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fart medlemmene har. Denne gang er det. ikke 
kaffe og kaker, men Porsbladet, og det skulle 
vel være likeså bra, ikke sant.

Som dere ser, setter vi vår lit til alle dere 
som er interessert i klubben og også at vi har 
et godt ansikt utad. Det er nemlig det bladet 
har vært, er og skal alltid være. Når dere får 
bladet med postanvisningen i utfylt stand til
sendt, da må ikke noen ta det med ro, og ten
ke at det kommer en dag i morgen også. Ja, 
det kommer mange dager fremover, men det 
er i dag den skal sendes, det er i dag du skal 
gjøre opp ditt mellomværende til bladet. Fris
ten utløper 30. juni, og etter den dagen er det 
ingen barmhjertighet å få.

Vi håper ikke det er noen nå som ser med 
skjeve øyne til oss. Vi har gjort det vi har 
kunnet, og vi ønsker dere alle som abonnenter 
på nytt. Vi vil gjerne holde kontakten med 
alle, og la oss se at dere støtter 100 % opp 
om vårt kjære medlemsblad som vi alle liker 
og leser, klubbens eget organ.

Det går ikke lenger slik det gjør nå. Om 
et år eller to er vi uten kapital, og hva skal 
vi da gjøre med bladet ? La det gå inn i den 
lange rekken av klubbaviser som ikke kunne 
klare seg på grunn av økonomien? Det håper 
vi medlemmene ikke er stemt for, og vi hai’ 
derfor måttet sette en kontingent for bladet.

Det er nøye overveiet, målt og veiet for og 
imot, hva som ville være det beste. Vi har 
funnet ut at dette er det beste, selv om vi ikke 
er helt for dette heller. Men når man må velge 
et av to, så må man ta det beste av de.

Kontingenten blir 3 kroner pr. år, og vi 
regner med at alle de som er interessert i å 
få bladet gratis tilsendt ikke har noe imot å 
betale disse få kronene.

Hvordan skal så kontingenten kreves inn 
nå da, tenker sikkert alle tidligere medlemmer 
av redaksjonskomiteen. Vi vet hva det vil si. 
Lange lister med abonnenter som ikke har 
betalt når året er omme. Slik skal det ikke 
bli nå. Når det er møter med servering av 
kaffe og kaker, da er det ikke måte på til
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Fra starten av
til i dag.

I 
-
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formann enda en gang på den 
generalforsamlingen  ?

>*****

f

jeg har fått 
gang av det.

— Ble De 
etterfølgende

— Nei, Alfred Zimmermann ble ny formann. 
Vi hadde forresten veldig hyggelig på den ge
neralforsamlingen. Vi hadde fått noen av jen
tene på Vestsida til å koke sjokolade, så jeg 
skal si det ble traktement. Kona mi, Jenny 
Andersen og søsteren hennes, Marie Anthon- 
sen (som nå er død) vårtet opp. Det var vel 
den første damegruppa Pors hadde.

— Ja jeg skal si det var moro, den gangen, 
skyter fru Tranberg inn.

— Men Pors gikk videre framover?
— Ja, da de fikk banen på Grønland gikk 

det fort oppover. Klubben skiftet jo navn og 
kom med i Forbundet. Den fikk gode motstan
dere, og ble stadig bedre selv.

— Husker De noen spesiell kamp fra den 
tiden som har gjort inntrykk?

— Ja, jeg husker en Odd-kamp. Årstallet 
kan jeg ikke erindre, men Odd var veldig gode 
den gang. De var jo mye eldre enn oss. Laget 
var vel nesten ubeseiret da de entret banen

Karl Tranberg.

Vi brakte i forrige nummer et intervju med 
Halvdan Realfsen under samme titel. I dag 
fortsetter vi rekken med Karl Tranberg.

— Nei, det var ikke rare greiene vi hadde 
til å begynne med. Bane eide vi ikke. Vi fikk 
leid Askedalen for 25 kr. året, og hei' spilte 
vi kampene våre.

— Kampene ?
— Ja, vi spilte mot andre juniorklubber i 

kretsen, Orkan som var fra Nystrand, Molhau- 
gen Idrettsforening og en klubb som het Ørn 
som holdt til på Urædds bane.

— Hvordan greide dere å skaffe det dere 
trengte den gangen?

— Det ble mest til at vi skaffet det til veie 
selv. Vi la sammen ørene og fikk oss en fot
ball, og de 25 kronene vi skulle betale i året 
kom da frem på et eller annet vis.

— Hvor lenge holdt dere til her oppe?
— Jeg kan tenke meg at det var 2—3 år. 

Da flyttet vi ned på Grønland til det som en
gang var Pors bane. Vi fikk leid den plassen 
av Gisholt, og måtte betale hele 300 kr. i leie 
om året. Det var mange penger og ikke så 
lett å skaffe.

— Hva gjorde dere for å få inn disse?
— Det ble å ty til utlodninger det da. Vi

hadde det den gangen. Jeg husker engang vi 
loddet ut en sykkel. Medlemmene måtte legge 
sammen for å få betalt den, men ellers gikk 
det ganske fint.

— Var det bare fotball en tenkte på til å 
begynne med ?

— Nei, det var meningen å ha både fotball, 
ski og friidrett. Da Vestsidens Idrettsforening 
gikk over til oss, arvet vi litt utstyr fra dem, 
og vi hadde gode friidrettsfolk som bl. a. Dol- 
va-brødrene.

— De var den første formannen?
— Ja, jeg var formann da vi holdt til oppe 

i Askedalen. Den første generalforsamlingen 
ble holdt på en låve, og det var godt fram
møte. Den neste hadde vi i forbindelse med 
et skirenn vi arrangerte.

