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Ja, sommeren er nå på det nærmeste forbi,

og mørkere tider. Banen vår skal gjøres fer

høsten gjør sitt inntog litt etter litt. Bladene

dig, klubblokalet får vel greie seg med sin

får en gulere farge og faller av, og det blir

foreløpige oppussing. Maling skulle jo også

kaldere i været. Det er tydelige tegn.

vært jklint på, men det får være til senere.

Høstkampene for fotballen og håndballen

Nåi' en sitter slik og stirrer ut i det vakre

har for lenge siden begynt, og for håndballens

høstværet, får en lyst til å fange inn det hele.

vedkommende er vel de avgjørende kampene

Ta det med og gjemme det bort til vinteren

nå ferdigspilt. Mye mulig at vi har fått enda

og* så ta det fram igjen. Det er dessverre u-

en kretsmester innenfor de usynlige veggene

mulig, men du kan samle krefter nå ved å ta

nå.

skauturer, ingenting gir slike krefter som det.

Vi har gjort det godt i år eller i høst, for

Orienter deg fram, du får godt av det siden.

eiet er i høst de er blitt til virkelighet. 3 av-

Og vi skal nå engang ikke gi opp enda, det

delingsmesterskap i juniorklassen har vi san

kommer år etter dette som skal få foreningen

ket inn og muligens blir det 3 kretsmester

til å vokse, og vi må ha styrke og kraft.

skap, men det er enda ikke avgjort. Videre

Forsøk om du kan bli den vi i framtiden

har B- og C-laget vårt skaffet 2 mesterskap

skal se opp til. Kanskje det blir deg som

fcr i år, så det blir en god del diplomer å

skal føre foreningen fram til det helt store.

hente på de respektive ting til vinteren.

Bruk kreftene og gjør noe du kan se tilbake

Men fremdeles er det høst. Og det er mye
I
l

8. årgang

på og vær glad over ditt medlemsskap i Pors.

som skal gjøres før vi går videre til kaldere

i
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Håpet — Juniorlaget

TOK
Fra Venstre foran: Harald Steen, Kjell Østensen, Arvid Ballestad. Bak fra venstre: Einar
Bergby, Finn Johnsen, Ragnar Bie Johansen, Sven Hansen, John Nielsen, Per Thollefsen, Oddbjørn
Oddaker og Roald Reiersen.
For første gang skal det spilles rundekam
per også for juniorlag, og Pors fikk i første
runde Odd. Vårt lag er i grunnen litt for
bortskjemt med seire. De har ikke tapt en
kamp i år. Og store er seirene de har tatt
med hjem. Derfor var det en opplagt sak at
Pors skulle gå ut av denne kampen også som
seierherre.
Det spørs om ikke guttene hadde under
vurdert sine motstandere atskillig. Odd viste
å bite fra seg. De spilte hardt og effektivt.
Våre virket på mange plasser litt for late, og
slikt nytter ikke i en kamp som teller så mye.
Stillingen etter første omgang var 1—1. I
annen omgang ble det ikke scoret noe mål.
I denne omgangen presset Pors i de 35
minuttene denne varte, men det nyttet ikke
når en kom foran mål. Odd-målmannen Thor
Nyblin laget en god figur og kom meget
hederlig fra kampen.
En ny bestemmelse angående disse juniorkampene går ut på at uavgjorte kamper
skal avgjøres på straffespark. Og hadde gut
tene vært nervøse før, ble det ikke bedre da
straffesparkene skulle tas. Kjell Østensen fikk

den lite hyggelige jobben å stå mellom sten
gene først. Odd skjøt utenfor, og dermed var
det i grunnen klart at Pors ville vinne. De
fikk mer selvtillit de tre som var valgt ut
som eksekutører. Per Thollefsen, Oddbjørn
Oddaker og Sven Hansen scoret de tre mulige
mot Odds ene.
Målet ble scoret av Sven Hansen etter et
meget pent overlegg av Einar Bergby.
Og dermed har vi enda et lag i annen runde.
Vi får håpe de kommer enda lenger. Men da
må dere legge spillet annerledes opp.
D.

Juniorlaget nådd SEMIFINALEN
Resultatene:
Pors—Odd 1-1 (3-1 straffe)
Storm—Pors 1-3
Pors—Fram 1-0
Pors—Lyn 3-0

SMÅGUTTENE KRETSMESTERE
Slo Skidar 3-1 i finalen.
Mere fra Juniorgruppa i neste nr.

El

P O R S-B L AD E T

3

F"
REDAKSJONSKOMITÉ
Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD

Kasserer:
HARALD WESTBY

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Reinholt, Alf Jansen
Distributører:
Ivar Kristiansen, Leif RpUand
jocobjcns Jrykk, Porsgrunn

Det er kanskje mange som undrer seg over
at bladet også denne gang blir sendt til dem
som ikke har betalt kontingenten. Men som
også de samme vil se, ligger det en postan
visning fullt utfylt med. Det er bare å betale
inn pengene på postkontoret og dermed er
det hele gjort. Bladet vil så komme som før
uten stans helt til neste innbetaling skal finne
sted, en gang i 1954. Vi håper at alle går
de få skrittene til postkontoret og gjør denne
lille plikten til takk for at dere har fått bla
det gratis nå i flere år. La oss som arbeider
med det se dette igjen for strevet.
Red.

