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Det er vår i luften, selv om det enda er
kaldt. Knoppene kommer frem, de første tegn
på at sommeren nok kommer i år også. For
idretten betyr våren at nå er det slutt på alt
som heter vinteridrett som ski, bandy og is
hockey. Det er fotball og håndball som for
vårt vedkommende skal ta til for alvor.
Og nå kommer det store spørsmål — har
treningen vært drevet fornuftig i vintermå
nedene? Er formen der når det gjelder. Ja,
det er det vi gjerne vil ha svar på, og svaret
kommer ved hjelp av treningskamper.
Enkelte lag tar til sent med treningskam
pene, like før selve sesongen tar til, andre tid
ligere, allerede mens snøen ligger. Vi vet

ikke hva som kan være riktigst. Noen er
kanskje redd for at kondisjonene er dårlig,
og ved å kjøre spillerne ut i treningskamper
kan lederne bare gjøre vondt verre. Andre lag
ser det kanskje på en annen måte.
Og nå er det vår, en vår som skulle vært
brukt til å fly i mark og hei for å bli kvitt
vinterluften. Vi gjør det kanskje'noen av oss.
Alen svært mange tar veien til idrettsplassene
for å delta eller se på treningen.
Det er å håpe at treningen blir fornuftig
drevet, ta ikke for hardt i og slapp heller
ikke av. Det er mellomtingen det gjelder å
finne. Man må finne «Den gyldne middelvei».
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Klubblokalet - Porsbrakka
Vi hadde ikke særlig lyst til å skrive det
siste ordet, men skal vi komme frem med
det vi har på hjertet, må også det med, dess
verre.
Det er svært lenge siden det var krig her i
landet nå heldigvis og vi burde være kommet
lenger enn vi er, i hvert fall med hensyn til
navn. Vi vet alle sammen at det i en tid ble
bygd ikke så få barakker rundt om i hele
landet, også i vår by og på Vestsiden. En
av disse fikk Pors overta og gjøre om til et
klubblokale. Den ble kalt Pors klubblokale
eller klubbhus og burde ikke hete annet.
Like fullt er det mange av våre medlemmer
som kaller det for Porsbrakka. Kan dere ikke
høre hvor dere forsimpler huset vårt? Er det
så rart at andre her i byen går rundt og
kaller lokalet for Porsbrakka, når ikke en
gang våre medlemmer og hovedstyremedlemmer kan huske hva det heter.
La det nå være slutt med det skjemmende
navnet på noe av det kjæreste foreningen eier,
nemlig Pors klubbhus.

dPropaganda-s fevne
i boksing
Boksegruppa vet, til tross for mye motstand
på mange fronter, hvordan de skal greie å
avvikle stevner. Siste stevne foregikk i Folkets
Hus med ingen ringere enn selveste Bjarne
Lingås som storattraksjon.
Det var mange som hadde funnet veien dit
til stevnet, og det var mye god boksing å se.
Det var et par ord som stadig gikk igjen
blant publikum «De som er motstandere av
boksing, skulle se Bjarne Lingås i ringen.
Hvis de kan finne noe brutalt ved hans bok
sing, da er de gode.» Det var sant dette. En
som bokser så rolig og elegant som Lingås,
finnes det ikke mange av.
De andre deltakerne i stevnet var porsere.
Mange av dem var nye, og det var mange
.gode emner som prøvde seg i ringen ved
siden av de gamle rutinerte. Vi venter oss
mye av Bjarnes etterfølgere.

Etter stevnet var bokserne og en del andre
interesserte samlet i klubblokalet til en en
kel tilstelning. Det var et par taler, samt
blomsteroverrekkelser til norgesmestrene. El
lers var det bare bokseprat.
Lingås lovet redaksjonen å skrive noen
ord når han fikk tid oppi trening og kamper.
Men først skulle han jo delta på Europa-lagct,
så foreløpig hadde han ikke tid. Men vi kan
vente.
D.

hyggekveld

pa

I ollnes

Damegruppa var sist i mars invitert sam
men med Sundjordet til en hyggekveld i Tollnes klubblokale.
Lokalet var vakkert pyntet med påskeliljer
på bordene, og det varte ikke så lenge for alt
som fantes av stoler var okkupert.
Fru Wold leste en prolog, og deretter øn
sket formannen i Tollnes Damegruppe, fru
Dahl, velkommen. Det ble servert påsmurte
rundstykker og hjembakte kaker, og alt gikk
ned.
Etter kaffen var det underholdning av Tollnes-medlemmer, samt av Britt Hansen som
trakterte trekkspillet som en ren virtuos.
Til sist var det utlodning av mange vakre
ting, og svært mange av Pors-damene dro
hjem med en gevinst.

