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Nr. 1

9. årgang

bblokalet
Er det noe ord som blir så ofte uttalt som

Et annet spørsmål vi vil ta opp er dette

dette. Blant alle medlemmer går dette igjen,

som enkelte har brakt på bane — å holde

hos oss og hos andre.

lokalet åpent bare for foreningens medlemmer,

Det vi vil komme inn på i forbindelse med

holde det åpent ofte.

klubblokalet i dag er ikke bare hvor hyggelig

Her vil vi med en gang si at det er et

vi som regel har det der. Det har vi, og det

meget dumt forslag. Vi husker nok den gang

må vi være enig om, men nettopp det å kom

klubblokalet vårt ble åpnet. Da det ble sagt

me inn der.

at det skulle være åpent for medlemmene.

Svært mange går omkring og bærer nag til

Men hvor ble så medlemmene av da lokalet

huskomiteen fordi den av og til må nekte noen

ble åpnet. Fotballgruppa laget i stand ping-

å komme inn fordi det ikke er plass. Lokalet

pong-kvelder for medlemmene sine, men det

er opptatt. Men hvorfor? Ja, akkurat hvor

var bare 10—12 av disse som møtte opp.

for? Det er det spørsmålet mange stiller, og

Dermed burde også dette spørsmålet være ute

som det kommer mange svar, ikke fra hus

av verden. Vi sier burde, det vil ganske sikkert

komiteen, men fra utenforstående.

ikke være det, for det er alltid en eller annen

Hovedstyret har bestemt at gruppene minst
må være ute 4 dager i forveien for å få leid

som aldri kan finne seg til rette, men alltid

vil ha saker og ting forandret.

lokalet. Men naturligvis er ikke dette alltid
nok. Og dermed har vi det gående. La nå

Men la oss ihvertfall forsøke å forstå hus
komiteen bedre etter dette.

ikke huskomiteen få skylden for alt. Vær hel
ler ute i tide.
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1M møtt
Ja, så er vi her igjen da på nytt. Det har
gått en tid siden det forrige nummeret kom
ut, og vi beklager forsinkelsen. Grunnen til
det hele er, så rart det enn kan høres, stoffmangel. Dessuten ville vi gjerne sende det
første nummeret gratis til alle våre medlem
mer, og det har trukket ut med medlems
fortegnelsene fra de forskjellige gruppene.
Vi håper at vi får se dere alle som abon
nenter i år, slik at vi kan klare oss økonomisk.
Vi ville også gjerne at dere skulle sende oss
noe stoff av og til, så vi slapp å lage alt
sammen selv.
Til gruppesekretærene vil vi si: husk rap
portene hver måned. Vi kan ikke ha øyne og
ører med overalt.