Det nye styrerommet er ferdig og innvidd
for lenge siden med et hovedstyremøte. Rom
met er meget pent. Vi skal komme tilbake
til klubblokalet siden, men vil allikevel for
sikkerhets skyld opplyse de uvitende om at
det gamle styrerommet ikke lenger heter sty
rerom, men «Den lille salen».
K.

i

Treningsbanen.
Når dette skrives er det enda ikke gjort
noe videre på treningsbanen. Den er imidler
tid ferdig grøftet, og kun planeringen står
igjen. Rådmannen har lovet at en bulldozer
skal utføre det viktigste av dette arbeid,
men denne er enda ikke kommet i gang. I
flere dager har den holdt på med planering
av gårdsplassen ved skolen og skulle vel nå
på det nærmeste være ferdig. Straks etter
vil den da ta til med treningsbanen.
Etter hva vi hører blir ikke dekket per
manent foreløpig. Arbeidet kom litt sent i
gang, og ble mye ødelagt av regnet i vår.
Derfor har en ikke kommet lenger enn en
har. Men en brukbar skøytebane til vinteren
og en foreløpig tumleplass for skoleungdommen på Vestsiden skulle den vel bli.
Langs banen vil det bli satt opp et per
manent lysanleggg til en verdi av inntil
15.000,— som Porsgrunns Kommune har be
vilget. Leggingen av ledninger og reisingen
av master av stål skal medlemmene sørge for.
Treningsbaneutvalget er nå i fullt arbeid
med å planlegge arbeidet som blir satt i gang
muligens sist i denne måned eller kanskje
før. Vi oppfordrer medlemmene til å utføre
sin plikt i form av dugnad.
K.

Til Gost Olander og Vålådalen

eller til andre mer eller mindre kjente treningssentra kan vi ikke sende våre langrenns
løpere. Men vi kan innby til de treningsmuligheter vi har.
Vi hadde flere løpere sist vinter som viste
takter som lovet godt. Tiden er inne til å ta
treningen opp. Man bør begynne nå.

Blir man aldri ferdig —

Nei, hvis man står på hjørnet og diskuterer
og kritiserer hver kveld blir man ikke ferdig
med treningsbanen.
Det er nettopp din hjelp som trengs.
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Vi gratulerer:
Eva Nordli og Hans Haugen som er inn
gått i den hellige ektestand.
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Fredrikstad kan slås.
Fredrikstad i 3. runde. Vi hadde ventet
det. Leif Lindstad hadde til og med håpet
på å få Fredrikstad. «Jeg skulle ønske vi
fikk Fredrikstad, for så skal da folk se at
vi også kan spille fotball», sa han like etter
at Pors hadde vunnet over Jerv, Grimstad i
annen runde.
Og slik gikk det også. Vi fikk Fredrikstad.
Men det var ikke mange som hadde samme
troen som Leif på laget. Pors var domt til
nederlag av alle fotballeksperter i Norges
land, og reiste derfor til fotballbyen Fredrik
stad uten det skjebnesvangre favorittstemplet
på seg.
At resultatet ble 3-2 til Pors som laget
rundens storsensasjon behøver man vel ikke
fortelle. Det viste seg nemlig at Fredrikstad
ikke er uslåelig, selv på hjemmebane. Fred
rikstad fikk en knekk i og med dette neder
laget, for siden er det blitt i hvert fall et
nederlag til i løvens egen by.
Vi gjengir nedenfor en hel del presseuttalelser om kampen.
Osloavisene om Pors-seiren.

Vi bringer her en del kommentarer fra
Oslo-avisene om Pors’ rundeseier over Fred
rikstad igår.
Pors var et behagelig bekjentskap. Laget
spilte en førsteomgang som var upåklagelig.
Det var fart, direkte pasninger og gode skudd.
Spillerne gikk friskt inn i tacklingene og de
var fysisk sterke. Det var først og fremst et
jevnt lag uten noen stjerner. — Karl Skifjell
i center lurte Holmberg opp i stry, og de to
wingløperne Ingar Tennefoss og Øivind Jo
hansen var raske og farlige. Centerhalfen Dag
finn Jensen var stø, og sidehalfene arbeid
somme. Laget trakk vel litt for tidlig ned
i forsvaret og ga dermed Fredrikstad et alt
for stort overtak i den siste halve timen,
skriver «Aftenposten».
Hos Pors var venstre back Skilbred og sidehalfen «Jeisen» Gundersen de beste. Laget
spilte med lange fremlegg og løperrekken var
flinke til å skape sjanser, skriver «Arbeider
bladet».

