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DUGNADSARBEIDE
Våren er kommet. Det er tørt pa bakken,

1 lopet av de arene foreningen har bestått,

og luften er varmere. Nå er tiden inne til å

har medlemmene utfort et stort arbeide. Vi

gå lange turer i skog og mark. Mange gjør

kan her tenke pa opparbeidelsen av skibakken,

det, men ikke alle.

den videre utarbeiding og stadion. Det er lagt

Som dere alle kjenner til har vi noe som
heter idrettsforeninger, og disses liv og virke
er basert på frivillig arbeide. Her kommer en
inn på dugnad.

et kollossalt arbeide bak, men vi må allikevel
videre. Vi må aldri stå stille.

Har dere lagt merke til hvor godt overens

en kommer når
nar en star og arbeider for en

Vår forening har påtatt seg store oppgaver

felles sak. Ved siste Rugtvedtrenn gikk vi

i tiden framover, og forat disse skal lykkes,

inn med liv og sjel for samme mål. Slik vil

trenges hjelp fra hvert eneste medlem. En-

det bli med alt det en gjør foi' foreningen.

kel.te ser og tenker med gru på* alt det som

La oss for en gangs skyld se den store

skal gjøres, andre igjen møter glad og for

flokken av medlemmer Pors har og la ikke

nøyd opp med spade eller kost for å utføre

bare noen enkelte utføre oppgavene for oss.

det som er hans ringe plikt overfor fore

Det vil bli lettere for dem som har med dette

ningen.

å gjøre, og det vil også gjøre deg tilfreds. Nå

I disse dager holder vi på med klubblokalet,

kan du også gå bort og si at «jeg har de

snart skal det videre arbeide med trenings-

samme rettigheter i foreningen som du, for

banen settes inn, og kanskje blir det også

nå har jeg utført min plikt». La oss se at du

tatt et krafttak på stadion i sommer. Vi må

virkelig er fortjent til å uttale disse ordene.

gå inn for disse oppgavene så vi kan vise oss

fra vår beste side utad.

PORS-BLADET

Fra starten av
til i dag.

Vi fortsetter våre rekkeintervjuer med de
eldre medlemmene, og tar i dag for oss Chris
tian Andersen. Han var som kjent formann
i Skigruppa en lang rekke år for krigen, og
er fremdeles like mye-med som for. Men vi
lar Christian få ordet.
— Ja, hva skal jeg egentlig ta med, det er
jo kjent stoff alt sammen.
— Si ikke det, det er i hvert fall en god del
av Pors’ historie som er ukjent for meg og
sikkert for mange andre.
— Hvordan gikk det til at Pors ble stiftet?
— Vi var en gjeng nede i gata her som
holdt på å sparke fotball, så vindusrutene gikk.
Det var vel på en eller annen trapp vi ble
enig om at vi skulle stifte denne gutteklubben
vår «Lyn» som vi kalte den. Det var et nokså
stolt øyeblikk, skjønt vi var ikke klar over
at vi var med og laget historie.
— Og så begynte ballen å rulle?
— Her kommer det an på hva du mener.
Ballen hadde jo rullet lenge, men kamper ble
det fler av, og de ble også bedre og bedre
spilt. I den tiden var det en lang rekke med
gutte- og juniorklubber både i Skien og Pors
grunn med omegn. Og vi hadde mange gjeste
opptredener.
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— Spilte dere noen gang med klubber som
var anerkjent av Forbundet?
— Vi hadde mange treningskamper mot
Urædd, og disse endte naturligvis med tap.
Urædd var den gang en meget god klubb.
— Men så kom vel også det store øyeblikket
for oss?
— Ja, etter 1914 var vi anerkjent av Fot
ballforbundet som klubben Pors. Det ble for
langt at vi skiftet navn på grunn av at det
var så mange andre klubber som hadde nav
net Lyn. Vi har ikke hatt grunn til å angre
på byttet.
— Selv om du har vært mye med i fotballen,
sf lå vel skibakken ditt hjerte nærmest og
gjør det vel kan hende enda?
— Jeg tror nesten jeg kan si det, ja. Det
var et vanskelig arbeid å få bakken slik den
er i dag, men det føltes kanskje enda verre
den gang. Vi måtte hogge vekk trær og fu
vekk stein. Det var jo tett skog der bakken
ligger nå.
— Hvordan var interessen for dugnad den
gang?
— Den var stor. Tenk bare på at vi begynte
å arbeide på den hosten 1919 og allerede sam
me vinteren, dvs. etter nyttår den 29. februar
kunne vi avholde vårt første skirenn i bakken.
Da var naturligvis bare det grøfste unnagjort,
og vi holdt på i lange tider der oppe.
— Hvor hadde hopprennene foregått for
dere fikk bakken?
— Da holdt vi på nede i Vabakken, laget
et hopp i en av kneikene, og arrangerte ski
renn der. Eller vi holdt til borte i lille-Åmot.
— Var det noen særlig deltakelse i disse
rennene ?
— Ja, det var både og. Vi innbod nabo
klubbene, og de sendte som regel en del. Vi
hadde deltakere både fra Notodden, Sannidal
og Odd.— Hvordan var det med våre egne aktive?
— Vi hadde mange gode hoppere på den
tiden, Andreas Nilsen, brødrene Hahn, Henry
og Fredrik, Olaf og Almer Thorstensen, Kris
tian Pedersen og Ole Leiulfsrud, og disse
sendte vi til de renn som var i kretsen.