nu trykk
fra årets bandysesong
Så er bandysesongen over for denne gang,
og i skrivende øyeblikk gjenstår 2 kval, kam
per henholdsvis mot Tønsberg og Bestun.
Kretskampene her i Grenland har alltid vært
preget av jamne oppgjør. Så også i år, og
Pors gikk atter til topps og kapret krets
mesterskapet i sterk konkurranse med Ei
danger og Sundjordet. Vi gratulerer guttene
med mesterskapet.
Det er imidlertid en annen ting som ikke
er fullt så morsomt og det er at mesterskapet
ikke er vunnet som resultat av godt spill,
slik som vi gjerne ser det burde og skulle
være. Nå skal gudene vite at jeg på ingen
måte er noen bandyekspert, men jeg har
hittil sett samtlige A-kamper i år, og det er
etter min mening endel feil som til stadighet
" går igjen i alle kampene. Det er mulig at jeg
har feil og isåfall skulle det være morsomt
om endel av spillerne og andre som har mer
greie på tingene enn jeg uttale seg.
Bandy er et utpreget lagspill i like høy
grad som fotball og grunnregelen for ethvert
lagspill er at guttene spiller sammen og at
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ballen gjør arbeidet. Det er ballen som er
produktet, som bestemmer spillets gang sam
men med spillerne som ikke har ballen. Ved
kommende spiller som har ballen skal bare
være en medvirkende faktor til å fullføre det
te samspillet. Ta følgende eksempel. Indre
løperen har hentet ballen nede i eget for
svarsfelt og stormer oppover mot motstanderens mål over ct digert tomrom på midtbanen
som har dannet seg som følge av at motstandorens forsvar trekker seg tilbake for a danne
«sekk». Som regel dessverre går han så lenge
med ballen at samtlige medspillere er oppdekt. Han finner ingen mann å legge pas
ningen til, og enden på historien blir at han
enten renner hodet i «sekken og blir et lett
bytte for tackling, eller han sender en håp
løs og meningsløs ball inn i sentrum som
motstanderens forsvar ingen vanskelighet har
å ta vare på. Ballen skal under sin gang fra
eget forsvarsfelt gå fra mann til mann og
alle mann i rekken må være med. Vingene
spiller her en meget stor rolle, og farten økes
etterhvert for å nå toppen ved angrepets av
slutning. Glem for all del ikke vingespillet
gutter, det er de som skaper åpningene, men
da må også de holde seg ute på vingen. Vi
har til stadighet sett at de trekker seg inn
mot sentrum ved avslutningen av angrepet
og dermed klumper det hele sammen. Hvorfor
i all verden trenge en bane med en bredde på
50—60 m når vi allikevel bruker bare 30 m.
Jeg gjør her en liten reservasjon for Karl
Skifjell som har mye av det riktige vingspillet over seg.
I de siste årene har det alltid vært vanske
lig å fa valgt villige folk inn i de forskjellige
verv av bandygruppa. Jeg vil på ingen som
helst måte her komme med noen kritikk, det
har jeg ikke lov til da jeg selv ikke var til
stede på generalforsamlingen siste år. Det jeg
vil komme litt inn på her er årets U. K.
Personlig er ikke jeg imot aktive spillere in
nen U. K., og Kalle, Erling og Arne som har
vært U. K. i år har ganske sikkert gjort det
beste ut av situasjonen. De er jo alle sam
men faste spillere- på A-laget. Nettopp derfor
burde minst en av medlemmene, og da helst
Forts, side 4
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Dette er første nummeret i ar, og det blir
9 til som skal ut før aret er omme. Vi vil da
si fra til medlemmene eller til abonnentene
at de ikke må vente like tykke nummer hver
gang. Vi har allerede hørt en del klager over
de siste nummerne i høst, rpen på forhånd
hadde vi angitt grunnen til dette, og vi vil
da be alle om å lese bladene nøyaktig.
For å hjelpe oss ville vi være svært takk
nemlige om en eller flere hadde en morsom
historie å fortelle eller noe slikt. Det er som
oftest plass.
Vel, det var bare en henstilling, og vi vil
med det samme komme med en til.
Alle dere som i dag får bladet tilsendt, vil
se en utfylt postanvisning ligge inni. Vent
ikke til i morgen med å ta veien til posthuset
for å innbetale de 3 kronene for bladet. Vi
trenger alltid den kontingenten du betaler.

Bdrettsmerket
Det er kanskje mange som vil stusse litt
når de ser overskriften. Imidlertid er ikke
det nødvendig. Vi har ikke begynt å tenke
på sommeridretten fullt ut enda. For å ta
idrettsmerket er det nemlig prøver som godt
kan tas i vinterhalvåret, f. eks. 10 km på
ski for herrer og 5 km for damer, altså prø
vene til skimerket. Vent ikke med å ta denne
prøven. Skigruppa har allerede avholdt et
par skimerkeprover, og sannsynligvis blir det
avholdt flere om ikke altfor lenge. Det vil nok
komme oppslag på tavla om dette, og ellers
vil nok Grant-Teigen svare på alle spørsmål
angående dette.

Nederlaget
Verdensmesterskapets første dag i Falun
ble en norsk skuffelse. Det er lenge siden vi
ble slått så regelrett, om det noen gang er
hendt i spesielt hopprenn, enda vi stilte hele
8 mann.