«Morgenposten»: Hos Pors var Skilbred
drivkraften i angrepet og han skaffet Frcdrikstads c.h. Erik Holmberg atskillige vansker.
Gjestenes c.h., den flotte Dagfin Jensen, le
verte også fine saker. Keeperen Bjørn Rein
holdt kunne sine ting og det var overraskende
at «gamlekarene» Einar «Jeisen» Gundersen
og Leif Lindstad kunne henge så bra med i
galoppen. «Jeisen» spilte mot Bjørn Spydevold
og det «oppgjøret» vant «Jeisen». Lindstad
som i. h. er 39 somre nå, men bedre enn de
fleste på banen.
«Friheten»: Hvilken overraskelse som var
den største kan det krangles om. Men Pors
raker høyt i aktelsen etter å ha slått ut
selveste Fredrikstad. En bedrift vi skal langt
tilbake i tiden for å finne maken til i 3.
runde. Pors-seiren over Fredrikstad var fullt
ut fortjent — laget var faktisk bedre pa
samtlige plasser. Best hos Pors var h. h.
«Jeisen» Gundersen, i. h. Lindstad og c. f.
K. Skifjeld.

c

«Nationen»: At Fredrikstad for et uhyre
skuffet hjemmepublikum måtte bite i graset
for cup-ekspertene fra Grenland, Pors, er vel
den største overraskelsen.

«Sportsmanden»: En av cupmesterskapets
største sensasjoner fikk vi her i Fredrikstad
i dag da hjemmelaget tapte 2-3 for landsdelsserielaget Pors. Gjestenes oppsiktvekkende
seier var fullt fortjent. Pors-innsatsen var
kolossal. Guttene kjempet om hver eneste ball
og forsvaret demmet godt opp for Fredrikstads løperrekke.
Nervøsiteten spilte sikkert også en vesent
lig rolle. På grunnlag av dagens oppgjør er
det vanskelig å gi noen kritikk av de en
kelte spillere. På det hardt kjempende Porslaget bør kanskje c.f. Skifjeld og h.h. Gun
dersen nevnes som de aller beste. Hjemme
laget var under pari på alle plasser.
Pors-seiren var fortjent,

sier Fredrikstad-avisene.

Signaturen «Irvin» skriver bl. a. i Fred
rikstad Blads referat fra kampen: Pors er
landsdelsserielag og har ikke spilt særlig
overbevisende i høstens kamper. Inne i gar
deroben fikk vi servert en replikk som var

)
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betegnende for «gåpåhumøret»: «Fredrikstad
er ikke uslåelig». Selv om Porserne ikke reg
net med å vinne så hadde de ihvertfall be
stemt seg for at det skulle spilles i l’/2 time
før saken var avgjort. Den gamle myten om
at Fredrikstad er uslåelig i løvens hule skulle
nå være borte.

Pors-seiren var fortjent. Fredrikstad brente
et straffespark i 2. omgang og hadde det gitt
mål så kunne mye vært endret. Det var Arne
Pedersen som var eksekutør. Fra første stund
tok Porserne sikte på å spille raskere enn
Fredrikstad, starte hurtigere og kjempe innbidt om hver eneste ball.
Pors-innsatsen er all ære verd, selv om må
lene ikke var så «rene som man kunne ønske
seg, var de slik man kan regne med i en
kamp hvor så meget står på spill.

Når Fredrikstad-forsvaret var så hardt tru
et at det helt mistet hodet, da måtte Porsovertaket gi resultater. Slik spillet artet seg
skal vi bare si om Pors-laget at Einar «Jeisen»
Gundersen var en såre nyttig mann og at
39-åringen Olav Skilbred ikke var tynget
hverken av alder eller beskjedenhet. Lindstad
og Karl Skifjeld var gode skyttere.

Fredrikstad tapte på sin giddesløshet og
på svakt spill i de bakre rekker. Bjørn Spydevold var ikke seg selv på grunn av skaden
(vann i kneet). Brødrene Pedersen var ener
giske halfer, men hadde dårlig plasering. La
get var ikke til å kjenne igjen på en eneste
plass og når keeperen Moesgård arbeidet slett
i feltet så kan dette forklare nederlaget.

!

Også Fredrikstad-avisen «Demokraten»
synes at Pors vant fortjent. De to første må
lene var riktignok heldige, men porserne spilte
mer energisk og var dobbelt så hurtige som
motstanderne. Fredrikstadforsvaret spilte dår
ligere enn vanlig og lagets støttespillere Eric
Holmberg, Leif Pedersen, Bjørn Spydevold og
Henry Johannessen falt igjennom. Hos Pors
spilte venstre back Olav Skilbred godt og
«Jeisen» Gundersen var absolutt god. Løperrekken spilte godt og jevnt og hadde gode
skudd, skriver «Demokraten».

