornøyd med 
guttene våre dette året.

På idrettstinget i 1946 ble der blant mange 
andre viktige saker også vedtatt å gjennem- 
føre tvungen helsekontroll av alle aktive 
idrettskvinner og menn, og arbeidet med å 
gjennemføre denne beslutning ble øyeblikke
lig satt igang.

Det burde være naturlig at denne bestem
melse ville bli hilst med glede av alle de kvin
ner og menn i vårt land som deltar aktivt i 
en eller annen idrettsgren. Stort sett kan man 
vel også si at dette ble gjort, og at de aller 
fleste idrettsutøvere nu er under regelmessig 
helsekontroll, men ennå er det dessverre en
kelte som ikke alltid tar det så nøye med lege
kontrollen før treningen eller konkurransene 
tar til.

Ifølge Telemark Helseutvalgs siste avlagte 
beretning ble der i tidsrommet 1/7 51 — 30/6 
52 foretatt 3654 idrettslegeundersøkelser i Te
lemark idrettskrets — herav vedrørte 914 le
geundersøkelser av hjemmevernsmannskaper. 
Av disse 3654 legeundersøkte var det 39J/ 
stykker som fikk kjennelsen «Bør ikke drive 
idrett».

" [ra juniorenes side

Disse tall viser tydligere enn noe annet at 
helsekontrollen blant våre idrettsutøvere er i 
høyeste grad påkrevet og det burde vel igrun- 
nen være helt unødvendig å drive noe mere 
propaganda for saken. Jeg vil allikevel refe
rere utdrag av et rundskriv som Norges 
Idrettsforbunds utvalg for Helsekontroll for 
en tid siden sendte rundt til alle idrettsfore
ninger. Her heter det bl. a.:

«Den regelmessige legekontroll som hver 
trenende idrettsutøver bør underkaste seg, er 
en «Livsforsikring», og det bor være hver 
eneste idrettsmann og kvinnes plikt å vise 
sitt ansvar overfor seg selv sin familie og 
samfunnet ved å tegne en slik «Forsikring» 
før han eller hun starter treningen. Det kos
ter ingen ting. Undersøkelsen er gratis.»

La det derfor — i din egen og i samfun
nets interesse — bli en ufravikelig regel, at 
du, før treningen for sesongen begynder, all
tid sørger for at legekortet er i orden.

— Men siden?
— I 1937 og 1939 ble A-laget kretsmester. 

— Så lenge jeg husker har du spilt back på 
laget. Har du vært det bestandig?

— I årene for krigen spilte jeg alltid vens- 
trehalf. Etterpå ble jeg flyttet ned som back, 
og siden er jeg blitt der.

— Ettersom du har spilt så lenge må det 
vel være noe spesielt som hai’ holdt interes
sen ved like?

— Det er bare det ene at jeg liker å spille 
fotball. Jeg har alltid gjort det og gjør det 
fremdeles. Men for å like fotballspillet må en 
ha drevet god trening og være så kondisjons- 
sterk at en holder ut kampene.

—.‘Har du funnet opp en spesiell måte å 
trene på?

— I grunnen har jeg ikke det. Jeg trener 
sammen med de andre spillerne, men det ide
elle ville absolutt være om en fordelte trening

på flere dager med litt ferre spillere ad gan
gen. Det ville bli mye lettere for treneren. 
Jeg mener at 22 spillere ville være helt ut
merket, men det er selvfølgelig umulig fore
løpig. Stadion er jo overbelastet på forhånd, 
men nå med den nye treningsbanen skulle det 
vel bli bedre.

— Du har sikkert opplevd en hel del i disse 
årene?

— Det har jeg nok, men noe spesielt minne 
har jeg ikke festet meg ved. Jeg husker na
turligvis godt alle omkampene i NM før kri
gen, men den gangen var jeg jo så ung at 
jeg bare syntes det var moro å være med. 
Det var å følge de eldre.

For meg har fotballen først og fremst vært 
moro, og slik vil jeg håpe også andre føler 
det.