Hva kan grunnen være?
Endel norske aviser legger skylden på de
altfor mange små bakker som det hoppes i
rundt i landet, at bakkeprofilene ikke holder
internasjonale mål. Ja, det låter som om vi
ikke har fulgt med utviklingen de siste år
i det hele tatt.
Noen ga ledelsen skylden for det magre
resultat, andre aviser var inne på selve hop
pingen.
Vi kan vel med en gang avskrive det om
at der hoppes i for små bakker, og likeledes
at der er så mange feil konstruerte bakker.
For er det noe land i verden hvor skibakkene
ligger tettere enn hos oss, og de fleste av de
nyanlagte bakker er jo etter tegninger appro
bert av Skiforbundets bakkekonsulenter.
De aviser som hevder dette med bakkene
glemmer visst bakkene på Rena, Vikersund,
Drafnkollen, Banallen, Marikollen og hva de
heter alle sammen, men når en syndebukk
skal finnes og man kaller seg sportsjournalist
så finner man alltid på noe.
Vanskelighetsgraden er også nevnt, særlig
er de siste års mesterskapsbakker som ikke
har holdt mål.
Vi hørte ikke særlig meget om dette i den
tid da vi som oftest hadde 3—4 mann blant
de fem beste, det være seg i VM eller Olym
piske leker. Lagledelsen fikk også en del av
skylden.
Men et par aviser var vel inne på det rette,
nemlig selve hoppingen og det er vel sikkert
der skoen trykker.
Skal vi se lidenskapsløst på forholdet, så
må vi vel se dette i øynene.
Det er stor forskjell på hoppingen på
Kongsberg i dag og for noen år siden. Er det
nødvendig med flere eksempler.
Det er en kjendsgjerning at der hoppes

k.
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tammere i dag enn tidligere, det er meget
mer hengende ski å se, og det friske inn
slaget savnes i stor utstrekning. Ungdommen
som før var toneangivende her, men hvor er
de nå?
Det ble hoppet riktigere og friskere før,
og det siste er jo av avgjørende betydning.
Her må dommere og instruktører gripe inn,
mot heng-ski og tam sats.
En Otto Austad ville ha gjort det i Falun,
hevdet enkelte aviser, og det er meget sansynlig. Hans friske sats og utgang gir høyde
og lengde, og det er jo nettopp her de fleste
hoppere synder.
Uten en frisk utgang fåes ikke høyden som
igjen gir lengdene, og vi ville vel da også
komme noe bort fra de mange hengende ski.
Før vi igjen finner «friskassen» i bakken,
vil der være sjangser for flere nederlag i de
store oppgjør.
La oss derfor allerede i dag begynne å
belønne de friske hoppene, holde oppe det vi
forbinder med et godt hopp.
Hopperne vil sikkert innrette seg etter be
dømmelsen og instruksjon, og dermed elimi
nere faren for atterutseiling.
Nederlaget i Falun hadde sikkert vært unn
gått med flere «Friskasser» a la Stenersen.
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Inntrykk fra årets bandysesong
oppmannen, velges utenom dc aktives rekker.
Det har sin betydning ikke minst derhen at
han kan stå ved siden å konsentrere seg om
sin oppgave og eventuelt legge om taktikk
og spill om nødvendig. Slik som situasjonen
har vært i år har selvfølgelig ikke vært bra.
Har det båret galt avsted har faktisk guttene
kviet seg for å rette på hverandre for ikke
å støte noen, og slikt er selvfølgelig ikke bra
ikke minst for de 3 stakkarene som er i U. K.
og som samtidig spiller på laget.
Ja, dette her var mye ris på en gang og
selvfølgelig er det mye godt å si ogsa, men det
ei' nå engang slik at når guttene spiller godt
så er alting bra, men går det dårlig så er
hundre og ett ute. Vi har nå engang tilbøye
lighet til å smelle ekstra hardt med leppene
vi. som står og fryser oss halvt fordervet
på siden og ser på, men det må dere ikke ta
høytidelig, for dere kan ihvertfall trøste dere
med det at ingen av oss kan gjøre det bedre.
Men tilslutt gutter, husk på lagspillet. In
dividuelt er dere gode spillere, men dere er
dessverre ikke et lag, og det er nok ikke tvil
om at dere trenger mye teori og instruksjon.

Aksel Fjeld.

Bjr.

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.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND
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Stort skirenn 28. mars

!

Skigruppa har også i år fått seg tildelt et
stort skirenn. Denne gang går det av stabelen
28. mars, nøyaktig en uke senere enn det vi
hadde i fjor. De fleste husker sikkert det
strevet vi hadde for å få det i stand. Heldig
vis ser det ut til at vi skal slippe å ha det
samme i år. Vi har snø i massevis foreløpig,
og så forferdelig mye trenges ikke til å fylle
bakken og et stykke på sletta.
Rennet har fått betegnelsen distriktsrenn,
men området for innbydelser som skal sendes
ut er blitt betraktelig utvidet til også å gjelde
distriktene utenfor Grenland.
Innbydelsene er for lenge siden sendt ut,
og na venter vi bare på at innmeldelsene skal
strømme inn. Forberedelsene er i full gang,
og vi håper at dette rennet også skal få be
tegnelsen vellykket som så mange av de vi
allerede har arrangert.