PORS-BLADET

TDei er høst.
Sommerens mange gleder er bakenforlig
gende. Vi føler kjøligere luft, det er rundestemning og tyttebærtid og kortere kvelder.
Naturens forsiktig skiftende utseende virker
ikke brått. Overgangen fra sommer til høst
går lunt og stille. Enkelte fine sommerdager
innimellom gjør sitt til at vi nødig gir slipp,
men som bare gjør det lettere å venne seg
til den nye og sjarmerende årstid, høst.
Septemberluft, kjølig og ren, varsler over
gangen. Man blir mer opplagt, kjappere i
takten. Det bærer mot skog og fjell. Septembersøndag med flommende sol over li og ås,
over myr og vann. Passende temperatur drar
oss ut til hytta med kaffelars, eller langtur
for mosjonens skyld. Her er stedet for hvile
og avslappelse, her kan man bruke sine fer
digheter. I naturens storslagenhet føler man
den store susen, og stillheten som gjør en så
liten og ydmyg. Her er stedet hvor kreftene
fornyes og økes, her blir man styrket på
kropp og sjel.
Det er ikke langt til Bjørntvedtkjenna og
Holtankollen.

Fredrikstad-røster om
kampen.

Rolf Johansen, Fredrikstad kjente in
ternasjonale back og nåværende formann, ut
talte etterpå til vår medarbeider at når hans
lag skuffet i går, så skyldes det ikke minst
Porsernes hurtige spill. Han la til at seiren
var fortjent.

Knut Brynildsen,
Fredrikstads og
landslagets kjente centerløper gjennom en år
rekke, sa også at seiren var fullt fortjent.

*
Dommeren om kampen.
Kampens dommer Svend J. Svendsen ut
talte etterpå at det var en typisk cupkamp
hvor det beste laget vant.

PORS-BLADET
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Etter kampen mot Fredrikstad.
3 av lagets eldste, samt forman
nen er her fotografert i klubb
lokalet under tilstelningen som
ble laget.

venstre: Otto
OtU Malmgren,
Fra venstre:
Leif Lindstad, Einar «Jcisen»
Gundersen og Olaf Skilbred.

■<
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De ser ikke videre ulykkelige ut disse karene. Bildet ble tatt i klubblokalet etter seiren over Fred
rikstad. Vi ser fra venstre målscorerne Ingar Tennefoss, Karl Skifjcld og Øivind Johansen.
Videre formannen Otto Malmgren og Halvor Teksten. Bak Finn Moen og Bie Johansen.
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QRATULERER 5-2.
Ja, slik stod det på veggen da porsernc kom
hjem etter den berømte kampen. Hovedstyret
hadde sendt telegram til laget. Dette fikk de
på fergen. Vi er blitt fortalt at alle spillerne
ble kalt opp på dekk og der ble telegrammet
høytidelig lest opp, og spør om guttene følte
seg. Humøret stod på topp hele veien hjem,
og sangen tonte.
Mens guttene plukket opp den ene milen
etter den andre, holdt vi på for full steam
hjemme i klubblokalet. Alt skulle legges til
rette for å ta imot dem selv om det hele
måtte bli mer eller mindre improvisert. Smør
brød og kaffe kom til veie på en eller annen
merkelig måte. En måtte gå bakveien i de

fleste forretninger, og hvem var det ikke som
åpnet når Pors hadde slått selveste Fredrik
stad som alltid har vært den store bøygen
i norsk fotball, i hvert fall etter krigen.
Og så kom de da. Vestsidens befolkning
hadde gått mann av huse for å ta imot dem,
og det var ikke så lite vanskelig for dem å
komme seg gjennom mengden.
I klubblokalet ventet da et dekket bord og
alle damene til de forskjellige guttene. Og
spør om de hygget seg. Det varte ikke mer
enn til klokken ett, men det ble lovét at
greidde de bedriften enda en gang, så kunne
det nok tenkes at det hele kunne gjenta seg.
G.

Fortjent.

Nu tar vi fatt for alvor.

Bjarne (Beiten) Olsen er av Bokseforbundet overrakt en gave som takk for hans inn
sats både aktivt og administrativt.
(Vi skal senere komme tilbake til Beiten
og boksingen.)

Flere fortjente.
Olaf Skilbred ble på et mote i Fotballgruppa i vår overrakt blomster som en takk for
alle de kampene han har spilt for Pors. Den
gang hadde han rukket 400 kamper, men
siden har det jo også blitt en del, så det blir
vel ikke lenge før han når 500. Etter hva
han selv sier skulle tallet vært høyere hvis
alle B- og C-kamper var tatt med, og det
tror vi så gjerne. Olaf begynte jo tidlig å
spille fotball og debuterte ganske ung på
A-laget, men derom mer i neste nummer.

*
Aksel F j e 1 d ble av Hovedstyret over
rakt en nydelig pokal med Pors-merke og
inskripsjon. Pokalen fikk han som en takk
for vel utført arbeid ved Norgesmesterskapet

på ski i 1952.

Det program som hovedstyret har satt opp
for treningsbanens fullførelse, må vi forsøke
å gjennomføre.
Det er ikke meget hvis hvert medlem tok
et tak. Vi har tidligere vist at vi kan samle
oss til en oppgave, la det bli tilfelle nå ved
treningsbanen.
Det gjenstår endel planeringsarbeicb som
må være unnagjort nå før regnværet setter
inn, og det skulle ikke bli mange timene på
hver. Når nå hovedstyret kaller på medlem
menes innsats, bor vi være med, alle som en.