Ref.

På By lag et
deltok Ove Austad, Arne Halvorsen, Øyvind
Johansen og Per Boye. Alle fire gjorde en he
derlig innsats, selv om det kanskje kunne
vært enda bedre. Vi vet dere kan greie det.
Men som en trøst kan vi tilføye at enkelte av
deltakerne på laget ikke hadde noe der å
gjøre.

Leif Lindstad

var mester for Pors’ første goal i år. Han
scoret seiersmålet på Skotfoss mot Storm.
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Savner da aoe l bladet?
Det er ikke lett for redaksjonen alltid å
finne frem til det stoff som medlemmene øn
sker. Kanskje er det noe som ikke burde
vært med, eller annet som virkelig burde vært
tatt med. Det er nå din oppgave å si fra om
dette. Vi er takknemlig for forslag av alle
slag.

Fot ba llg ru ppa ct terlyser
mulige pokaler som medlemmene har tatt
vare på. Dc bes innlevert til formannen, Otto
Malmgren, Heigaten, tlf. 52437 eller til en
av styremedlemmene, Andreas Skilbred, Lasse
Hegna, Øyvind Tollnes, Asbjørn Kjellevold.

R ed aksjonskom iléen

for jubileumsskriftet ber om at alle som har
bilder som kan brukes til å lage klisjé av,
vennligst vil lane disse ut. Bildene kan leve
res til hovedredaktøren, Einar Halvorsen,
Porsgate eller til medarbeiderne, Aksel Fjeld
og Rolf Nygard. De kan ogsa leveres til Porsbladets redaktør eller til Hovedforeningens
formann.

«Kirik* såvidt synlig.

Såvidt vi har hørt skulle «Kirik» ha vært
i Brevik i kampen 2. påskedag.
Under Tønsberg Tnrn-kampen satt han på
tribunen. Da Jeisen gikk forbi, spurte han
liksom tilfeldig hva han hadde gjort i Brevik.
«Kirik» fikk svar på tiltale. «Nei, var det
ikke deg jeg så i Brevik?»

Arets renn i Rugtvedt
Årets tradisjonelle Rugtvedtrenn gikk av
stabelen 28. mars. Det var strålende vær,
kanskje litt for strålende, fordi det var så
mange av de vi vanligvis ser i bakken som
var dradd andre steder. Til tross for det, var
det ca. 1200 tilskuere i bakken, og litt fikk
i hvert fall de igjen som var kommet.
Det var ikke så mange storhoppere som
kom denne gangen, men vi kunne da reklame
re med «gamle», gode Arne Ellingsen fra
Nordre Sande som også er bakkerekordholder.
Dessuten kom det et par gode juniorhoppere
som vi sikkert får høre mer til i fremtiden.
I D-klassen var det Kongsberg som kom med
de største fuglene.
110—112 mann gikk utfor hoppet i begge
omganger. Det ble en del fall, da spesielt i
annen omgang, da farten var øket med 2
meter. Etter svært manges mening burde
dette ikke vært gjort, da det kritiske punkt
var nådd allerede i første omgang. Slikt
burde en overdommer kjenne til. Men ellers
var det et godt renn, sportslig sett. Arne
Ellingsen, som føler seg som fisken i vannet
i Rugtvedtkollen greidde også denne gang å
øke bakkerekorden med 1^2 meter til 65,5 m.
Premieutdelingen etterpå i Skidarhallen ble
en skuffelse for mange av dem som var møtt
opp. Omtrent ingen av premievinnerne var
møtt opp, da rennet i Fram-bakken i Larvik
gikk umiddelbart etter vårt. Storparten av
løperne dro derfor dit. Men de mange flotte
porselenspremiene ble sikkert mottatt med
glede dit de ble ettersendt.
1. premie i klasse D gikk til Halvard Ulland,
Kongsberg. 1. premie i klasse A gikk til Arne
Ellingsen, N. Sande. 2. premie i klasse A gikk
til Yngvar Myhra, Roll og 3. premie til Sven
Lien, KIF. 1. premie i junior gikk til Sv.
vVegge, Njård.
Dermed var enda et vellykket Rugtvedtrenn
lagt til de mange vi tidligere har avviklet.
Vi håper at neste års jubileumsrenn må bli
enda bedre, hvis det lar seg gjøre. Vi ønsker
Skigruppa lykke til.
D.
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I Vestsidens Skoteyfonetning A.s

I. L Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

■Jl

SOLID SKOTØY
* hos

PORSGRUNN

Bifi^lf. 5 04 25

■

H. J. HALS

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — ncrreekviperinff — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6'f

Porsgrunn Samvirkelag

Hj. Hermansens eftf.