Det var et flott tiltak som ble satt i gang,
dette med snøryddingsdugnad. Ca. 80 av våre
mannlige medlemmer var møtt opp for å ta
et tak, et antall som var atskillig større enn
en hadde ventet. De var fordelt over hele Vest
siden, og mye snø var det som ble fraktet
vekk. I hvert fall var det minket betraktelig
på snøen i gatene. Slukene var blitt åpnet,
så vannet lettere kunne renne vekk.
Etter arbeidet samlet alle seg i klubblokalet
og ble vårtet opp med kaffe og kaker, og ma
ten gikk ned på høykant.
Halvor Teksten takket medlemmene for at
de hadde mott opp til dugnaden. Etterpå tok
byingeniør Abrahamsen ordet og takket for
hjelpen. Han sa blant annet at det arbeide
som porserne hadde utført, det hadde kom
munens folk sikkert brukt 2—3 uker på.
Vi forstår dermed at vi har gjort oss selv
en stor tjeneste ved denne dugnaden, og vi
håper at vi kan vise oss like villige og flinke
når det gjelder dugnad også på andre områder.

Fra Bokscgruppa har vi fått oversendt den
ne rapporten. Fremdeles er Boksegruppa den
eneste som sender oss slike, men vi håper at
dc øvrige gruppene følger etter.
Det er høstet mange premier i år. På hvert
eneste stevne porseme har vært med på, har
dc hatt med seg premier fra.
Svein Jønholt og Thor Skarnes har flest med
5 1. premier hver. Det skal bli spennende å
se hvem av dem som topper premielisten
etterat gjenstående stevner er over. Hittil i
sesongen er det tatt 17 premier.
Ved et stevne i Drammen 30/1 fikk vi 3
førstepremier, og ble beste forening.
Thor Skarnes vant i lettvekt sin først k.o.seier over Knut Norheim.Vika, Oslo i 2. runde.
Thor var sin motstander helt overlegen. Svein
Jønholt vant 3-0 over Thor Hammer, Dram
men. Hammer er en vanskelig kar å bokse
mot, så Svein bokset ikke så godt som han
kunne. Oddvar Skjelbred vant med 2 mot 1
dommerstemme over Roy Torsrud, O. A. K.
Seiren burde vært 3-0, og Oddvar bokset mer
fornuftig enn tidligere. Bjarne Olsen tapte 3-0
for Bjarne Lingås.
1. og 2. februar var Bjarne Olsen med på
B-30, Throndheims lag mot Østersund, Sverige.
Bjarne fikk walk over-seier da motstanderen
ikke motte. Ved det internasjonale stevnet
dagen etter vant han på t.k.o. i 1. runde over
Ove Walfelt, Østersund.
Ved boksestevnet i Sandefjord 6/2 hadde
v.i 2 mann med, Svein Jønholt og Oddvar
Skjelbred. Svein vant først over Tor Hammer,
Drammen 3-0 og i finalen over Egil Rasmus
sen også Drammen 3-0. Jønholt ble betegnet
som stevnets beste junior.
Ingmar Homane debuterte og tapte 2-1 for
Stark, Vika. Homane bokset forøvrig meget
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Vestsidens Skotøyforretning 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
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UL# El l^relf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

UL J. HALS

Seng-eutstyr — Hcrrcekvipering- — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

Porsgrunn Samvirkelag

Hi. Hermansens eftf.

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf56
Avd. 2 — Telf. 5 21 21,

Telf. 5 20 11
— ALT I KOLONIAL —

Kr. Knudsen & Co

0. Braiwsrfi

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMER!
Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Pølseforretning

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

V. Porsgrunn

KUNSTSTOPPERIET

Klinghergs Kolonial

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40
Kunst stopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

CRØGERLIEN
Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

WIxMoa, LnnA&ucLcL.