— Var det bare for medlemmene?
— Ja, det var bare medlemmer som deltok 

i hvert fall. Premieutdelingen ble foretatt fra 
trappa i «Syfabrikken», og jeg kan huske jeg 
fikk en follekniv som annenpremie. Den var 
jeg nokså stolt av, men siden hørte jeg at det 
kun hadde vært 2 deltakere i den klassen, så

meg en god latter mangen en



PORS-BLADET3

Videre fremover!REDAKSJONSKOMITÉ

jocobiens !rykl, Porjgrunn

Duddi.

Går vi bort fra
3-back-systemet ?

i

På en tirsdagskveld ble det spørsmålet fram
satt «Skal vi gå bort fra 3-back systemet? 
Det var den nye oppmann som framkastet 
spørsmålet, og nå håpet han på en liten dis
kusjon om dette.

Det var ikke svært mange som sa noe, men 
endelig var det da en som tok mot til seg og 
spurte om en hadde tanke på å bli i Lands- 
delsserien, eller om planen var å komme opp 
i Hovedserien fra høsten. Hvis det siste var 
meningen, måtte man absolutt ikke gå over 
til noe nytt.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld. Bjørn Reinholt, Alf Jansen

Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif Rolland

Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Et av ping-pong-bordene var gjort om til 
en fotballbane, og Erling forklarte både det 
nye og det gamle systemet. Spørsmålet var 
om det ikke ville bli vanskelig for forsvaret 
med en framskutt centerhalf når en spilte mot 
et lag som hadde det gale system med 3 
backer.

Noe resultat kom en ikke fram til, men 
terningen er kastet, tanken er lagt fram, og 
vi får bare vente og se hva det blir til.

I Pors-bladet nr. 1—2 står ovennevnte ar
tikkel, som den første hilsen fra redaksjonen 
i det nye arbeidsåret. Den gir en oversikt 
over de viktigste oppgaver som ligger foran 
oss, hvilket vi alle er enig i.

I sine videre beteraktninger skriver redak
sjonen: «Men vi var ikke så svake som mange 
trodde i dette øyeblikket. Foreningen trengte 
bare litt tid for å finne fram til de personer 
som i et helt år og kanskje mer skulle stå 
ved roret.»

Med beste vilje kan jeg ikke oppfatte dette 
som annet enn angrep på de som trakk seg 
før funksjonstidens utlop. Såvidt meg bekjent 
var det ingen andre .enn hovedforeningens 
formann — undertegnede. Når redaksjonen 
låner sitt navn til slike angrep — om enn i 
aldri så smidige former — lover det neppe 
bra videre framover. Et medlemsblad bør for
trinnsvis se det som sin oppgave å binde 
medlemmene sammen i det felles arbeid — 
utover dette høyst gi spalteplass til «bemerk
ninger», lik de som jeg nå svarer på.

På generalforsamlingen hadde jeg anled
ning til å ta saken opp i hele sin bredde og 
dermed avlive alle versjoner av saken og sam
tidig sette tingene på sin rette plass. Jeg 
avsto fra dette og begrenset saksbehandlingen 
for et mindre men meget viktig forum — 
hovedforeningens styre. Det ville sikkert vært 
et tegn på godvilje om redaksjonen i likhet 
med styret hadde satt punktum her.

Grunnen til min framgangsmåte nevnte jeg 
på generalforsamlingen, saksbehandling der

Kasserer:
HARALD WESTBY

på Grønland. Men jeg skal si jubelen stod høyt 
i taket på Vestsiden da Pors slo dem med 4—1, 
så vidt jeg husker.

— Ja, jeg husker godt den kampen. Vi hør
te heiaropene lange veier, og folk var så ville 
at de drog hattene ned over hodet på hver
andre, så de simpelthen stod med bremmen 
rundt halsen.

Det er fru Tranberg som skyter inn disse 
ordene.

Og nå synes de sikkert det ser nokså 
svart ut for Pors?

- Å nei, langt i fra. Det ser vel lysere ut 
enn noen sinne. Det tror jeg jeg kan si, for 
så mye har jeg da fulgt med i utviklingen.

Og til slutt ønsker jeg hell og fortsatt fram
gang i årene som kommer.
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Odd Lien.

Red.

J)orsbladet «bidragsyterne".og
det. Du har

annen til å

Vi slutter oss til og overlater fullstendig 
refleksjonene til leserne.

ville ikke gavne foreningen og nyvalgte til
litsmenn i arbeidet videre framover. Redak
tøren og et redaksjonsmedlem fulgte og kjen
te til alle sakens detaljer i egenskap av hen
holdsvis viseformann og formann i gruppe
styrer.

En sluttbemerkning! La medlemmene innen 
dagsordenens ramme få lov å bringe fram 
hva de har på hjertet — det .er deres eneste 
anledning. Som «gammel kost» sier, en frisk 
utluftning skader ikke. Men la det så være 
ferdigbehandlet når vedtakene er gjort.

Generalforsamlingen er fremdeles vår høy
este myndighet og medlemmenes soleklare de
mokratiske rett til å delta med sine innlegg 
bør ikke begrenses til bare å gjelde de drevne 
debattanter — av de mindre drevne’s frykt 
for å stå til rette senere, hvis de ikke ord

legger seg riktig. Svært mange har noe på 
hjertet, kanskje er det bagateller — men 
likevel. Nordmenn er fremdeles individualister. 
Av samme grunn passet det i sin tid meg å 
trekke meg tilbake av den rette grunn, skjønt 
en eller annen «velferdsgrunn» sikkert ville 
gjort det lettere. Dette i naturlig tilknytning 
til før nevnte grunner.

Jeg stopper her, i det jeg vennligst ber 
redaksjonen ikke resonnere med den slitte 
ordklisje at «trøyen passet».

Refleksjonene overlater jeg til leserne og 
uttaler ønsket om godt arbeid videre fram
over.

— Nei, hvordan skal jeg vite 
aldri levert noe stoff før.