Det begynner å ta form anlegget rundt
skolene. La oss vise at vi ønsker trenings
banen ferdig ved å mote opp.
La ikke hovedstyret kalle forgjeves.

Norges Skiforbunds årbok 1952
er utkommet.
Den hektiske sesongen med olympiske leker
og for oss NM er omtalt utførlig med tekst
og bilder. Den er velredigert og velskrevet,
og omfatter også de Alpine mesterskap, samt
NM i 50 km og 10 km stafett.

r
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O. M. Bærulfsen

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

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

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Vask

n. jm. i

og
Føhn
M assasfe.

ALFRED WINJE

ra

Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.
V. Porsgrunn
Telf. 5 06 73

porsgrunn porselen
elektrisk brent

90 %

norsk

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

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

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko^

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

1

♦
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Vestsidens Skotoyforretning A.s

I. L, Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 21 21

SOLID SKOTØY
hos

PORSGRUNN

FIT]

sl® <2/ kklLV fe !Rlrelf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

H. J. HALS

Sengreutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. Hermansens eftf.
Telf. 5 20 11

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

— ALT I KOLONIAL —

Kr, Knudsen & Co

O. Broorud

DROGERI. FARVEHANDEL og
PARFYMERI

Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

V. Porsgrunn

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

KUNSTSTOPPERIET

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

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

fflo-itaA, innskudd.

I

Aksjekapital kr. 120.000,00

MRSORMO METHIEIK A.S
/
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Håndballen i gang igjen.
I grunnen er overskriften litt malplasert,
for når dette leses blir vel de siste kampene
i årets handballserie avviklet. Mon akkurat
nå har de så vidt tatt til.
Treningen har pågått i snart tre uker nå,
og det ser lysere ut, selv om pikclaget vårt
enda ikke har greidd å innkassere en seier.
Nå ja, det kommer vel. Ivrige er de i hvert
fall, og mange er de blitt i lopet av de dagene
treningen har pågått. Stadig nye melder seg
på, så nå har vi ingen vanskelighet med å
stille lag.
Damelaget har vi måttet trekke fra resten
av serien. Det var dessverre ingen interesse
blant dem, men til neste år skulle det være
større sjanse for å stille fullt lag. Det gjelder
bare å holde interessen blant pikespillerne
ved like.
Da Anker Hansen var på Søgne i sommer
gikk han inn for spesialtreningen i håndball,
og han har tatt godt vare på det han lærte.
Nå driver han for fullt med pikene borte
ved Vestsidens skole. Og spør om de har re
spekt. De møter opp hver eneste gang, og er
treningen fastsatt til å vare i 2 timer, vel
da er det 2 timer og ikke l1/?- Ikke en får gå
før det er slutt, for programmet er fastsatt
på forhånd.
Det er slik det skal være, og vi kan ikke
få sagt hvor glad vi er over at det ser ut til
at håndballen er kommet i det rette spor.
Vel, om pikene er veldig flinke og ivrige
til å passe treningen, er det noen som langt
fra er det. Herrelaget møter aldri opp når
det er trening. Noe som de alle vet er at den
foregår mandag og fredag, men disse dagene
er man visst opptatt med noe annet. Vi for
vår del har opplevd å se målmannen og en av
spillerne et par ganger der nede, men det er
også alt. Vi er klar over at minst 2 av lagets
støttespillere for tiden er på sykelisten, men
det er tross alt 8 mann igjen, hvor er de 6
øvrige ?
Dere må være klar over at dere leder Bpuljen, og vi gir ikke fra oss lederplassen.
Men uten trening blir vi pent nødt til det.
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For det første blir det vanskelig å erstatte
de 2 skadede og for det annet kan ikke et
lag uten trening stille opp mot de harde
lagene som er i kretsen.
Jeg håper dere tar dette ad notam, og om
vi har tapt når dette leses så har dere grun
nen her.
Med det samme vi snakker om håndball,
kan vi også komjne litt inn på en bane vi
alle håper å få. Den ligger like nedenfor vår
nåværende treningsplass og tåler å bli sett
på. Håndballgruppa får meget god bruk fol
den til kampene neste år, og blir vel den av
gruppene som kommer til å trenge den mest.
Men vi kan ikke få noe for ingenting, og vi
har ikke gjort stort på det vi har utført. Er
dette riktig, synes dere? Nei, langt i fra. Vi
har plikter på oss vi som de øvrige medlem
mene i foreningen. Derfor har vi ingenting
å klage over som vi har gjort. Ja, det er
kun håndballgruppa dette er rettet til, men
det passer like fullt på enkelte andre grupper
også.
Vel, dette var litt av en skjennepreken, kan
jeg tenke at noen av håndballgruppas med
lemmer vil si, men du verden så godt den
passer allikevel. Nå er det bare å håpe at
alle sammen tar disse ordene til seg og sørger
for å gjøre ordene til skamme. En kan nem
lig ikke få alt for ingenting, det er det en
kelte som har trodd hittil.
D.