Pors juniorlag i NM-semifinalen. Foran fra venstre Oddbj. Oddaker, Kjell Østensen, Arvid Ballestad. 
Midterste rekke: Ragnar Bie Johannessen, John Nilsen, Per Tollefsen. — Bakerste rekke Einar 

Berby, Finn Johnsen, Sven Hansen, Svein Jacobsen og Roald Reiersen.



PORS-BLADET40 PORS-BLADET

sesongen

6

Den

Forts, s. 43

Finn Johnsen.
Personlig likte jeg best kampen mot Lyn. 

Da var alle guttene i slag, og vi fikk til det 
riktige spillet. Mot Vito gikk det fint i første 
omgang uten at det ble noen mål. Siden gikk

i 
f

det ikke. Men å komme helt til semifinalen 
var selvsagt veldig moro.

Selve turen til Eidsvoll blir et minne for 
oss alle sammen. Så vidt jeg vet hadde ingen 
av de andre heller vært der oppe. I det hele 
tror jeg vi kan si at vi er storfornøyd med 
sesongen.

Kjell Østensen.
Det ble litt av hvert å gjøre i disse kam

pene, mer enn jeg er vant til i hvert fall. Der
for var det en god ting at forsvaret var så 
pass godt som det var. Det stoppet godt og 
avverget mange farlige situasjoner som opp
stod. Jeg må nok si at det kanskje var av 
den grunn resultatene ble så gode som det har.

Det tristeste som har hendt i sesongen var 
nok tapet på Eidsvoll. Å gå og hente ballen 
to ganger i nettet mens Vito-entusiastene hyl- 
te og skrek på det verste var ikke særlig hyg
gelig. Men sesongen har allikevel vært en av 
de beste, etter min mening.

spørsmålet var derfor — skal vi tape nå i 1. 
runde? Personlig måtte jeg ta meg selv i nak
ken da det ble min tur til å ta straffesparket 
i nevnte kamp. Heldigvis gikk det bra for oss 
alle tre (Sven og Per).

Jeg må si at tempoet nok har vært større 
i disse kampene enn i de vanlige seriekampene, 
men det har selvsagt bare vært fint. Best 
likte jeg kampen mot Lyn. Da hadde vi rik
tig godt tak på spillet. Sørgelig var det selv
sagt at vi skulle tape for Vito. Med litt hell 
kunne vi ha gått bort og vunnet denne. Men 
det har vært moro, og jeg får håpe det blir 
NM-cup også neste år.

Kvinneforening — skravl
Pors har også Damegruppe som blir ledet 

av en formann. Siste års formann var Erna 
Kittilsen, nå har gruppa valgt en ny, fordi 
Erna ikke orket å stå lenger. Hun har for
resten vært i styret de fem siste årene, de 
to siste som formann, så da har hun lov til 
å trekke seg tilbake.

Men tilbake til gruppa. Medlemmene strøm
mer til litt etter litt på møtene, særlig pre
sise er ikke mange dessverre. Men det er selv
følgelig her som det er i de andre gruppene. 
Det siste året har gruppa gått sammen med 
turngruppa for om mulig å få flere på mote
ne. Det har gått så noenlunde.

Når endelig det er innfunnet seg så mange 
at en liksom kan åpne møtet, tar formannen 
ordet og ønsker velkommen. Det hender det 
er referat fra forrige møte eller fra noe an- 
net møte. Noen ganger er det saker på pro- 
grammet, men som oftest er det hele lagt an 
som hyggemøte.

Vi skal forsøke å beskrive et bestemt møte 
i gruppa.

Klokken 20 — y2 time etter at fastsatt tid 
blir møtet åpnet. Erna tar ordet og ønsker 

velkommen til de nærmere 20 som har plas
sert seg rundt bordet.

deltakelse i vårcupen før serien tok til for 
alvor.

Som kjent lå vårt lag på 2. plass i lands- 
delsseriens avdeling Østland Søndre med 12 
poeng, 1 poeng etter lederlaget Fram, Larvik. 
Interessen for seriestarten var derfor stor. 
Men det ble tap for Snogg på Notodden i den 
første seriekampen. I den neste kampen mot 
Moss tok laget 1 poeng, som senere skulle 
vise seg å bli det eneste på hele vårsesongen. 
Takket være høstsesongens poenghøst holdt 
det også denne gang til en fornyet kontrakt 
i landsdelsserien og laget havnet på 4. plass.