— Kan du ikke heller få en 
svare på det da ? Jeg er ikke så mye borti 
akkurat det du skal ha svar på.

Var det virkelig i dag du skulle ha svaret. 
Jeg har helt glemt det, jeg.

— Opriktig talt, jeg har ikke skrevet noe. 
Ja, jeg har selvfølgelig tenkt mye over det, 
men det er liksom aldri blitt tid til det.

— Nei, jeg skulle ha skrevet det for lenge 
siden, men det har aldri blitt noe. Jeg rekker 
det ikke.

— Når skal det gå i trykken? Ja vel ja, 
da skal du helt sikkert få det.

Ja, dette var noen prøver på hvordan de 
kjære medlemmene svarer når en stakkar 
kommer for å hente «bidragene». Disse skulle 
selvsagt vært levert for lenge siden*»

Hvis disse som er blitt bedt om et eller 
annet til bladet ikke vil, ja egentlig er det 
ikke noe som heter det, men dersom, hvis . ., 
så hvorfor ikke da gi beskjed om dette. Det 
ville lette arbeidet for komiteen en god del.

Forts, side 9

Porsbladet er i dag 7 år gammelt. På ge
neralforsamling 29/11 45 ble det vedtatt at 
bladet skulle gis ut. Vi kan da regne ut at det 
er en god del som har sittet i redaksjonsko
miteen i løpet av disse 7 årene. Om disse har 
sittet et år eller toppen l/o år, ja det står 
virkelig 1%, det er ikke godt å si. Men av 
erfaring tror jeg ingen har vært med lenger 
enn de omtalte 1*4 årene. Resten av året holdt 
de seg sikkert borte fra alt som het avis. Da 
hadde de fått nok. Dette er absolutt ikke 
insinuasjoner overfor de stakkarne som ble 
valgt inn i en slik komite.

Hvordan hadde dere det når det gjaldt å 
skaffe stoff til dette «medlemsbladet ?» Sann
synligvis på samme måten som nå. Skulle en 
ha tak i en liten epistel på en halv spalte, 
gjaldt det å være ute V2 år i forveien. Ja, 
akkurat slik er det når det gjelder vårt med
lemsblad.

Det er en hel del som ble spurt for en tid 
tilbake om å levere noe til julenummeret. Jo, 
det skulle vel la seg gjøre. Men hvor ble det 
av, spør jeg.

— Du vet vel at ikke jeg kan skrive?
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Foreldremøtet.
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Foredremøtet som skulle vært holdt onsdag 
4. ds. ble dessverre avlyst da hovedtaleren ble 
syk. Møtet vil bli holdt senere, og da aver
tert i avisene.

Håndballgruppas utlodning.

Håndballgruppa vil på denne måte få takke 
alle som støttet kakebasaren. En spesiell takk 
sender vi til Alf Thorstensen som stilte for
retningen til vår «disposisjon».

Gevinstene er trukket og avlevert.

Vel jeg kan vente, og endelig er de da fer
dige med kula.

— Syns du ikke det er trist at det er slutt 
på disse kveldene nå da?

— Trist jo, men de begynner igjen til høs
ten, og nå er det snart fotballsesong, så vi 
får nok å gjøre, tenker jeg.

— Mener du det var et godt tiltak av fot- 
ballgruppa å sette dem i gang?

— Absolutt. Nå blir guttene samlet også 
i den mørke årstid, og det er ikke av det onde.

Jeg får akkurat det samme svaret av dem 
alle sammen, så fotballgruppa må ikke tenke 
på annet enn å sette dem i gang igjen til høs
ten. Slik 100 % enighet er det ikke om så 
mange ting her i foreningen, så man får fort
sette med det som virkelig er populært.

R R 
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Det er slutt på klubbkveldene til Fotball
gruppa for i år, men at de bør ta til igjen 
til høsten er det ingen tvil om, i hvert fall 
etterat en har hørt uttalelsene til de mest 
ivrige.

Anker Hansen, som er «fast ansatt» massør 
for guttene, sitter og spiller casino med liv 
og sjel nesten, da jeg nærmer meg bordet. 
Jeg tør ikke forstyrre med det samme, for 
jeg får et olmt blikk fra Lasse Hegna som 
jeg tyder som «vent til vi er ferdig med kula».

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Tl&mna StipeMuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

Fotbailgruppas kSubbkvelder 
er populære.

0

J  HANftll 
JEREMIASSEN
^TRElASTUTSALG

> 7
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med frladel.

Jeg har sterk tro 
på medlemmene

— Målet vårt er å få ferdig stadionanleggct 
til 50-årsjubileet, og det håper jeg vi når.

— Har du greid å komme i kontakt med 
gruppene på den korte tiden du har vært for
mann ?

Ja, det har jeg, og jeg har inntrykk av at 
det er dyktige folk som sitter i de forskjellige 
gruppestyrene. De er seg sitt ansvar bevisst, 
og det teller ikke lite.
— Er det noe annet vi kan være takknemlige 
for nå før vi skal sette i gang med utarbei
delsen av de mange planene?

— Ikke minst det gode renome Pors har 
opparbeidet gjennom årene kan vi være glad 
for. Dessuten har vi en god økonomisk grunn
voll å bygge på, så vi kan se årene framover 
lyst i møte. Men foreningens største aktivum 
er nok vår store og stabile medlemsstokk. Det 
har vist seg ved store arrangementer, at når 
det røyner på, da er det stor samstemmighet 
blant medlemmene, så planene vi har, skal lo
ses.

Det er store verdier Pors har?
— Ja, vi har kolossale verdier å ta vare på. 
Skibakken er nå fullt opparbeidet med nød
vendig utstyr og er tilfredsstillende for de 
største arrangementer. Videre har vi stadion 
som blir på hele 25 mål når den blir fullt ut
bygd. Og vi holder jo på med løsningen av 
treningsbanespørsmålet. Det er meningen at 
åpningen vil finne sted i begynnelsen av juli, 
og må si at samarbeidet med Porsgrunn 
Kommune går meget godt.