(Ae-fedZeA o-y
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK flJ

s
a

1

PORS-BLADET

7

O. M. Bcerulfsen

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

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

AU i utstyr

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirfor retning

SMe IVERSEN
Etb. 1916.

Vask

tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

Føhn

— MØBELFORRETNING —

M assasje

Snekker-, tapetser- off malerverksted.

ALFRED WIEJE

V. Porsgrunn

porsgrunn

Telf. 5 06 73

en
elektrisk brent

90

0/
: 0

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

hrserø!
I

Stikk innom

gfcikø»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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godt. Skjelbred tapte 3-0 for landslagsmannen Halvard Aulie, Drammen.
14/2. Bjarne Olsen var med på Landslaget
mot Danmark i København og tapte 3-0 for
John Husom. 16/2 var Bjarne Olsen med på
et stort internasjonalt stevne i Halmstad,
Sverige. Han ga opp i 2. runde for den tyske
mester på grunn av en skulderskade.
20. og 21. februar var Svein Jønholt med
på et internasjonalt stevne i Bergen og vant
her etter meget god boksing over Roger Olsen,
Varegg, Bergen 3-0. I Arbeiderbladet ble han
betegnet som en av landets mest lovende juniorboksere etter dette stevnet.
Vi går litt tilbake og nevner at Thor Skarnes .var med i det internasjonale stevnet i
Oslo 21. og 22. januar og vant 3-0 over Kurt
Huseby, Pugilist; Han bokset meget godt, og
Sportsmanden sa om ham at han var teknisk
god og at de gjerne så ham igjen i Oslo.
27/2 var det stevne i Skien, og Pors stilte
med 6 mann. Det ble 3 premier. Arild Ander
sen var med for første gang og møtte Hans
Olsen, Odd. Han var sin motstander totalt
overlegen og vant 3-0. Thor Skarnes møtte
Jan Sundstrøm, Stavanger. Han ble nr. 2 i
NM for juniors. Thor bokset godt og vant
3-0. Ingmar Homane gjorde en god innsats
mot sin mer rutinerte motstander, Gilbert
Samuelsen, Sandefjord og tapte 2-1. Neste
gang blir det nok Homanes tur til å vinne.
Svein Jønholt vant over Odd Østrem, AIK
Lund på t.k.o. i 3. runde. Svein skuffet litt
i denne kampen. Han fikk ikke til den boksing
han er god for, men så var han også svært
forkjølet og lite opplagt den dagen.
Oddvar Skjelbred gjorde en bra innsats
selv om det ble 3-0 tap for Hans Hansen,
Sarpsborg. Det var 3 harde runder som var
svært jevne, og seiren til Hansen var ikke
stor, selv om dommerstemmene lød på 3-0.
Bjarne Olsen tapte 3-0 for Bjarne Lingås,
AIK Lund.

Det gjenstår ennå et par stevner, og jeg
håper at guttene fortsetter med sin gode
premiehøsting.
form.

Kulturkveld
Etter lang tids stopp ble det endelig arran
gert en klubbkveld igjen. Tirsdag 23. februar
hadde Hovedstyret fått formannen i Grenland
Flyklubb, Sverre Moe, til å fortelle litt om
flyging. Det hadde også fått tak i en film
om flyinstruksjon. Filmen var interessant, da
selvfølgelig: mest for de fremmøtte av det
sterke kjønn. Kvinnene var denne gangen i
mindretall.
Gunnar Rogne spilte piano og var naturlig
vis like god som vanlig. Ellers var det kaffe
pause, og Damegruppas damer sørget. for ser
veringen. Utlodningen gikk etterpå, og dermed
var det slutt for denne gang. La det ikke vare
for lenge til det blir en igjen.

Fredag 5. mars ble det avholdt tillitsmannsmote i klubblokalet. Det var svært mange som
var møtt fram da formannen i Hovedforenin
gen, Halvor Teksten ønsket velkommen. Det
var særlig utvidelsen av stadion, samt planen
for 50-års jubileet. Mange gode forslag kom
fram, og disse skal da Hovedstyret drøfte
senere for å ta en endelig avgjørelse.

o

35 ar
Det er ikke Fotballgruppas formann f. eks.
som fyller disse år, men gruppa selv. I 1919
ble gruppa selvstendig, og i 35 år fra da har
det vokset seg sterkere og sterkere. Mange er
dc som har stått i spissen for gruppa i disse
årene siden William Olsen mottok formanns
vervet som den første.
Da gruppa begynte sin selvstendighet, hadde
den i 4—5 år vært med i Norges Fotball
forbund, og det var selvfølgelig et skritt vi
dere på veien å kunne drive for seg selv.
Det kunne være hyggelig å høre hva for
mannen hadde å si nå da gruppa feirer 35
år den 13. mars.
— Ja, hva skal jeg si, det er jo bare de 2
siste årene av de 35 jeg har vært formann,
sier Otto beskjedent, og det er sikkert andre
som kjenner til de årene som har gått bedre

enn jeg.