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

Telf. 5 20 11
— ALT I KOLONIAL —

O.

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMER!

Telef. 5 07 30

Kjøtt- og Polseforretning

V. Porsgrunn

i

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

KUNSTSTOPPERIET

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

Klingbergs Koloniai

■

CRØGERLIEN

Porsgrunn

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

WlaiiaA innAfaidd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUND METflLVERK A.S
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O. M. Bærulfsen

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirfor retning

Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29

Alt i utstyr

Dame

og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide

n. iversen

Vask

Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og: malerverksted.

og
F øhn

M assasjc

ALFRED WINJE

Telf. 5 06 73

V. Porsgrunn

porsgrunn

norseien
elektrisk brent

90

o/

/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

Forsere!

Stikk innom

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

r
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Tråkkere
Vi ble forelagt et spørsmål her om dagen
som burde være nokså lett å svare på, hvis
vedkommende ikke hadde kommet med et
tilleggsspørsmål. Det høres visst ut som en
spørretime i Stortinget dette, og vi hadde ikke
hatt noe imot om det var blitt lagt frem der
istedet for å komme til oss. Men vi skal for
søke å svare på disse spørsmålene.
— Hva skal det brukes tråkkere til i en
skibakke?
Vi så på mannen som spurte og lurte på om
han noengang hadde sett et skirenn. Han had
de det.
— Tråkkerne skal tråkke bakken mellom
hver omgang og også en gang i blant i om
gangene der hvor nedslaget blir tatt, eller
der hvor det forekommer fall. Bakken skal
nemlig være slik at den er lik for alle. Der
som én faller, skal ikke det gå utover neste
mann. Bakken skal være slett og ikke full av

Russisk ?
Rolf «Steggen» Hansen foretrakk å ha beg
ge linjemennene på samme side i privatkampen mot Storm. Da noen spurte ham om hvor
for, opplyste han at det var etter russisk
mønster. Det er vel ingen andre som tar etter.

dumper. Foi' å hindre det, er det tråkkere i
bakken.
Men så kommer det pinlige spørsmålet.
— Hva skulle de 7—8 tråkkerne i siste
Rugtvedtrenn gjøre oppe på toppen av kulen?
— Ja, hva skulle vi svare til det? Vi hadde
ikke annet svar enn at vedkommende fikk
henvende seg til skistyret, Tor de kunne vel
finne en grunn. Vi vet ikke om spørsmålet
har kommet frem til styret, men vi kunne
kanskje utfordre skistyret til å komme med
et svar her i bladet.
Vær så god, plassen er deres.

Ute, g,UM fad tubnåxiUm,
Ca. 40 piker tumler rundt i turnsalen. Noen
står på hendene andre i ribbene og atter andre
har tatt matta i bruk. Plutselig går det som
et ekko gjennom salen. .Oppstilling.
Alle
lystrer, og på et blunk er de på plass. Giv
akt, avdeling fremad marsj.» Det er virkelig
en fryd å se hvor flinke disse pikene er blitt.
Først er det marsj rundt salen, siden spring
marsj og så er det til utrykkede plasser. Alt
går knirkefritt for seg.
Så er det at øvelsene tar til. De går stort
sett jevnt. Enkelte tar de forskjellige øvelsene
svært fort, for andre går det ikke fullt så lett.
Men Wivi-Ann viser øvelsene sakte og, greitt,