— Men klubblokalet?
— Ja, det er en sak for seg. Klubblokalet 

har vel mer enn noe annet evnet til å binde 
medlemmene sammen både i alvor og skjemt. 
Nå etter den siste utvidelsen må man vel anse 
at Pors er dekket med hensyn til lokaler i flere 
år framover.

— Hva mener du egentlig er Hovedstyrets 
funksjon ?

— Dets funksjon er først og fremst å binde 
hele foreningen sammen til et «rike». Hoved
styret vil alltid høre den enkelte valgte tillits
manns mening og uttalelser, og også de en
kelte medlemmenes, om ,de saker som fore
ningen nå skal til å løse. Vi trenger hvert

Forts, side 9

Vi har endelig greid å få et intervju med 
den meget opptatte, nyvalgte formannen i for
eningen, Halvor Teksten. Det var ikke lett, for 
alltid hadde han et eller annet møte å være 
til stede ved, men ved et skimøte fant han 10 
minutter slik at vi fikk anledning til komme 
med noen spørsmål.

— Du feirer visst jubileum i år?
— Ja, det er mitt 10. år som formann i Pors. 

Jeg var formann fra 1936—45. Alle krigsåre
ne er jo godkjent av Forbundet, så med dette 
har jeg sittet i 10 år på formannsplassen.

— Synes du ikke det er litt vanskelig?
— Naturligvis er det det. Pors er vokset 

så stor siden 1945, at det følger ikke lite an
svar med. Det ligger oppgaver foran oss, opp
gaver som nok er bearbeidet, men ikke full
ført, og disse oppgavene trenger grundig be
handling. Det er ikke sikkert de blir lost i år 
eller neste år, men vi må løse dem sammen, 
hele foreningen skal gå inn for dette.

Vi skjønte at formannen allerede hadde lagt 
opp arbeidsprogrammet og spurte ham da hva 
målet hans nå var?

åiel iLatu-yh. i etz åamtate
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Vi bringer her et intervju som bladet «Unge
Høire» hadde med den finske pastor, Folke 
Nyborg.

S«im«irbeid tnellem kirke og idrett.
Pastor Folke Nyberg: «Vi må ta bandykøllen eller fotballstøvlene 

og møte ungdommen på idrettsplassen».

Offisielt fra skigruppa:
Fra junioravdelingen i skigruppa får vi opp

lyst at avslutningsfesten vil bli avholdt i 
Klubblokalet fredag den 17. april.

Den 18. april vil seniorene avholde sin.

venns grav. Han hadde uttrykt ønske om å 
få hvile i sin klubbdrakt og at jeg skulle 
bringe ham dc siste skuffer av Finnlands jord.

— I Norge er det ikke så ofte at prester 
er aktive idrettsmenn. Til gjengjeld har vi 1 
sportskapeller med sportsgudstjenester.

— Hyggelig med sportskapeller, hyggelig 
og stemningsfullt å kunne la kirkeklokkene 
klemte milevis inne på skauen. Allikevel er 
det min erfaring at det er få av ungdommen, 
rent prosentvis, en treffer her. Og det er 
underlig, men en har likesom følelsen av at 
prestekjolen reiser en skranke mellom kirke 
og ungdom. Når en møter ungdommen på * 
idrettsplassen, møter en den mann til mann 
med kølle eller fotballstøvler og får en ganske 
annen og bedre kontakt. En får større mu
lighet til å snakke ut med ungdommen, dis
kutere problemene. Ser en hen til idretten, så . 
ligger det til grunn for all idrett en edel 
tanke, og idrettens spilleregler krever ren og 
fair opptreden. Man synder ikke ustraffet 
mot spillets regler. Slik er det også i livet. 
Jeg tror det er lettere å vinne ungdommen 
når man møter den, jeg hadde nær sagt på ; 
like fot, i klubbdrakt. Det er mitt håp at 
finske prester som har dyrket idretten og 
vunnet titusener av venner på idrettsbanen, 
har kunnet så frø som senere har spiret.

Han ser grundende hen for seg.
— Jeg tror jag tør si det. Man får så- 

lunda visshet.

Det er ikke så ofte man i Norge treffer 
prester som aktive idrettsutøvere. Karen 
over disse linjer er da heller ikke norsk, men 
finsk, nærmere bestemt pastor Folke Nyberg, 
dommer i bandylandskampen Sverige—Norge 
som spiltes i Sandvika forleden. Pastor Ny
berg var en staut representant for Finnland, 
for finsk presteskap og finsk idrett. Han har 
reist adskillig i Sverige og Norge som aktiv 
idrettsmann og som administrator og har 
mange gode venner i begge land.

Prest, aktiv idrettsutøver, dommer--------
passer det ?

Jeg er intet fenomen hjemme i Finnland, 
svarer pastoren på det karakteristisk finn- 
lands-svenske målet. Mange prester er med 
i idretten. I nærheten av hjemmet mitt bor 
biskopen i Tammersfors. Han er klubbfor
mann og har vært en fremragende idretts
mann. Men den siste tiden har jeg ikke vært 
sogneprest idet jeg ble ansatt som lektor ved 
en høyere skole.

— Kolliderer ikke en prests gjerning med 
idrettsmannen ?

— Nå håper jeg De tenker på gudstje
nestene, sognebud, løpende forretninger osv., 
for ellers er det aldri noen kollisjon eller 
divergens. Jeg nekter dog ikke for at en får 
mere tid til å dyrke idretten når en har fast 
arbeidstid. Men jeg vil si at de rikeste og 
vakreste minnene har jeg fra min prestetid 
og samværet med idrettskamerater. Mange av 
dem har jeg viet, mange av dem har kommet 
igjen med sine barn til dåp.