I
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Gamlefesten
Damegruppa holdt også i år fest for eldre.
Fredag den 29/1 —54 var atter «Pors» store
og lille sal pyntet til fest. Det var pyntet
med julegleder og lys over alt. Det er en
egen stemning når vi venter disse gjester.
Festen var berammet til kl. 17, men folk
var tidlig ute for å sikre seg god plass. Salen
var fullt besatt da formannen ønsket vel
kommen til denne festen, og oppfordret til å
synge - Kjærlighet fra Gud». Fru Nedberg
Olsen var så vennlig å spille piano for oss.
Så leste fru Skrapklev en kjekk prolog som
hun hadde skrevet. Pastor Holtskog holdt
så andakt.
Karin Johansen fikk fortjent applaus for
sin opplesning. Tre damer var kommet for å
synge og spille. Det var stemningsfulle og
muntre sanger de oppvartet med. Hovedstyrets
formann, Teksten, var også tilstede og holdt
en kort tale til forsamlingen og minte om den
første tiden i «Pors» historie.
P. P. sangkor var møtt mannsterke opp,
og det var som taket løftet seg da de stemte
i med sin vakre sang og musikk.
Bevertningen gikk pent og greitt for seg,
og alle koset seg med deilige smørbrød, påsmurte boller og julekake og fru Bie Johan
sen hadde kokt like god kaffe denne gang.
Etter bevertningen måtte de rusle litt rundt
og prate med gamle kjente. Pastor Holtskog
sang også et par sanger. Ordet ble fritt og det
vekslet med korte taler og sang. Peder Jacob— Skal dere feire jubileet?
— Nei, det tror jeg ikke det blir noe av. Vi
har jo et større jubileum neste år, og det
hele blir lagt an med tanke på det. Vi kom
mer sannsynligvis heller ikke til å ha noen
jubileumsfest, så det hele kommer til å løpe
ubemerket hen.
Vel, det var ikke mange ord vi fikk ut av
formannen, men vi vet ihvertfall at vi ikke
behøver å vente på noe stort i forbindelse
med jubileet.
Id.
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sen holdt en morsom tale og alle måtte trekke
på smilebåndet. Fru Nedberg Olsen spilte så
til allsang.
Tiden går så altfor fort i godt selskap, og
tiden var inne til å avslutte. Vi sang «Gud
signe vårt dyre fedreland», og formannen
ønsket gjestene vel hjem, og så var det å finne
fram og hjelpe med å få på tøyet. Bilene var
kommet tilbake for å kjøre og det skal de
ha hjertelig takk for, likeledes damene som
skjenket smørbrød til festen.
Festen ble i år like vellykket som den pleier
å være.
Sekr.

Håndballgruppa
avholdt for en tid siden et møte for pikespillerne. Knut Haavind fra Skotfoss snakket
om håndballsport, de vansker som en ville
møte, og samtidig kom han inn på en god del
av håndballreglene. Det var ikke så svært
mange som møtte opp, men de som var der
fikk sikkert en god del med seg.
Etterpå var det bevertning, og pikene hyg
get seg. Det ville nok være en fordel å fort
sette med slike moter, men det var da å håpe
at interessen ble litt større.
Det er enda ikke noe nytt om innendorstreningen for håndballgruppa.
Til neste års kretsserie er det påmeldt
herre-, dame- og pikelag. Blir det serie for
guttene, kommer Pors også til å stille gutte
lag. Interessen blant guttene er meget stor, ’
later det til.