Forts, side 10
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I dag sier vi oss ferdig med vintersesongen.
Det blir siste gang på mange måneder at vi
bringer stoff fra vinteridrettene. Men for at
alle skulle bli fornøyd måtte vi også ta med
en del fra årets langrenn. Det er nok litt sent
å bringe dette nå når fotball og håndball alle
rede har tatt til.
Redaksjonskomiteen savner fremdeles stoff
fra medlcmsflokken. Selv om komiteen i år er
nokså fyldig er det ikke meningen at denne
skal skrive alt.
Nå slipper vi kanskje å be om dette mer.

Kontingenten.

Vi skrev i forrige nummer at det ville bli
lagt en postanvisning inn i bladene. Dette ser
foreløpig ut til å bli umulig, da det enda ikke
foreligger noen fortegnelse fra kassererne. Vi
har derfor bestemt at de medlemmene som er
interessert i å abonnere på bladet, kan inn
betale kontingenten til et eller annet medlem
i redaksjonskomiteen.
Kontingenten er som kjent kr. 3,— og må
være innbetalt innen utgangen av juni.

Vi vil hermed få lov å etterlyse det gamle
Lyn-merket vårt. I det nye styrerommet skal
vi ha en glassmonter hvor vi skal plasere
alle våre pokaler. Her ville også plassen for
vårt gamle og nye emblem være, og dersom
det er en eller annen som er i besittelse av
dette, så ber vi vedkommende å overlate det
til hovedforeningens formann, Halvor Tek
sten eller til redasjonen.

Og så er det snart 17. mai, og hva betyr
det for en idrettsforening? Det betyr at hvert
eneste medlem skal møte opp og marsjere
med i folketoget. De siste årene har Pors
vært en av de største gruppene i toget, la oss
også være det i år.
Derfor ber vi alle medlemmene om å møte
opp 17. mai.

d gjøre i klubblokalet.
Formann i huskomiteen, Asbjørn Kjellevold,
opplyser på vår henvendelse at malingen av
klubblokalet skal settes i gang om ikke altfor
lenge. Skrapingen av huset er så godt som
ferdig. I skoleferien skal lokalet vaskes, og
tak, vegger og gulv skal pusses opp.
Arbeidet skal utføres ved dugnad.