Folke Nyberg tier et øyeblikk.
Men også noen av de tyngste minner i 

minnekransen bærer jeg med meg fra preste- 
tiden og idretten. Det er når jeg har forrettet 
ved idrettsmenns båre — særlig gripende var 
det da jeg ble hentet langt borte fra under 
Finnlandskrigen for å forrette ved en idretts-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WLNJE

Vask

og
Fehn

M assasje

Dame 
og 

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

14. 14. IVERSEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og; malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

porsgrunn porselen
elektrisk brent

O. M. Bærulfsej?
Anbefaler sin

Tobakk-
sjokoladc-
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

90 %

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93
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Jt/1 Siljan.
Halfdan Haukedal 
Kjell Olsen 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

25/1 Sannidal.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Bjørn Andvik . . .

22/2 Kroken.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 

11/1 Tjernli.
Halfdan Haukedal 
Johannes Realfsen 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

18/2 Ørn.
Halfdan Haukedal 
Klasse D.
Per Johansen . . .

18/1 Skotfoss.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 

1/2 Ulefoss.
Kjell Olsen 
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

5.
6.

1.
2.

4.
6.

1.
4.
4.
5.

2.
3.

3.
5.

1/3 Bø.
Paul Nakken . . .
Halfdan Haukedal 
Klasse B.
Arvid Solgård . . .

8/3 Lunde.
Kjell Olsen 

21/3 Pors.
Johs. Realfsen 
Halfdan Haukedal . . .

Klasse B.
Arvid Solgård 

9.
12.

2.
2.

7.
7.

Forts, fra s. 10
Jeg har sterk tro — —
medlem for å drive foreningen, og jeg har 
fremdeles den tro at oppgavene vil bli løst på 
en tilfredsstillende måte for foreningen.

— Jeg burde vel nesten føle meg litt tilside
satt. Er du sikker på at du har fått med alt 
som er med og binder foreningen sammen?

— Du tenker på bladet? Her kan jeg si at 
hovedstyret har mange ganger fortalt redak
sjonen om hvilken stor betydning det har som 
bindeledd. Vi vil derfor aldri, selvom det skulle 
komme vanskelige tider for bladet, tillate at 
det går inn.

— Du har ikke et ønske du kunne tenke 
deg å fremme nå til sist.

— Jeg har allerede nevnt de oppgavene som 
ligger foran oss. Kunne disse løses til vi er 
50 år i 1955, ja da ville mine, for jeg har 
nemlig flere, ønsker gå i oppfyllelse.

Duddi.

8/2 Herøya.
Halfdan Haukedal 
Kjell Olsen 
Johs. Realfsen .
Arne Reitan

Slik ser vinterens 
premieliste ut for 

A B og D hopperne. 
Guttehopperne kommer i neste nr.

15/2 Herkules.
Kjell Olsen . .
Johs. Realfsen 

2. pr.
10. «

Forts, fra s. 4
Porsbladet og bidragsyterne
Det tar tid å løpe rundt slik, men det er det 
visst ingen som tenker over. Den tiden som 
går med til det, kan nyttes til for eks. å skrive 
noe slikt som dette.

Vi forlanger heretter svar med en gang. 
Lov ikke en ting du ikke kan holde. Da vin
ner du mer enn du i dette tilfellet taper.

Duddi.



10PORS-B LADET

fotografert under rennet lørdag 21. mars.

VI GREIDE DET.
ut fra stillaset og endte der oppe i

Rugtvedtkollen

Det var et slit å få til Rugtvedtrennet den
ne gangen, men det gikk allikevel. Vi var 
innstilt på at rennet skulle avholdes, og har 
vi satt oss noe i hodet, blir det utført, selv- 
om det ser aldri så svart ut. I over en uke 
før det hele skulle gå av stabelen, holdt en 
trofast gjeng på å arbeide trutt der oppe. 
Lite var det ikke som ble utført, det kunne 
en da slå fast når en lørdag ettermiddag i 
sakte fart vi trasket oppover med vårlige om
givelser på alle kanter og så Rugtvedtkollen 
ligge der skinnende hvit med snø som endte 
i en smal stripe ute på jordet.

Med forventning så en fram til det første 
hoppet, kanskje også med en del spenning. 
Det var jo ikke godt å vite om hopperne 
kunne klare seg med den lille stripen langt 
der nede og ute.

Men det gikk. Løper etter løper kom seg

heste
skoen^. Det var nesten uhyggelig lite fall, en 
kunne vel omtrent telle disse på fingrene, og 
av det kan en vel gå ut fra at bakken til 
tross for alle manglene var ganske god. Vi 
sier med Per Thyness at hadde bakken vært 
sånn under NM, eller rettere sagt hoppet, 
ja da hadde det vært all right.

Per Thyness er allerede nevnt, vi hadde 
flere «storfugler»/ bl. a. Simon Slaatvik, vel 
etterkrigstidens fremste skiløper, Arne Elling
sen, Nordre Sande, bakkerekordholder og ikke 
å forglemme Grenlands egen store Otto Au
stad. Det var disse som skapte spenningen. 
Slaatvik måtte imidlertid overende i sitt første 
hopp og var dermed ute av dansen når det 
gjalt kampen om førsteplassen. Men hans 
flotte annet-hopp gjorde sitt til å heve hel
hetsinntrykket. Austad var ikke helt heldig
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en turOg så 
tifi Lunde.

Telemarksmesterskapet på ski ble avgjort 
i Hantobakken i Lunde søndag 8. mars, og 
selvsagt var Pors representert der som i alle 
øvrige renn ellers i sesongen.

Det var en

tok atter en gang veien gjennom sølegrauten 
og videre hjem fornøyd til tross for det u- 
jevne nivå blant hopperne. Vi var helt im- 
pornert over publikum denne gang. Det ble 
oppfordret til ikke å gå på jordene, og de 
fulgte oppfordringen. Det hender ikke ofte. 
Også Skiforbundets dommer, Staubo, sa etter
på at slikt publikum var det vanskelig å fin
ne andre steder, man fant det i hvert fall 
ikke omkring Oslo, sa han.