Skigruppa
hadde også i år påtatt seg arrangementet
av et skoleskirenn. Det var det tradisjonelle
stevnet for Klyve, Klosterskogen og Pors
grunns folkeskoler. Barna fikk konkurrere i
slalåm og utfor, samt hopp for gutter. Det
var mange fra samtlige skoler som møtte,
og det hele gikk greitt for seg. Einar Røed
var stevnets leder.
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K rets m este rs ka p et
i hopp for gutter
Til det første tillyste kretsmesterskap for
gutter, arrangert av Odd, hadde skikretsen
bestemt at alle løpere skulle ha legekortet
i orden. 80 % av guttene møtte fram, delvis
med ledere, uten legekort.
Skikretsen som i år vil innskjerpe bestem
melsen om legeundersøkelse, underkjente ar
rangementet som mesterskap og berammet et
nytt på Heistad. Nå satte det inn et kraftig
snevær og for 3. gang ble det arrangert
kretsmesterskap i hopp for gutter, og denne
gang var konkurransen lagt til Ulefoss, nær
mere bestemt Tuftebakken og lille Søvebakken. Endelig ble det avgjort hvem som skal
få ti telen kretsmester i Grenland 1954. I
eldste klasse ble det overlegen seier til Per
Sandland, Sannidal, mens Asbjørn Lundtveit,
Skade og John Bjørn Østbø, Tørn vant de
øvrige klasser. Sandland hadde lengste hopp,
29,5 meter.
15—16 år:
1) Per Sandland, Sannidal, 218,4. 2) Arne
Engelstad, Storm 201,8. 3) Birger Jansen,
Storm 196,—. 4) Olav Stranna,. Kroken 194,9.
5) Magnar Rønningen, Pors 194,4^ 6) Arne
Kittilsen, Pors 193,1.
13—14 år:
1) Asbj. Lundtveit,Skade 202,6. 2) Gunnulf
Lahus, Skarph. 200,3. 3) J. Kristoffersen, Herøyal91,7. 12) Arne Jørgensen, Pors.
11—12 år:
1) John Bjørn Østbø, Tørn 204,1. 2) Gun
nar Sollid, Skarph. 203,5. 3) Ivar Strømodden,
Skade 203,4. 7) Thor Baksaas, Pors 196,1.
8) Thorleif Kilen, Skade 192,9. 9)Arvid Sperrud, Skarph. 192,4. 9) Halvor Kleppe, Pors
192,4.

Fot balltrenin gen

har foregått en lang stund allerede nå. Det
er Jeisen Gundersen som har stått for instruk
sjonen innendørs, og han fortsetter også uten
dørs. Spillerne møtes av og til i klubblokalet
til teorimøter, og disse er godt besøkt. En

Nå da vessia har fått en så prektig og mo
derne skøytebane til glede for barn og ung
dom, så kom jeg til å tenke på hvorledes vi
hadde det før i tiden med skøytebane på
vestsia. Vi som har bodd her på vestsia i åre
vis har jo alltid ment å være tilsidesatt over
for Østsia, noe som er og alltid har vært til
felle. Når det gjelder idretten så har vi all
tid måttet greie oss sjøl. Noen stønad fra
kommunen i form av penger eller lån har det
alltid vært lite og oppnå av. Allikevel kan
man vel si at Pors med sin ukuelige vilje
har maktet a gjennomføre meget for idretten
på Vestsia. En god skibakke, Stadion, klubb
hus og nu i fellesskap med kommunen den
nye Vestsidens Idrettsplass. For oss som var
med fra den spede begynnelse er det gledelig
å se hvor sneballcn (Pors) har rullet seg
stor og sterk, det er bare a håpe at ungdom
men av i dag vil sette pris på den utvikling
som er foregått og ta vare på de verdier som
ved møysomhet er tryllet fram. For at de
unge i dag skal se hvordan vi hadde det med
skøytebane for 33 år siden, så studer dette
som en gammel Porser skrev i Porsgrunn
Dagblad i 1921:
Skoitebane på Vestsiden.