KULTUR-KVELLENE - Møt presis.
Det er host og klubblokalet blir etterhvert
samlingstedet for medlemmene.
Vi gleder oss igjen til kulturkveldene. Det
ei her at vi likesom finner hverandre. De
mange gode programmer vi tidligere har hatt
viser at hovedstyret ikke bare tenker på det
rent idrettslige, men også sorger for en vi
dere horisont.
Vi håper at også dette vil bli tilfelle i tiden
framover, og at medlemmene møter presist
til avertert klokkeslett. La oss bestemme alle
rede nå å møte presis til alle møter. Det er
hyggeligere da.

♦
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Rundéstemning.
Igrunnen er det vel litt sent å snakke om
rundestemning. Det ble ikke mer enn 4. runde
og nå er det altså 5. som skal spilles. Men
la oss allikevel ta med noen ord.
Pors har vært i 4. runde 4 ganger etter
krigen; og to av kampene har vært spilt på
hjemmebane, i fjor og i år. På disse kampene
har det ikke vært så få tilskuere, av tilhen
gere og motstandere. Men stemningen, hvor
blir det av den.
Andre steder er det vanlig at man lager
en heiagjeng når noe viktig skal skje, og det
må en regne en rundekamp for. Frank har
laget noen spredte forsøk på å stable på beina
en slik gjeng, men det har falt i fisk. Hvor
for er det slik i vår forening? Det var enkelte
som spurte etter Viking-kampen om det vir
kelig var så mange som over 5000 mennesker
på banen, de hadde nesten ikke hørt noe til
dem. Og det er ganske riktig.
Det var ikke mange som ropte «Heia Pors»,
. derimot var det flere som ropte på Viking.
Slik er det når de reiser helt fra en annen
kant av landet for å se klubben sin i aksjon.
Nei, de siste årene har stemningen vært
borte fra rundekampene Pors har spilt. Det
er bare når de kan få inn en god del mål, som
f. eks. mot Jerv, at en kan høre noen heia
rop. Men det er ingen som skjønner at hvis
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vi ropte litt, ville spillerne forstå at de har
publikum med seg i kampen. Men det må ikke
ropes i tide og utide. En kyndig mann får ta
ledelsen og sette i gang det hele.
Fra neste år får vi sette i gang. La oss da
få høve til å konstatere at det er mål i
Pors-tilhengere også. De har vært tause len
ge nok.

Fra FOTBALLGRUPPA.
NIF’s Ferdighetsmerke for gutter.
Norges Fotballforbund har innstiftet ferdighetsmerke for gutter mellom 12 og 16 år.
Merket er innstiftet for å fremme interessen
for fotballspillets teknikk og kan tas i tre
grader, nemlig: «bronseballen», sølvballen» og
«gullballen». Grenland Fotballkrets vil være
arrangør ved prøvene som blir bekjentgjort
i god tid i forveien. Fotballgr. henstiller til
alle gutter mellom 12 og 16 år å begynne
treningen for merkene straks. En henvender
seg til Olaf Skilbred på treningskveldene,
som vil undervise i de forskjellige fordringer.

4 runde-kampen Pors—Viking på stadion
ble filmet.. Fotballgr. hadde engasjert frisørmester Alfred Winje med 3 smalfilmer i
farver. Disse vil bli vist i klubblokalet i nær
framtid.

Tkmwia Slipeskluec
er fremstillet av det
beste kom og det ster
keste bindemiddel.

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

NORRØHÅ FABRIKER Å/S
PORSGRUND
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3 av dem som motte opp dis
kuterer her sjansen Pors har
til å få ballen bak Peder Svend
sen. Det ble bare 1 gang de
greidde det — på straffespark.

Spillerne er fra venstre: Jeisen
Gundersen, eksekutoren
Dag
finn Jensen og Olaf Skiibred.

Trening- før Viking-Ikaiinnipeirii
Så vidt vi kjenner til var det bare trening
1 gang foran denne viktige kampen, og den
foregikk onsdag. Var ikke det litt uforsvar
lig. Onsdag er som de fleste kjenner til ingen
god treningsdag, og hvor mange A-spillere
som var der denne onsdagen, skal ikke sies.
Nå vet vi at det var flere kamper på de
vanlige treningsdagene. Men hvorfor ikke da
ta andre dager, litt kan en da flytte på seg.
Om resultatet hadde blitt annerledes der-

som guttene hadde hatt en treningskveld til
for kampen mot Viking er vel neppe trolig.
Men spillerne trenger trening. Det skorter
en god del på kondisjonen hos enkelte, og da
må UK sørge for at disse, ja alle spillerne
får den nødvendige kondisjonstreningen.
Vi har lært av dette forhåpentlig, legg der
for aldri trening til dager hvor det sjelden
møter noen fram.
DK.

PORS — VIKING 1-3.