Nå stod bare premieutdelingen igjen, og den 
gikk etter programmet med dans og med alt
for lite frammøte av premievinnere. De uten
bys løperne, Thyness, Slåttvik og Ellingsen 
var til stede, og alle sammen var svært ivrige 
etter å få komme igjen til Pors og Porsgrunn.

Og vi sier selvsagt bare velkommen igjen.
Duddi.

av å være vår førstemann. Middels hopp, og 
etter tur kom de andre, Arne Reitan med et 
hopp på 40, Johannes som flakset så vidt over 
kulen, Halfdan som tok seg en hvil på sletta, ' 
Kjell Olsen med et middels hopp og Nils 
Bjerva med et ikke helt uvanlig hopp.

Det var altså første omgang, og vår opti
misme kunne vi altså lagt igjen hjemme. 
Ingen av dem lå blant de 9 beste i første 
omgang. Det er mulig Kjell lå bra an, men 
det var en omgang igjen. Alle sammen hoppet 
igjen, og denne gang ble lengdene atskillig 
lengre til tross for samme fart.

Per øket som førstemann med 4,5 meter, 
ellers var det fra 1 til 14 meters øking i hopp- 
lengdene. Noe bedre ble det ikke i denne om
gangen heller. Halfdan klarte å stå med en 
sleiv i nedslaget uten stilen hadde vært den 
dominerende før i hoppet. Johannes måtte 
overende, Kjell skulle altså være den som 
skaffet oss vår eneste premie i rennet. Han 
satte alle kluter til og øket med 6 meter til 
56. Stilen var ikke slik som vi er vant til 
fra hans side, men det holdt allikevel.

Og så var det rennet forbi, premieutdelingen 
skulle være utpå kvelden, og det gjaldt å ta 
det med ro de timene som var igjen.

Kjell fikk 10. premie, og de som var for
undret over det, var nok oss. Lektor Jacob

med noen av hoppene særlig det siste var 
ikke godt. Ellingsen har vi også sett bedre. 
Da var Per Thyness et behagelig bekjentskap. 
Med to meget pene hopp på 60 meter, inn
kasserte han en fortjent førstepremie, et kaf- 
feservise til 12 personer.

Av kretsens øvrige løpere var Ole Kris
tian Rød den vi husker best ved siden av 
juniorklassens Knut Dalen. Arne Ballestad i 
klasse D har vi sett atskillig bedre før, men 
det var ingenting å si på hans førsteplass.

Våre egne gjorde en til dels bra innsats. 
Johannes var en hyggelig overraskelse med 
sine 2 jevne gode hopp i begge omganger, og 
Halfdan hadde et alle tiders hopp i annen 
omgang som etter vår mening. burde ha fått 
litt bedre bedømmelse. Maken til nedslag skal 
en lete lenge etter.

Og dermed var dette rennet også over. Folk

optimistisk skare som dro av 
stod i Natedals buss fra Torvet, og humøret 
og optimismen steg for hver kilometer vi 
rullet. Enkelte var naturligvis mer nervøs 
enn andre, men var det noe rart.

At vi var optimistiske, var vel ikke så rart. 
Ikke for det, vi trodde ikke at Telemarks- 
mesteren skulle være med oss ned igjen, men 
noen fine plaseringer hadde vi vel lov å vente.

All right, rennet begynte nokså presis, og 
vi hørte etterpå på premieutdelingen at det 
hadde vært et helt igjennom prikkfritt, men 
vi er ikke helt enig. Men nok om det, vi skal 
se hvordan det gikk våre karer i hoppbakken. 
I langrennet var ingen med.

Første mann ut var Per. Det var ikke sam
me gamle Per, nei, saks og sleiv og bare 43 
meter. Altså ikke noe å rope hurra for. Flere 
var ikke med i D-klassen fra Pors, og vi går 
derfor over til A. Paul Nakken hadde æren
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co
V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Porsgrunn

)MxMaA, uuvåfaidcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

!
I
l 
1

DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

SOLID SKOTØY 
hos

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40

Kunst stopping, Sto f f knapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

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

Vestsidens Skotøyforretning A.s
Torvet 

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61/

PORSGRUHD METALVERK AJ

M ■ fcJv» PORSGRUNN
■ lø Ull/ fcflrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengreutstyr — Herreekviperingr — Arbeidsklær.
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Duddi.

noen

Vel, så gikk denne sesongen også. Noen god, 
sportslig sett, kan man ikke si at den har 
vært, men forholdene får vel ta en del av 
skylden for dette.

Da jeg overtok roret, var jeg mest stemt 
for at vi ikke skulle deltatt i år i det hele 
tatt. Vi var uten bane og treningsmuligheter, 
og da kommer man som kjent ikke særlig 
langt. Men styret ville noe annet, og det gikk. 
Jeg var mest redd for den økonomiske siden. 
Det ville ikke gått for oss et år til uten inn
tekter av banen, trodde jeg. Men nå ser jeg 
at det heller har gått den andre veien. Vi 
har faktisk et overskudd på driften.

Når vi nå har greidd dette i år, håper jeg 
at vi til neste år skal greie å få tilbakebetalt 
vår gamle gjeld til Hovedforeningen. Men det 
står og faller på hver mann.

Neste vinter kan vi regne med at vi får 
vår egen bane, og det en bane som man skal 
lete lenge etter for å finne maken. Vår mange
årige drøm, en flombelyst bane, en moderne 
sådan står for døren til å bli oppfylt. Tenk 
på det, Porsere, å eie en av landets flotteste 
anlegg. I fjor var det skibakken, i år skøyte
banen. Men vi får det ikke gitt, vi må slite 
for det. Vi må ta et like hardt tak som i

skibakken. Lasset må vi dra samlet. Alle 
sammen tropper vi opp når arbeidet tar til.