Ttaaxwia 5ti®e,s&Åv-ec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND
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så alle blir med. Ingen behøver å føle seg
utenfor, her skal alle lære.
Tiden går fort når en er i en turnsal. Snart
er linjegymnastikken over og apparatene kom
mer frem. Pikene kan få utfolde seg på bom,
kasse, bukk og matte, og det er morsomt å
se hva de kan prestere. Med tiden kan det bli
en pen elitetropp av disse, hvis interessen er
den samme både hos dem og hos instruktrisen.
Turngruppa har i dag to pikepartier med
ca. 40 på hvert parti, og Wivi-Ann Gundersen
er instruktrise på begge partiene.
Vi tar også en tur inn i salen til Husmor
partiet, og her er også fremmøtet bra. Øvel
sene går med fart og humør. Alle liker seg.
Dersom det er enkelte som føler seg stive
etter dagens arbeid, ville det ikke være dumt
å ta en tur hver onsdag kveld og være med i
øvelsene. Til tross foi' det gode fremmøte er
det sikkert plass til deg også.
Ellers er det stor aktivitet i gruppa. Alle
går inn for den store oppgaven som Kretsturnstevnet 1954 er. Arbeidet hittil har gått
bra, og vi håper at alt skal lykkes for gruppa.
Gjør det det, må vi la æren for det hele gå
til vår driftige formann, Anna Evensen.
Brefa.

Håndball og trening
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Dessverre kan vi ikke fortelle om hvor langt
håndballen er kommet i år, hvordan treningen
foregår eller i det hele tatt bringe noe nytt.
Det eneste vi har å fortelle er at vår nyeste
gruppe forsommer seg svært. Treningen er
enda ikke begynt når dette skrives, 22. april
Det er ufattelig at en ny gruppe som håndballgruppa, ikke tenker å få medlemmene med
seg. Medlemsmøter holdes ikke uten at det er
absolutt nødvendig. Og det verste av alt, tre
ningen for gruppa er visst en saga blott.
Så vidt vi har fått oppspore er det påmeldt
herre-, dame-, pike- og guttelag til årets
seriekamper. Men hvor skal disse tas fra når
ikke medlemmene blir samlet.
De gruppene i Grenland Håndballkrets som
virkelig har tenkt å komme litt videre, har
tatt til med treningen for måneder siden,
mens vi fremdeles ikke har begynt.

Fotballen ruller
Hvor mange ganger har en ikke lest denne
overskriften i avisene landet over? Men det
er virkelig sant at fotballen ruller igjen, så
hvorfor ikke bruke det enda en gang.
Det ble ikke så tidlig at det hele satte i
gang for alvor i år. Snøen lå så alt for lenge,
så planene om privatkamper allerede i slutten
av mars ble kullkastet, dessverre. Det ville
nok hatt mye å si om en kunne satt i gang
på et tidligere tidspunkt.
Treningen har imidlertid foregått hele tiden
under Jeisen Gundersens kyndige ledelse. Gut
tene er drevet frem, om ikke helt i toppform
enda, så i hvert fall ikke langt unna.
Åpningen foregikk på Skotfoss i en privatkamp mot Storm. Det ble en målfattig kamp,
bare en ball gikk etter dommerens utsagn bak
Storms målmann, og dermed ble det.
Om kampen ikke blir regnet med i fotballhistorien blant de riktig store, ble det i hvert
fall for begge lags vedkommende meget god
trening. Og det var jo også meningen.
Kamp nr. 2 gikk i Brevik, og her ble det
laget mål så det sa seks eller 11, for resultatet
ble 7-4 i Breviks favør. I følge aviser het det
at laget i Brevik har et «såkalt B-lag». Det
var det ikke. Det var spillere på dette laget
som man regner for A-lags spillere, og dess
uten er ikke det såkalte «A-laget» tatt ut
enda.
Samme dag som kampen i Brevik foregikk,
spilte Pors også kamp på Stadion mot .Tøns
berg Turn. Her ble resultatet 2-2, absolutt
ikke noe å si på.
Altså fasiten etter påskens kamper ble
seier—uavgjort—tap.
Og så er det bare å ta fatt på finpussingen
før de avgjørende kampene begynner. Vi har
svært mye å hale i land i år. Husk vi må ha
ny kontrakt i Landsdelsserien.
DK.

Hvem har skylden for alt dette somlet? Er
ikke styret sin oppgave voksen? Vi begynner
å frykte det verste.
D.
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REFLEX
Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A./s

ALT FOR SYKLER OG SPORT
R e p ar a s j oncr

——TVi

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Flbodeløkken.
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Dahl & Sky ers eft£
Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

ERNER

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—
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ftSsSittS Sgi.ÉMlIf
Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

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 Blom stertelegraf
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