I slutten av juni tok så cupkampene til. 
På grunn av den svake vårsesong var det 
mange som var redde for at vi også skulle 
bli tippet av lasset tidlig i rundene. Heldig
vis holdt ikke dette stikk. 1. runde ble spilt 
i Tønsberg mot Eik. Guttene laget her alle

Otto Malmgren,
(Foto Grico)

Fotballgruppas styre 
slørl seH fornøyd med

Arvid Ballestad.
Tempoet var stort, og det ble en god del 

å gjøre for oss i forsvaret. Men vi kjempet 
det vi kunne, det kan en også se av resulta
tene. Ikke det at jeg mener det hele kom an 
på forsvaret, vi var like gode alle sammen til 
å holde motparten unna. Kampene mot Lyn 
og Fram likte jeg best. Vi var uheldige på 
Eidsvoll. Det var først etterat vi brente straf
fet at Vito-guttene overtok spillet, men tapet 
kan allikevel ikke ta bort at vi alle sammen 
likte denne turen, heller ikke at sesongen alt 
i alt har vært fin.

Fotballgruppens styre, fra venstre: Lasse Hegna., sekretær. Asbjørn Kjellevold. 
formann, Henry Hahn. Øivind H. Tolnes, kasserer.

De samme meningene gikk igjen hos alle de 
andre. Alle var fornøyd med sesongen i sin 
helhet, men naturligvis var det cupen som 
alle likte best. De som derfor er igjen til neste 
år, ser fram til sesongen 1954 og håper på 
nye cup-kamper og også på å bringe Pors’ 
navn lenger enn årets juniorer.

Takk for innsatsen, gutter.

4. april, påskeaften, ble sesongen åp
net med en treningskamp mot Hamaikameia- 
tene. Laget rakk i alt 4 treningskamper pluss

Sesongen ble på et tidlig tidspunkt disku
tert av styre og sportsutvalg, og innendørs- 
trcningen tok til i begynnelsen av februar. 
Av de uttatte medlemmer til treningsutvalget 
var det bare Erling Olsen som tok seg av tre
ningen. De andre medlemmer av utvalget ute
ble. Fremmøtet til treningen var godt og spil
lerne begynte løpetreningen ute i terrenget 
allerede i mars. Olaf Skilbred har i år hatt 
ansvaret for treningen av junioravdelingen, 
foruten at han også har vært behjelpelig med 
treningen av seniorspillerne. Allerede i janu
ar hadde vi skrevet til en rekke klubber for 
å få avtalt treningskamper før serien tok til, 
og alle avtalte kamper ble spilt.
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En må vel ha lov til å si at valgkomiteen 
i år har hatt et litt vanskeligere arbeid enn 
fjorårets. De fleste formenn i foreningens 
grupper tok som kjent gjenvalg i 1952, mens 
det dette året ikke er mer enn en, muligens 
to formenn igjen.

Den verste nøtta i år var Fotbailgruppa. 
Etter timelange forhandlinger med forman
nen, viste det seg at han ikke ville stå. Hel
digvis gikk han til slutt med på det etter 
henstilling fra styret på generalforsamlingen 
etterat medlemmene hadde gitt til kjenne at 
de ønsket at formannen tok imot gjenvalg.

Med de andre gruppene gikk det forholds-

som en, en helhjertet innsats, og guttene vant 
den spennende kampen 2—1 etter ekstraom
ganger.

I 2. runde ble det atskillig lettere. Det ble 
hele 7—1 over Jerv, Grimstad, etter godt spill. 
Motstanderen i 3. runde ble ingen ringere enn 
Fredrikstad i Fredrikstad. Guttene bestemte 
seg for at de skulle selge seg så dyrt som 
mulig, og den store og for oss gledelige over
raskelse var at de gikk bort og vant fortjent 
3—2. Denne seieren henger meget høyt, som 
rimelig er, for det er jo ikke alle forunt å 
sette Fredrikstad utenfor i et cupmesterskap. 
4. runde hjemme mot Viking ble imøtesett 
med stor interesse men i likhet med i fjor 
måtte guttene se seg slått i denne runde, den
ne gang med 3—1.