Viking var og er et godt lag, så noen verdigere å bli slått ut av kunne vi vel neppe ha
funnet.
Med hensyn til referatet av kampen hen
viser vi til «Sportmanden>2. Det var meget
utførlig og godt og gir absolutt det riktige
bildet av kampen. Vi kan videre si at Pors
ei meget fornøyd med pressen i sin helhet
for de referater som er gitt av Pors’ kamper
i år. I grunnen har pressen mer å si for
våre fotballag enn noen aner. Håper kritik
ken vil være med lagene også senere.
D.

Vi skal ikke referere denne kampen. De litt
over fem tusen som så den, og de som har
lest referatene i avisene etterpå kan den sik
kert like godt som vi selv. Men nevne burde
gå an.
Vel, så langt og ikke lenger. Vi kommer
visst aldri lenger. Fire ganger har vi vært
i fjerde runde etter krigen. Et fint resultat
selvfølgelig som også har skaffet en god del
i fotballgruppas kasse. Men vi vil lenger, vil
ikke stoppe konstant i 4. runde.

i
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Vikingmålmannen, Peder Svend
sen, har her fått besøk av en
liten Pors-patriot. Det ser ikke
ut som at Svendsen hadde vi
dere tid til prat i det øyeblikk
bildet ble tatt, men hva som
ble sagt for og etter, er ikke
godt å si.

TI «

Fra Pors—Viking kampen. Vikings målmann hadde da, til tross for bare det ene målet, litt å sta
i under kampen. Iler er det Hermann Holtan som forsøker å heade. Det ble ikke noe mer ut av
denne headingen.
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N. I. F. ’ s instruktørkurser.
Norges Idrettsforbund har nå i flere år
holdt sine amatørinstruktorkurs på forskjel
lige steder rundt om i landet. Pors har hatt
sine representanter på et par av disse kur
sene. I fjor reiste Wivi-Ann Gundersen til
Segne på tilleggskurs II og Anker Hansen
var på aspirantkurs samme sted. De samme
har også i år representert foreningen, Anker
på Søgne og Wivi-Ann på Jessheim.

Disse kursene er lagt opp på samme basis.
Det er meningen å utdanne amatørinstruktører for lagene. Som de aller fleste vel er
klar over, er det vanskelig med instruktører
i de fleste lag, da kanskje verst ute på lands
bygda, og idretten ligger derfor nede på
grunn av dette. For en del år tilbake kom
derfor Ottar Ystad som den gang var formann
i Norges Idrettsforbunds instruksjonsutvalg
på denne tanken å holde en del slike kurs.
Tanken falt i noe god, noe dårlig jord, men
den ble satt i verk, og nå ser en her og der
gode resultater av dette arbeidet. Enkelte er
nokså mye imot tanken fremdeles, og mener
at det er en for stor utgift for forbundet.
En får ikke nok igjen.

Dette kan nok til en viss grad være sant.
Enkelte deltakere er bare med på kurset, men
gidder ikke å sette i gang når hun eller han
kommer tilbake. Da har ikke kursene noen
misjon. Men er man interessert i idrett, i
klubbens ve og vel, hender ikke dette. Da går
en inn for oppgaven en har påtatt seg i og
med at en har gått et slikt kurs.
Et av disse kursene var i år lagt til Vest
mar hvor undertegnede var deltaker. Det var
46 deltakere, men vi skal ikke dvele noe ved
nettopp dette. Kurset varte i 10 dager.
Dagene var oppdelt i timer med faste pro
grammer. Organisasjonslære, helse- og tre
ningslære, instruksjon, grunntrening og leik
osv. Det var vel også noe som kom innimel
lom, men som vi i farten ikke husker. Vi
fikk også et lite innblikk i hvordan volyball
skal spilles, du verden så festlig. Det hele
var interessant, og vi lærte fantastisk mye
som det ikke nytter å gjengi her. A trenge

helt inn til de enkelte problemene rakk vi
selvsagt ikke, men enkelte. F. eks. det øko
nomiske ble belyst på forskjellige måter, og
det var mange gode forslag til løsning av
de forskjellige problemene i forbindelse med
økonomien. Vi forsøkte oss videre på gruppeledelse og avvikelse av et årsmote.
Hva en likte best av de forskjellige fagene
er ikke godt å si. De hørte så nøye sammen.
Alle gikk ut på å gjøre det lettere for klub
bene i framtiden. Det var det vi deltakere
fikk i oppdrag å ordne.
De forskjellige instruktørene gikk inn for
sin oppgave og forklarte slik at vi måtte for
stå. Vi fikk se film i forbindelse med in
struksjonen. Og Idrettsforbundet kan være
helt sikker på at de 46 deltakerne som var
på Vestmar, de fikk med seg en del tilbake.
Det er da bare å håpe at disse vil fortsette
med samme interesse slik at forbundet også
et annet år kan arrangere liknende kurs. De
er på sin plass. Idretten trenger slike.
DK