Vestsiden har i år’ fått en skoitebane på en
sjelden måte uten nogen 20,000 kroners be
vilgning av kommunen og uten at kommunen
ydet gratis vann. Men hvorledes har dette
gått for sig? Jo, den store rettferdige ser nok
urettferdigheten ved at Østsiden klorer alt
til sig alene og ikke under vestsidens inn
vånere noget andet end skatteseddelen, men
den kommer også hvert år langsomt, men

sikkert fra politiets hånd.
Pors sportsplass var for nogle dager siden
belagt med sne, så lot den store rettferdige
komme mildveir, sneen smeltet og blev til
vann, dertil lot han komme nogle kuldegrader,
kan ikke klage over at de ikke er ivrige nok.
Vi får håpe at interessen holder seg. Vi brin
ger mer stoff fra Fotballgruppa i neste nr.
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vannet frøs og blev til is og den deiligste
skøitebane, skapt av naturen selv dannet sig
uten en øres utgift for kommunen og til stor
glæde for Vestsidens ungdom, ja alderdom
med. Den rettferdige hadde ikke engang satt
nogen billettør ved porten, for porten stod
åpen og en stemme (samvittigheten) sa. Gra
tis adgang for alle. Mon lys om aftenen da?
Lys jo, han hadde nok sørget for det også.
Ikke lys som slukker bare ved at et smeltestykke går itu eller lignende, men et lys som
overstråler alt andet lys om aftenen, nemlig
fuldt månelys som lyser både over de rett
ferdige og de urettferdige og som også er
fullstendig gratis. Som takk blev skøitebanen
også flittig benyttet av store og små, unge
som gamle, fra Solum, Vestsiden og Østsiden.
Østsiden? Ja, det er virkelig sandt at det
var innvånere fra østsiden her og de er hjer
telig velkommen! Gratis adgang for alle.

Skatyder.

Dårlig fremmøte til turningen
Det ser ut til at turnjentene svikter sitt
kall når det gjelder turningen foran stevnet.
Hva det kommer av, er ikke godt å vite.
Enkelte har gjettet på at det er frykten for
a fa en jobb, andre at lysten til å turne ikke
er så sterk lenger.
Det er synd at det er så fa med, nettopp
i år. Det ville gjøre seg godt om arrangøren
selv kunne ha mott opp med en mannsterk
tropp. Men om dere nå ikke turner, så si i
hvertfall ikke nei om noen ber dere om a
utføre et eller annet i forbindelse med stevnet.
Det er bruk for alle villige.
Dessverre er det litt sent å sette i gang
med turningen nå, men et annet år håper vi
at du tar det igjen og viser deg i turnsalen.
Da kan det hende vi har fått den på Vest
siden.

Takk.
Vi vil på det hjerteligste takke fotballgruppa, bandygruppa og håndballgruppa for opp
merksomheten ved vårt bryllup.

Anne Marie og Helge Pedersen.

Vi har fatt Nor^efimefiteren
Bjarne Olsen, vår gode tungvektsbokser
gjennom mange år, har endelig lykkes når
det gjelder å skaffe seg et Norgesmesterskap.
I årets N. M. slo han Olle Berglund fra Risør
i finalen og ble Norgesmester.
Bjarne har også i år flere ganger deltatt
på det norske landslaget. I neste nummer
skal vi forsøke å få med et intervju med
Telemarks første norgesmester, uansett id
rettsgren.
Gratulerer Bjarne, det er fullt fortjent.

Turnstevnet
Som kjent skal Turngruppa arrangere stev
ne til våren, og arbeidet med planleggingen er
i full gang. De fleste komitéene er nå på det
nærmeste nedsatt.
Selvsagt er det finanskomitéen som har
det meste arbeidet akkurat nå, og det er nok
av planer denne komiteen gjerne ville ha
satt ut i livet, men som dessverre ikke lar seg
gjøre.
Det var lenge planer om å få i stand et
kostymerenn, om det blir noe av, er ikke godt
å si. Foreløpig er det vel litt sno, og så mye
trengs ikke.
En lørdag i mars hadde gruppa laget i
stand til en underholdningskveld i klubblo
kalet, og denne ble meget vellykket. Det var
ordnet med skytebane, og mange var det som
prøvde lykken. Alle var naturligvis ikke like
heldige, men det var heller ikke ventelig.
Ellers hadde de ordnet med underholdning
på annen måte, med leik og dans. Utlodningen
var heller ikke glemt, og en del kom vel inn
på denne. Vi får håpe at det ble et lite over
skudd, slik at kapitalen foran stevnet ble
øket litt. Det er nemlig ikke få utgifter en
må regne med når en arrangerer et turnstevne.
Lykke til videre!

Jeg vil på denne måten få takke alle for
gratulasjoner og blomster i anledning N. M.

Bjarne Olsen.
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