I sommerferien ble der arrangert en tur 
nedover Sørlandet. På turen som gikk over 
fire dager, ble det spilt 2 kamper. En i Man
dal mot Mandalskameratene, som vi vant 4—0, 
og en i Kr.sand mot Start, som endte uavgjort 
3—3.

Den nye serien tok til den 26. juli. Eik tok 
revansje for tapet i 1. runde, og vant hele

gått har A-laget spilt 
31 kamper, hvorav 15 er vunnet, 3 endt uav
gjort og 13 tapt. Målforholdet er 78—50 i 
vår favør. Det er i alt benyttet 31 spillere på 
laget. Olaf Skilbred har spilt alle lagets kam
per, foruten at han også har deltatt på alle 
treningskveldene. Toppscorere Øivind Johan
sen og Leif Lindstad med 16 mål hver.

Og nå er det bare å håpe at alle lagene og 
medlemmene vil gå fullt og helt inn for året 
som kommer. Husk på at gruppa fyller år i 
1954, hele 35 år.

Det har gjerne vært slik på damegruppas 
møter. Kanskje det er derfor at så mange har 
holdt seg borte fra møtene. En kan like gjer
ne sitte og prate når en er hjemme, som når 
en går på møtet, tenker kanskje mange, og vi 
kan ikke si annet enn at vi til dels kan være 
enig.

Damegruppa har tatt konsekvensen og gått 
over til månedlige møter med fastsatt pro
gram. Nå skulle vel tilstrømningen til møtene 
være atskillig større.

Damegruppa kan gjøre et godt arbeide for 
foreningen, men til det trenger den mer hjelp 
enn den hittil har hatt. Derfor håper vi at 
gruppa til neste generalforsamling kan opp
vise minst det dobbelte i medlemstall.

Noe spesielt program er ikke lagt opp for 
møtet, men for sikkerhets skyld har hun tatt 
med radioen, så ikke ønskekonserten skal unn
slippe. Men den som skulle høre den, måtte 
for det første sitte inni radioen og for det 
annet måtte en ha gode ører. Radioen kunne 
stå på for fullt, den kunne ikke overdøve 

som var til stede.
en sier at kvinne-

5—1. I den neste kamp hjemme mot Ørn fikk 
laget sine to første poeng. Deretter ble 
tap borte for Askim og seier hjemme for 
Snøgg. Da det i neste kamp igjen ble tap 
borte for Lisleby, så det meget stygt ut for 
laget. Heldigvis ble det seier både ute og 
hjemme i sesongens 2 siste kamper mot Sel- 
bak. Disse 4 poeng var meget kjærkomne for 
laget og gjorde at vi sluttet sesongen på en 
respektabel 4. plass, med en kamp mindre 
spilt. Kampen Pors—Fram. Larvik, ble nem
lig utsatt til våren.

I sesongen som er

vis greitt. En hadde villige folk til å overta 
formannsvervene og de øvrige verv innen 
gruppene.

Som en ros til valgkomiteen må vi si at den 
har gjort et meget godt arbeide. På de for
skjellige plasser innen gruppene hadde en vil
lige folk, folk som var spurt og ikke bare 
satt opp som et forslag fra valgkomiteen uten 
noe som helst å bygge på.

Om de samme folk tar imot gjenvalg på 
Hovedforeningens generalforsamling er vel 
tvilsomt. En gang i valgkomiteen kan visst 
være nok for de aller fleste. Det er nemlig 
a gå fra den ene til den andre og. spørre om 
de forskjellige er villige til å motta valg.

Vi håper at neste års valgkomite kan være 
like flittige som dette års, og ønsker lykke til.

skravlingen til de 20
Jo det er nok rett når 

forening er skravl.
La kaffen kom på bordet, ble det nesten 

enda verre, men en kan ikke la være å si at 
det var hyggelig for det. Litt var det til ut
lodning etterpå.
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