På befaring med «styre og stell»
Torsdag den 9. april var hele hovedstyret,
samt de to banekomiteene våre samlet til be
faring av banene og klubblokalet. Vi startet
på stadion og denne ble tatt kraftig i øyesyn.
Thorleif Aasland orienterte litt om arbeidet i
år i egenskap som stadionstyrets formann.
Videre tok vi en titt på vårt nyervervede
område rundt stadion. Etter å ha regnet og
dividert ut, kom man til det resultat at Pors
var en av Solums største grunneiere. Over 30
mål jord var vi i besittelse av.
Etter stadionanlegget gikk turen nedover til
treningsbanen, og her var det byingeniør Abra
hamsen orienterte om det som hittil var gjort
på banen og det som ennå stod igjen.
Det siste på programmet var et mote i
klubblokalet, og her fikk vi enda en oriente
ring om hva som skulle gjøres av Halvor
Teksten, byingeniør Abrahamsen og Einar
Skrapeklev.
Når dette leses er forhåpentlig arbeidet
med treningsbanen allerede satt i gang, og
det er å håpe at flest mulig av foreningens
medlemmer innfinner seg.
Men Jeisen & Co. vet sikkert hvordan de
skal få noen med seg.
DK

\
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Harald Westby
ny formann i Skigruppa
Skigruppa holdt lørdag årsmote ledet av
formannen, Aksel Fjeld. Beretning og regn
skap ble opplest og godkjent. Av beretningen
gikk det fram at klubbens hoppere hadde erob
ret 48 og langrennsjuniorene 10 premier i se
songen som gikk.
Ved valgene nektet formannen bestemt gjen
valg og som nye ble valgt:
Formann: Harald Westby.
Styremedlemmer: Kr. Barth, Helge Madsen,
Einar Røed og Eigil Kristiansen med Gudmund
Madsen og Olaf Holtan som varamenn.
Juniorutvalg: Th. Thorstensen, Arne Røed
og Abraham Kristensen med Arne Wickman
og John Fjeldvik som varamenn.

Langrennsutvalg: Grant Teigen, Einar Gun
dersen, Harald Westby og John Nilsen. Vara
mann: Egil Benjaminsen.
Løypekomite: Ivar Kristiansen, Magne Jo
hansen, Alf Aulie og Aug. Dyrendahl. Vara
mann Rolf Knudsen.
Avisprotokollfører: Arne Johansen.

Etter årsmøtet ble Aksel Fjeld og Halfdan
Haukedal overrakt blomster for vel utført ar
beid i den tiden de hadde sittet i styret.

i J)ors
Som de fleste av medlemmene kanskje vil
huske, ble det på skigruppas årsmøte i fjor
vedtatt å nedsette et langrennsutvalg med det
oppdrag å forsøke å få blåst liv i interessen
for denne sportsgren innen foreningen, spe
sielt med henblikk på juniors. Nå da sesongen
for i år er over, skulle det vel passe bra med
et lite tilbakeblikk over hva som i sesongens
løp er gjort, og hva som er oppnådd.
For å begynne med begynnelsen, kan det
nevnes at på det medlemsmote som skigruppa
hadde tillyst den 28. oktober, var Skikretsens
langrennsutvalg innbudt og møtte med sin
formann, Einar Ekmann i spissen. Til dette
møte som forøvrig var ganske godt besøkt,
hadde man for anledningen fått utlånt et par
instruksjonsfilmer i langrenn som ble fram
vist.
Ekmann kåserte om langrennsporten i sin
helhet, treningsopplegg m. m.
Arnulf Berg demonstrerte de forskjellige
gymnastikkøvelser som langrennsløpere fortrinsvis bør innøve, og Samuel Hauen hadde
for anledningen tatt med både ski og staver,
og selv om været ikke nettopp innbød til bruk
av dette den kvelden (det silregnet), fikk han
ilivertfall vist hvordan disse saker skal være,
og hvordan det skal vedlikeholdes og videre
det øvrige utstyr av tøy som bør brukes under
trening og konkurranse.
I håp om at noen hadde fanget interesse
for denne sport, ble forhåndstrening tillyst.
At det var minst 2 mndr. forsent var man klar
over, men av forskjellige grunner fant man
det ikke tilrådelig å begynne tidligere.
6—7 mann begynte å trene fra begynnelsen
av og holdt koken hele sesongen ut, og har
sikkert ikke angret på det.
Under avslutningsfesten som ble meget vel
lykket ble premieutdelingen for klubbmesterskapet foretatt. Klubbmester ble Kjell Olsen.
—di.