Men tilbake til sesongen. B-laget greidde 
mesterskapet. Det er blitt en vane det at disse 
drar avsted med mesterskapene år for år med 
bare seire. A-laget derimot havnet på annen
plass etter Brevik. De tapte den avgjørende 
kampen mot Brevik, og ikke noe å gjøre ved 
det. Med litt trening hadde vel dette mester
skapet også gått til Pors, men når alt kommer 
til alt, er mesteren den beste. Men vi kom
mer igjen. Juniorlaget var en stor skuffelse 
denne gang, så vi snakker ikke mer om dette. 
Litt større innsats til neste vinter ville vi 
alle sette pris på.

Og så litt om de enkelte spillerne.
Ivar Waage har det rette overblikket over 

spillet, men skøyte det kan han dessverre 
ikke, men Ivar er god å ha på sin plass alli
kevel. Bjørgvin Håkonsen er også meget god. 
Han er en stopper av klasse, men noen lur 
rev slik som Alf Jacobsen var, det er han 
ikke. Men Bjørgvin har enda noen år på seg 
til å rette på dette.

Arne Kristiansen er roligheten selv, men 
riktig sveis over spillet får han ikke, 
han kan nok ha planer om å forandre

Våge delte ut premiene, og han greidde å få 
publikum med seg. De som selvsagt fikk mest 
applaus, var Skadeguttene, men så dro de og
så med seg, det var premie på premie til 
dem. All den tid Otto Austad også måtte 
sette seg i annen omgang, gikk seiren til 
Trygve Bjerva, men hvem vet om han ikke 
hadde fått den selv om Austad hadde stått. 
Kongsberg var også representert på premie- 
listen, men bevare meg vel så langt ute. Nei 
gamle Kongsbergs monopol på førsteplassene 
er nok forbi.

Vel, så var det altså slutt på dette rennet, 
og veien hjem tok ikke mer enn et par timer, 
så vi fikk da sovet litt før vi måtte opp igjen.

men
litt på dette til neste år.

Ove, det er gutten som kan kunsten å ikke 
trene, så du kunne nok nå langt dersom du 
virkelig fulgte oppskriftene.

En av de leieste nottene å knekke er Tryg
ve Kristiansen. Han er vel en av de beste 
kapteiner laget har hatt, og hadde køllene 
vært like vanskelige å knekke som han, da 
hadde nok budsjettet kommet atskillig lengre 
ned.

Juve er en vanskelig mann å tråkke ned, 
men han har ikke vært i år som tidligere. 
Men treningen får vel også her ta en god del 
av skylden. Neste år venter vi ham tilbake i 
full trim.

Ame Bakke har vel slått de fleste rekorder 
på sin spesielle måte. Han har spilt bandy 
så lenge jeg kan huske, og ikke en gang er 
han nevnt i avisene. Men Arne liker å spille 
bandy, og god er han og uunnværlig på sin 
plass.

Ragnar Bjåland skal det bli morsomt å

lotosørø.
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Ivar.

Glimt
ki iN. M.

tilrette for et vellykket

å

oar.fra på s
Alt var lagt vel

NM på ski av arrangøren Freidig. Rammen 
om mesterskapet var den aller beste. Alle de 
eldre «forståsegpåere» skipapaer, ledere og 
tingrepresentanter hadde som vanlig innfun
net og installert seg på vanlig god måte. Det 
hyggelige selskap som varer i minst 3 dager, 
dannet ingen unntagelse i Tr.heim, og for de 
av oss som også fikk med 30 km. var hele 
programmet fulgt.

Vi hadde på forhånd kjennskap til det 
meget skiftende vær i Trøndelag, og vi fikk 
virkelig erfare dette i de fire dager det hele 
stod på.

Det ble sagt at været i Tr.heim var like 
omskiftelig som pikesinnet, og jeg kan skrive 
under, ihvertfall på det første.

Været har selvsagt meget å si ved et slikt 
arrangement. Freidig hadde ikke værgudene 
med seg, slik som vi hadde ifjor, men at det 
var et flott mesterskap er sikkert nok. Det 
var meget like forhold under langrennene.- 
Og hopprennet i fine «Kanåsen» var begun-

følge framover. Han topper som kjent sco- 
ringstabellen i kretsen, og kommer nok ster
kere tilbake neste år enn har var i år, skjønt 
det sikkert vil bli vanskelig å bli bedre enn 
han var.

Herman Holtan er mannen som kan spille 
ute og i mål. Like god var han begge steder, 
så i årene framover får vi nok glede av Her
man.

Odd Svarstad hører også med til de yngste 
spillerne, og vil nok vise å slå om seg i årene / 
som kommer.

Karl Sigurd Olsen venter vi oss også mye 
av. Han har ikke vært av de aller beste i år, 
men det kommer vel av at han har vært ska
det. Til neste år kommer han tilbake i hel 
stand og vil nok vite å beholde plassen på 
laget.

stiget av godt vær og dannet høydepunktet 
i årets NM. Skulle jeg trekke en sammen
ligning med vårt arrangement av NM ifjor, 
så var vår tidtagning klart foran. Ellers sy
nes jeg startplassen «Sverresborg» var ypper
lig, kanskje «Vabakken» mer intim.

Sportsgudstjcnesten i Nidaros-Domen som 
for anledningen var fullt besatt, var meget 
gripende. Biskop Fjelbu forrettet. Vi fikk 
også anledning til en tur i Bymarka under 
17 km. Og Otto Austad, Kåre Solli og Tr. 
Bjerva gjorde sine saker så godt at det ble 
morsomt å være kretsformann. Det var vel 
her Otto dannet opptakten til årets fornemste 
fjær «Holmenkollseiren».