Serieprogrammet
hittil.
Landsdelserie er og blir landsdelserie, og
vi er på en eller annen mirakuløs måte med
fremdeles. Hvor mange kamper laget spilte
i løpet av vårsesongen har vi ikke tall på
akkurat nå, men vi vet i hvert fall at vi ikke
innkasserte mer enn et poeng på alle kam
pene, nemlig mot Hovedserie-debutanten Moss.
Ja, det var en trist sesong, og folk mistet
interessen når det gjaldt Pors. Ingen ventet
noe------------ og vi venter fremdeles ingenting. Vi
bare håper at laget skal ta seg sammen en
gang slik at vi kan bygge opp en ganske bra
posisjon før høstkampene er over. Akkurat
nå ser det smått ut. Vi ligger i dag etter
kampen mot Askim på 3. plass fra bunnen
og fra den går vi rett ned hvis vi ikke har
kommet lenger når denne serien er slutt. Vi
må nemlig regne med at 3 lag går ned fra
Hoved-serien neste år og havner i vår avdeling.
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Som alle husker slo Pors Eik i første runde
i Tønsberg, og det var derfor en stor over
raskelse da laget kom tilbake med 5-1 tap
for samme lag i første seriekampen i høst.
Det var en skuffelse for de som hadde trodd
på laget, men en får trøste seg med at ballen
er rund og at allting kan hende i løpet av
en kamp. Men 5-1 skal det mye til å ta igjen.
Neste mann som skulle «slås» var Ørn.
Her hadde vi et 2-0 nederlag å ta revansje
for, og lenge så det ut til at det skulle bli
slik. Vi ledet nemlig 2-0 lenge, men den gang
ei osv. Det ble det ingenting av. Riktignok
fikk vi med oss de 2 poengene fortjent, men
resultatet var 3-2 og holdt så vidt.
Askim skulle bli en meget lei nøtt, så lei
at vi dessverre ikke greidde å knekke den.
På en mer enn merkelig måte var det umulig
for Pors å få hull på byllen. Guttene spilte
ikke, men de kunne uten vanskelighet ha
greidd å putte et par mål bak Askims mål
mann før Askim scoret sitt første. Pors var
meget ineffektive foran mål og spilte for
mange polballer.
I det 20. minutt fikk Askim sitt første
mål. De benyttet de sjansene som bød seg
og derfor greidde de også å få mål. Ikke mer
enn minuttet etter lå enda en ball bak Bjørn,
men denne gang ble det helt riktig annulert
for offside. Da det var gått 25 minutter laget
dessverre en av våre straffespark. En ufor
skyldt hands innenfor straffefeltet resulterer
i straffespark og mål.
Nå datt de mer og mer sammen våre elleve
og enda en goal greidde de rød-hvite å få
inn før dommeren blåste for halv-tid.
I annen omgang spiller Pors fotball i 12
minutter og i denne tiden scorer de et mål,
og dermed blir det. Det er slutt på fotball
spillet og Askim, som ikke har spilt fotball
før i kampen, greier det heller ikke nå.
Det var en skuffende kamp. Vi hadde ventet
noe annet denne gang og håper dere greier
det neste gang. Vi trenger de poengene som
er igjen. Vi tror dere greier det hvis dere
bare går inn for kampen med samme glød
som mot Fredrikstad.
DK.
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Det kunne ha gått værre.
Under fotballkampen Pors—Ørn hendte det
at Karl Skifjeld fikk et sammenstøt med Ørns
centerhalf, og som gjorde ham uklar for en
tid. Han fortsatte imidlertid, men tydelig rys
tet, og det ble ytterligere forverret ved et
nytt sammenstøt.
Det var tydelig tegn på hjernerystelse, og
vår gode Karl burde hatt et opphold utenfor
banen etter det første sammenstøt. Det er
slike skader som ofte ikke tas høytidelig
nok og som kan få farlige etter-virkninger.
Det er også en plikt av dommeren å se at
slike tilfeller blir behandlet riktig. I dette
tilfelle burde dommeren bestemt ha nektet
Karl å fortsette, inntil han var o. k. Men
når ikke dommeren gjorde det, skulle lag
ledelsen ha grepet inn. En kort pause hadde
ikke betydd noe for resultatet, men hvis
uheldet for alvor hadde vært ute, kunne ska
devirkningen blitt langt større. En hjernrystelse er ikke noe man skal ta for lett.
Det gikk bra denne gang, men neste--------

Onside.

Norske skiløpere.
Til å redigere et storverk om norske ski
løpere, et skihistorisk oppslagsverk, som skal
utgis i samarbeid med Norges Skiforbund,
har Skiforlaget oppnevnt følgende kjente her
rer: Gunnar Gundersen, Birger Ruud, Peder
Belgum, Arnulf Gundersen og Stein Eriksen.
Verket vil omfatte skikretsene, lagenes og
løpernes historie, og det vil også bli artikler
fra internasjonalt kjente folk på alle felter
av skilopningen hjemme og ute.
Storverket vil få titelen «Norske skiløpere»,
og som skal gi et fullstendig bilde av ski
idretten.

Gjor Deres innkjøp hos de firmaer
som averterer i Pors-bladet!

*
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Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodeløkken.

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

Alt i
FRUKT, TOBAKK
OG SJOKOLADE

Vestsidens itaofeta
Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Herre- og Gutteklær
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Meieritorvet — Porsgrunn
Telf. 5 07 97
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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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