I
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Treningen foregikk 2 kvelder i uka på
folkeskolens gymnastikklokalc, og langturer
på et par mil i skogen om søndagene.
To ganger hadde man besøk av Kåre Solli
fra Hauken som da ledet treningen.
Vinteren kom tidlig i fjor og det ble an
ledning til å strekke bena allerede ved jule
tider, føret var også bra de første 2—3 uker,
siden var det så som så med skareføre og
isløyper hele tiden, noe som ikke er egnet
til a gi den rette lyst på skiløping. Men gut
tene gikk inn for saken, og resultatene er det
ingen grunn til å klage på.
Lørdag og søndag mellom jul og nyttår arr
angerte Grenland skikrets et instruksjonskurs
på Solvika ved Heivannet, og med de førefor
hold som rådde i det koselige terreng som
finnes i disse trakter ble det et par utbytterike og hyggelige dager under Arnulf Berg og
Samuel Haucns dyktige ledelse, tre mann fra
vår forening deltok her. Langrennssesongen
tok til med renn i Luksefjell den 4. januar,
og siden gikk det slag i slag, og av premier
har guttene i sesongens løp erobret 2 første,
3 annen, 3 tredje, 2 fjerde, 2 femte og 2
sjette premier. Alle unntatt 2 er vunnet av
juniorløperne og forventningene er fullt ut
innfridd, tatt i betraktning at det for de
flestes vedk, er den første sesong de har del
tatt i langrenn.
Som tidligere nevnt var man klar over at
forhåndstreningen kom alt for sent igang, og
dette var Per Arne Holmberg et fullgodt be
vis for. Etter a ha hatt forholdsvis beskjedne
plaseringer først i sesongen, kom han ganske
sterkt på slutten, og i det siste renn ble han
nr. 3, snaue minuttet etter vinneren. Så fra
høsten av bor treningen komme igang i au
gust—september. Fra neste sesong av ble det
på skitinget i Trondheim siste vinter gitt ad
gang til at 16 og 17 åringer kan delta i lang
renn i 5 km løype. At dette er et skritt i
riktig retning er det neppe tvil om.

Målet bør da for 1954 bli minst 10—12
juniorer fra Pors i langrennsporet. Langrenn
er ikke slit, hvis treningen er tilstrekkelig og
riktig oppbygget.

Premier i fleng,
men ikke de beste#
Også i år har Pors hatt en hærskare av
gutter som har deltatt i renn kretsen over.
Premier har det også blitt, men ikke så mange
av første og annen som det har vært før.
Hvor er for eksempel Jan Skarnes, han har vi
ikke hørt særlig mye til i år.
Svein Barth pleier å ta med seg av premiehagene, men har vært litt for beskjeden
denne vinteren. Kom igjen, vi skal ikke sove
bort denne vinteren. La oss se at dere har
hatt litt igjen etter instruksjonen av forbundstreneren Otto Olsen.
Og så kan leserne selv avgjøre om vi er
bedre eller dårligere enn før.

Vinterens premieliste for

guttehopperne.
18/1 Storm. 13—14 år: Tore Rød, 2. pr.,
Jan Skarnes, 17. pr. 11—12 år: Harald Aanerød, 8. pr., Hans Sigvart Realfsen, 12. pr.
Walter Gremmertsen, 19. pr.

8/2 Gjerpen. 15—16 år: Svein Barth, 10. pr.
11—12 år: Kjell Åge Danielsen, 6. pr.
15/2 Kroken. 11—12 år: Arne Jørgensen,
8 pr.
22/2 Eidanger. 13—14 år: Per Heldahl, 4.
pr. 11—12 år: Arne Jørgensen, 8. pr.

25/2 Hei. 15—16 år: Arne Kittilsen, 5. pr.,
Svein Barth, 7. pr.

1/3 Skotfoss. 11—12 år: Arne Jørgensen,
5. pr., Harald Aanerød, 8. pr.