Her var mange kjentfolk fra tidligere tider, 
og kanskje de fleste kjent fra besøket hos 
oss ifjor, blant skiledere. Det var igrunnen 
morsomt å være Porser.

Men det var ting å skryte av i Tr.heim også. 
En flott middag i Britania-Pohnen, med H. K. 
H. Kronprinsen som midtpunkt, arr. av Tr.
heim kommune, likeledes et fornøyelig show 
' Logen», som forøvrig ble kringkastet. Og en 
som fortjener et kapitel for seg, var «^Speake
ren» ved langrennene og hopprennet. Han had
de meget å lære bort. Hans evne til a få folk 
i stemning var misunnelsesverdig. Han oppga 
enkelte feil-tider, men det var sikkert ikke 
hans skyld.

Fra Skitinget er kjent at fra neste ar skal 
der være klubbvis NM i stafett og 3-mannslag 
forsøksvis, og at man såvidt mulig holder 
kretsting etter sesongens slutt, innen mai 
måneds utgang.

Den populære Sirnæs takket av dennegang 
og i hans sted ble Arvid Fossum valgt til ny 
formann i N. S. F.

Et NM er og blir klimaks for våre inn
byrdes oppgjør, og kampen om titelen og 
topplaseringen blir hardere for hvert år.

Den store bredde i vårt NM og den glede, 
iver og interesse som løperne går til kon
kurransen med, og den store publikumstil
slutning skulle garantere fremtiden i norsk 
skisport.

Vi lengter faktisk til neste NM.

Aksel Fjeld.
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Offisielt.

Fotballgruppa har sendt oss dette:

I hvert nummer framover kommer vi til å 
bringe offisielt fra de forskjellige gruppene 
i foreningen. Det er sekretærene som får med 
dette å gjøre, og vi håper at de følger opp
fordringen som denne gang kommer fra Ho
vedforeningen, ikke fra oss.

John Nielsen vil i neste nummer fortelle om 
Botneturen. Vi får dessverre ikke plass i dette.

Den gamle kjente porseren, Otto Spaczek 
som nå er utvandret til Amerika, forteller i 
et brev til sin familie at han er svært ivrig 
etter å lese Porsbladet. I julenummeret i år 
leste han idrettsminnet som var skrevet av 
Thorleif Aasland og her kommer han med en 
retting av et av resultatene. Kampen mot 
Sandefjord i Skien endte ikke som skrevet 
3—1, men 4—0. Goalene ble satt inn av Ger
hard 2, Sverre Jacobsen 1 og Otto selv 1.

det «mat å få». Etterpå kom underholdning 
som var ganske fyldig. Det var sang av Anna 
Evensen, opplesning og skjetser. Det siste på 
programmet var Mannequinoppvisning med 
Henny Waage som konferansier, sjømanns- 
sanger og Pors nye fotball-lag.

De øvrige gruppeformenn eller deltakere 
fikk deretter ordet og takket for den meget 
morsomme aften.

Damegruppa:

Damegruppa arrangerte en meget hyggelig 
kveld sammen med Turngruppa mandag den 
16. mars. Borgs, Sundjordets Urædds, Tollnes’ 
og Knardalstrands damegrupper var invitert. 
Erna Kittilsen ønsket gjestene velkommen, 
deretter var det prolog ved Duddi, og så var

Rolf Gunnerød er utmeldt av foreningen 
og gått inn i Ørn, Horten.

- Styret skal forsøke å anskaffe klubbens 
originaldrakter med genser og strømper.

— Det vil i år bli satt opp en oppslagstavle 
på stadion. Lagsoppsettingene skal være klar 
før siste trening, slik at de enkelte spillere 
kan se om de er tatt ut.

— Fotballgruppa vil på de første kampene 
i ar gjøre en kjempeinnsats når det gjelder 
salget av medlemskort. Det vil bli satt opp 
plakater på stadion angående dette.

— Sesongen for juniorene starter 10. april 
med et møte i klubblokalet. Olaf Skilbred skal 
trene disse i år.

Leo Weber er kommet tilbake fra mili
tærtjenesten og gått i trening.

Klubbkveld.
Fredag 27. mars arrangerte hovedfore

ningen en meget hyggelig klubbkveld. Redak
sjonssekretær Isak Jacobsen fortalte om tu- 
ristsakens tilblivelse og også om egne opp
levelser i fjellet. Kinokontrollør Berg viste 
fram en Telemarksfilm.

Etter matpausen begynte underholdningen 
som turn- og damegruppas underholdnings- 
komiteer stod for. Duddi åpnet med en prolog 
hvor man ble kjent med alle foreningens 
grupper. Deretter troppet alle gruppene inn 
på arenaen, levendegjort av en rekke av da
mene. Henny Vaage, Borghild Svennungsen og 
Berit Hahn vårtet opp med en ganske mor
som skjets, og Duddi leste et par historier.

Det siste på underholdningsprogrammet, 
var «Pors’ nye fotballag». Når dette engang 
skal ta Stadion i besittelse, da vil det ikke 
lenger bli noen tvil om hvor seiren vil gå.

Til sist ble det litt allsang og anledning til 
en liten svingom.

Boksegruppa:
Oddvar Skjelbred ble nr. 2 i Norgesmester

skapet.

H ån dballgruppa:

— Håndballgruppa vil i år også stille pi- 
kelag ved siden av dame- og herrelag.

— Serien tar til 12. mai med cupkamper 
uken før.

— Gruppa vil forsøke å få anskaffet drak
ter til kampene tar til.
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POrøRUM MO
REFLEX
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Vestsidens Manufaktur

Herre- og Gutteklær

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETN ING

-SPORTSARTIKLER—

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestregate 51
CTelf. 5 2138

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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rok miso 
Meieritorvet — Porsgrunn

- Telf. 5 07 97
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

A^BERNER

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

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

Velsmakende og næringsrik