7/3 Urædd. 15—16 år: Arne Kittilsen, 5. pr.,
Svein Barth, 8. pr. 13—14 år: Ronald Eivindson, 7. pr., Jan Asdahl, 8. pr., Per Heldahl,
9. pr. 11—12 år: Harald Aanerød, 7. pr.
Det har vært holdt to medlemshopprenn.
Arne Jørgensen vant pokalen for årets beste
guttehopper med 50 poeng, nr. 2 Svein Barth,
45 poeng. Svein Barth ble klubbmester 1953,
og leder i kampen om pokalen til August
Dyrendahl.
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Vestsidens Skotoyfoiietniog A.s

I. L. Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 2121

■

■ ■

f W*

SOLID SKOTØY
hos

V. PORSGRUNN

H J. HAiLS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — zXrbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61/

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. H ermansens eftf.
Telf. 5 20 11

Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21/

— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

0» BrraoswO

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

V. Porsgrunn

€

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest
Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 5 21 40
Kunststopping , Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Klinghergs Kolonial
CRØGERLIEN

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

t)

Opprettet 1899

WUMm, iwzå&udd.

©xdX.

o-q, u-e£te£cM,.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORIGRUHD METflLVERK fl.S
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Arets Norgesmesterskap på ski for junior
Dette skulle vi egentlig hatt med for en god
stund siden, men plassen har for on gang
skyld nektet. At det er sent a komme med
skistoff nå, det vet vi, men da ingen av våre
medlemmer har noen særlig greie pa hvordan
det gikk for seg ved dette NM, tar vi sjansen
på at det er lesestoff allikevel.
Det var sprakende kaldt lørdag den 14/2
da turen begynte med Botne som mal. Seks
gutter var uttatt til a representere Grenland
Skikrets, og vi diskuterte ivrig vær- og føre
forhold, samt sjanser. Var det like hardt
borte i Botne som hjemme? Etter hvert som
vi slukte mil etter mil av den sørlandskc ho
vedvei, forsvant våre bange anelser om isete
og harde løyper. Det hadde falt flere cm ny
snø der borte de siste døgn.
Etter 2 timers kjøring omtrent, ankom vi
ti i Botne og tok inn på skolen som tjente til
garderobe. Her var det liv og røre. Gutter i
skidrakt og langrennsstøvler fylte skolerommene, og ute pa gardsplassen gikk smøringen
av skiene som en lek over store glødende
koksbokser.
Vi Grenlandsløpere kom litt senere enn de
fleste, så det var ikke stor tiden til overs for
det hele begynte. En tur innom innkvarteringskontorct måtte vi. for naturligvis skulle

hopprennet søndag sees. Videre var det lege
undersøkelse og deretter skifting.
Til smøring gikk det mest pa tørrsmøring,
men enkelte eksperimenterte også med Brat
lie klister for kaldt føre.
Alle Grenlandsløperne hadde startnummer
mellom 25 og 80. Ole Høgli, Gjerpen var den
første fra Grenland, og etter ham kom også
vi andre i sporet. Løypa var svært kupert
med mange harde stigninger de første 5 km.
Etter disse ble det lenger og lenger mellom
hver mote, og de siste 2—3 km var for det
meste utforkjøring. Langrennsløypa var ut
merket preparert og veldig morsom. Den satte
store krav til både kondisjon og teknikk. Der
for var det ikke fritt for at mange var svært
trøtte etter løpet.

Om kvelden var det en tilstelning for del
takerne i NM, både for hopp og langrenn, og
dagen etter fikk vi være til stede ved hopp
rennet, hvor Knut Dalen fra Skade tok med
seg en 6. premie. Det ble vist mye god hopping.
Turen til Eotne og deltakelsen der vil bli et
minne a ta med seg, og en oppmuntring for
arene som kommer.
J.

Slipeskiuec
i

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND
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O. M. Bærulfseo

Realfsens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

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

Alt i utstyr

Dame
og
Herre

klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Vask

>4. «Mo

og
Føhn

Massasje

ALFRED W1NJE

ivh}»
Etb. 1916.

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

porsgrunn

en
elektrisk brent

90

°/

i0

norsk

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Pursere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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Vårcupen 1953
På grunn av innleggene til Wessel i Fylkesavisen og Corner i Porsgrunns Dagblad, fore
kommer det en god del spørsmål angående
cup-kampen mellom Pors og Storm. Begge
disse aviser sier så pent at de håper ingen
poeng er tatt med som ikke ble anvist ved
flagg, og dette kunne for så vidt vært nok
for oss som så kampen.
Jeg finner allikevel at det forekom ting der
som det kan være av betydning å nevne.
Blant de spørsmål som stadig gikk igjen
under og etter cupen var det disse som fore
kom oftest:
Hvorledes kunne det bli notert poeng uten
at flagget ble vist når en mann som Alf Go
berg star ved siden av maldommeren og gjor
de sine egne notater hele tiden?
Den som har vært vitne til hvordan Alf
Goberg så mangen en gang har jaget folk
vekk i en avstand av fra 6 til 8 meter bak
målene pa Pors’ stadion spor: Når skal Goberg
lære å praktisere dette på seg selv?
Til slutt vil jeg nevne de som merket seg
hvor omhyggelig dommcrkomiteens formann
var forat det absolutt skulle være en nøytral
dommer ved 20 meteren, hvilket jo er rimelig.
Disse spør: All den stund det kun var en
strek som skilte mellom Storm og Pors, hadde
det da ikke vært rimelig om dommerkomiteens
formann fortsatt hadde vært like nøye med
nøytraliteten og derfor overlatt måldommerskjemaene til en av de andre i dommerkomiteen.
Jeg kan dessverre ikke svare alle dere som
spør her i denne avisen, men vær forvisset
om at det er ikke bare oss som har lært noe
av denne års cup. Forhåpentlig blir vi som
Wessel skriver, spart for flere og i stedet får
bykamper.
I forbinnelse med cupen ble det fra Pors
nedlagt protest, og til de som spør hvorfor,
er svaret at vi skyldte de elleve som spilte å
gjøre det.
Så lenge måldommeren fastholdt riktighe
ten av det som sto på skjemaene, så var pro
testen dødfødt, og det så meget mere som at
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ingen andre dommere ville ha sin private me
ning blandet inn i en protestavgjørelse.
Da vår formann gjorde oppmerksom på at
vi nedla protest på kampen fikk han det svar
at protesten måtte være skriftlig. Etter at
denne var levert med formannens underskrift,
fikk han den beskjed at protesten ikke var
formell i orden før kapteinen hadde skrevet
under. Det falt mange unødige skarpe ord
under diskusjonen angaende dette, og det
framkom uttalelser fra øverste fotballhold i
fjorden at det sannelig var på tide å holde et
kurs for lagledere.
(I skrivende øyeblikk har i hvert fall en av
debattantene innrømmet sin uvitenhet i denne
anledning.)
Kanskje jeg tør foreslå at vår høyeste myn
dighet i Grenland tok et aldri så lite kurs på
neste styremøte slik at vi andre ble spart for
noe liknende som hendte på Pors stadion
under årets cup-arrangement.
Kapteiner og lagledere, merk dere dette.
Skal det nedlegges en protest på en bane
eller ting ved denne, så gjør dette før kam
pen til dommeren. Dette må dog gjøres før
dommeren forlater banen. Dere bør ikke fore
ta noe skriftlig for det vil styret ordne med i
løpet av den fastsatte frist.
A. K.

Fotballen ruller igjen.
Nå er våren kommet, for fotballkampene
har satt inn. En lang vinter er vi kommet
igjennom, og alle de fotballinteresserte kan
igjen innta sine plasser på en eller annen tri
bune landet over.
Våre lag har allerede hatt sin premiere, en
dårlig sådan. 1—0 tap for Hamarkameratene,
3—0 tap for Sandefjord, tap. (?) for Storm i
cupen, tap for Tollnes (dette var dog et sterkt
redusert lag), og endelig en 2—0 seier over
Urædd. Hva kan vi summere opp pa kredit
siden av dette. Du verden så lite.
Vi kan ikke la være å sitere en setning vi
hørte på en tirsdagskveld fotballgruppa hadde
i vinter: «Er det'meningen at Pors skal bli i
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Landsdelserien, eller skal de spille i Hoved
serien fra hosten av?»
Hva har dette laget i Hovedserien å gjøre?
Ingenting. Det må være mer enn glad hvis
det kan beholde plassen i Landsdelsserien.
Men nå har det i grunnen vært nok av
pessimisme. Finnes det da ikke noen lyspunk
ter? Den siste kampen mot Urædd fortalte
at Pors enda ikke hadde sagt fra siste ordet.
Et par omplaseringer på laget falt heldig ut,
skjønt vi ikke er helt enig at Ove Austad
passer som centerloper. Arnold Johannesen lo
ver utrolig godt for framtiden, men la ham
ikke få alt for mange kamper på førstelaget.
Det kan bli for harde kamper for en 15-åring.
selv om han er så fysisk sterk som Arnold.
Og nå er det snart serieåpning. Pors skal
til Notodden og spille mot Snøgg. La oss da
se at laget har rehabilitert seg, og at vi kan
gå ut som vinner av årets Landsdelsserie.
Greier vi det? Vi avventer svaret.
—d—g.

Fortsatt fra side 2

Fra starten av
— Husker du noe spesielt i forbindelse med
hopperne?
— I grunnen ikke, men jeg kan nevne for
å vise hvor gode hoppere vi hadde, at vi sendte
til et skirenn i Lunde (jeg tror det var i 1927,
10 mann og av disse tok de 9 med seg premie
tilbake.
— Etter det første rennet ble det foretatt
nye arbeider med skibakken?
— I 1924 begynte vi å skyte vekk fjell og
grave ut bakken. Kommunen garanterte oss
til dette arbeidet et lån på 5000 kroner over
10 år. Vi skulle med andre ord betale ca. 500
kroner året i avdrag. Det ble imidlertid betalt
tilbake lenge før tiden utløp, så vi kan ikke
si at økonomien kan ha vært særlig dårlig.
I 1924 hadde vi landsrenn, og utbyttet ble
hele 5000 kroner netto. Interessen for ski
renn var ikke liten på den tiden.
— Fikk dere hit de mest kjente hopperne?
— Nei, det gjorde vi ikke. Laget var for
lite kjent utover landet på den tiden.
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Gjennom lek skal guttene
læres eie tekniske detaljer,
sier fotballgruppas juniortrener,

OLAF SKILBRED.
Ja, vi har så smått tatt til med treningen,
forteller han da vi møter opp på treningen en
kveld.
Det vil si, juniorene har nok trenet en del
før, for de har vært sammen med de høyere
lagene. Men de minste må nok ta til med
forhåndstreningen først.
— Hvordan har du tenkt å legge treningen
an for dem ?
— De skal først og fremst få leke og tulle
mest mulig med ballen. Etter hvert vil jeg da
forsøke å prente inn de tekniske detaljene ved
fotballen. Jeg tror at det er den rette måten
for dem. Men hovedsaken er jo at de virkelig
liker seg og har tillit til treneren. Hvis ikke
det er tilfelle, kan en ikke få treningen til
slik en gjerne vil.
Jeg tror uten vanskelighet jeg kan si at
guttene liker seg når de har en trener som
Olaf Skilbred. Han forklarer fotballspillet slik
at også utenforstående som oss kan forstå
det hele. Guttene flokker seg rundt ham, og
det er tydelig at det virkelig har tillit til

— Men senere har vi jo fått det? •
— Ja, i dag har vi et meget godt renomme.
Nå kan vi jo få løpere hvor som helst fra,
og det kommer ganske sikkert mye av de
arrangementer vi har hatt. Våre arrange
menter har jo alltid, må en vel nesten si,
vært av de bedre. Det kommer nok av den
oppslutning det er til slike. Alltid har det
vært god hjelp i bakken, og det beste av det
hele, Pors har aldri vært opprådd for gode
administratorer.
— Du har vel ikke et spesielt ønske du
gjerne vil ha fremmet?
— Nei, alvorlig talt så synes jeg det går
så utmerket alt sammen, at en behøver ikke
ønske det annerledes.

Duddi.

I
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ham. Derfor tror vi at treningen er lagt i de
beste hender.
— Vi har lest en del om at småguttlag ikke
burde bruke fotballstøvler, men gummisko å
spille med. Hvordan stiller du deg til det?
— Jeg har ikke tenkt så mye på den saken.
De som har og vil bruke fotballstøvler får
bruke dem, do som ikke har kan bruke gummi
sko. Utstyret burde ikke ha så mye å si.
— Kommer du til å følge lagene når de er
ute og reiser?
— Det får jeg sannsynligvis ikke tid til.
Jeg vil selvfølgelig rettleie dem det jeg kan,
men all den tid jeg også ma passe min egen
trening, kan jeg ikke det. Arbeidet gjør også
dette vanskelig for meg. Men går kampene på
stadion er det selvsagt ikke noe i veien for at
jeg kan forklare taktikken for dem.

- Har du alle sammen samtidig?
— Nei, jeg deler dem i puljer. Første gang
v» trente, var det møtt opp ca. 50 guttunger,
og skulle jeg ha både guttelags- og junior
spillere samtidig, ville det bli en forferdelig
mølje. Dessuten regner jeg med at det stadig
vil komme nye. Jeg trener derfor først små
guttene, siden juniorene.

Og nå er det bare å håpe at de forskjellige
lagene i junioravdelingen greier å dra av sted
med hvert sitt kretsmesterskap, og det er
Olafs oppgave å få guttene interessert i å gå
inn for dette.
—di.

Denrae gang var

del Odd —

Begynner vi å finne melodien? Det ser nes
ten slik ut. For en uke siden måtte Urædd
bite i gresset, og denne gang var det Odd.
3—1 lod resultatet på, og det rare var at det
var fullt fortjent.
Det var ingen som stilte særlige forhåp
ninger til laget i år, og de lot oss få bli pessimister etter de første kampene, men nå kom
mer vi forhåpentlig for fullt til årets første

seriekamp mot Snøgg på Notodden.

HÅNDBALLGRUPPA
forsøker pikelag.
Håndballen har også tatt de første spede
trinn ut i livet. Herrelaget har allerede en
kamp bak seg når dette skrives. Kampen fore
gikk på Gimsøy mot Herkules, og seiren gikk
selvsagt til hjemmelaget med 19 mot et eller
annet omkring 10. Ingen aviser eller ingen
spillere kan med sikkerhet si det riktige tallet,
men seiren var overlegen.
Til å begynne med spilte vårt lag meget
godt, de ledet sogar med 5 mål mot 0 en tid,
men så satte styrtregnet inn, og Torfinn var
ikke levnet noen sjanse. Han lot bare ballene
drønne inn i goalen, og hentet dem ganske
rolig ut igjen.
Herkules hadde trenet iherdig i hele vinter
og hadde også flere kamper bak seg, da denne
ble spilt.
Damelaget skal visst også ha tatt til med
treninga i år, men det ser dessverre ut til at
interessen blir dårligere og dårligere. Det er
å håpe at vi kan spille serien, slik at det kan
se ut som det er liv i laget, og så får vi sette
vår lit til aspirantene, pikelaget.
De har allerede trenet flere ganger, og det
ser ut til at det skal gå bra. De tar veldig
lett etter, og det beste av det hele, de har
interesse.
Det sørgelige er naturligvis at vi ikke har
noen brukbar bane. Treningsbanen er enda
ikke i orden og blir det heller ikke før uti
juli, og til da er det foreløpig i det blå hvor .
vi skal spille våre kamper.
Men i nødens stund er hjelpen nærmest,
sies det. Kanskje også for oss?
!—i.
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TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A</s

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodeløkken.

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

AJSBRNER

Vastsidm Manufaktur
Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Herre- og Gutteklsr

ROK miJSEK
Meleritorvet — Porsgrunn
Telf. 5 07 97

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING
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Andersons Blomsfcerforretmng
Blomster for alle anledninger i inn og utland
Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomst ertelegraf
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