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kan løse sine oppgaver. Men vi trenger hjelp til 
løsningen — det er samholdet innen forenin
gen som skal greie det.

t
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Det hores pent ut dette ordet samhold . 
Hvor mange ganger blir det imidlertid satt 
ut i livet? Ikke sa svært mange, nei. I vår 
forening har vi mott dette ordet flere ganger 
i praksis. Siste, gangen under turnstevnet. 
Vi møtte det under NM på ski for 2 år siden, 
og vi kunne ha møtt det under arbeidet på 
treningsbanen.

Ibsen sa engang i et av sine skuespill «En 
folkefiende»: «Don er sterkest som står alene». 
I dag er ikke dette tilfelle. Skal noe oppnås 
må en gå sammen. Tenk bare pa arbeidslivet. 
Der har arbeiderne gått sammen. Det skal 
være på samme måte i idretten. Eksemplene 
burde si det klart. Turngruppa med sine fri
villige hjelpere gikk helt og fullt inn for at 
årets turnstevne skulle bli vellykket gjen-
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det skal være, hvis vi bare kan være enige. 
Det nytter ikke å gå bak ryggen og uttale 
både det ene og det andre. Vær selv med på 
utføringen av de forskjellige oppgaver fore
ningen stål' overfor i dag

Som vi har lest i dagspressen er det me
ningen at det skai bygges gymnastikksal ved 
Vestsidens skole. Pors skal delta i dette ar
beidet, og her nytter det ikke at vi har en 
eller to ivrige sjeler. Skal det bli noe sam
arbeide mellom kommunen og oss, må det 
samhold til innen foreningen.

Om ikke lenge skal forberedelsene til neste 
års jubileum settes i gang for alvor. Da må 
det også samhold til. Hvis ikke foreningen 
går helt inn for dc oppgavene som ligger 
foran og venter, da vil det gå tilbake med alt. 

nomført. Var det på grunn av at en eller an-, Vi vil ikke være blant de klubber som ikke 
nen utførte en ting som satte det hele i et 
strålende lys? Nei, årsaken til suksessen var 
samholdet. Derfor kan vi greie å utføre hva
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Kommer vi lenger?

DK

Dommer autorisasjoner.
AKSEL FJELD er autorisert som forbunds- 

dommer i ski.

WIVT-AN GUNDERSEN har fått kretsdom- 
mergraden i turn.

å vinne over Kongsberg med 4-2 uten at kam
pen var god. Det var derfor mange som ut
talte før 2. runde at dette spillet går ikke 
neste gang. Det blir nok tap i neste runde. 
Vi så også med bange anclsei' på 2. runde og 
Sagen som ble motstanderen. Dette laget gikk 
jo, nokså langt i rundene i fjor, og har ellers 
også skapt røre for de bedre klubbene.

Våre gutter laget imidlertid en alle tiders 
kamp i Oslo på Ullevål stadion med helhjertet 
innsats fra hver eneste mann. Sa vidt vi har 
hørt var det ikke et direkte svakt punkt, og 
det burde love godt for 3. runde. Lenger går 
vi ikke foreløpig. Seiren over Sagene ble sa 
overbevisende som 4-0, og det burde vel si 
litt om slagkraften i vårt lag i denne kampen. 
Resultatet kunne visst vært større ogsa, men 
det greidde seg, og vi kom en plass høyere 
opp. Stubben skjøt 2 av målene, de første, 
og Dagfinn ekspederte 2 straffespark elegant 
i mål uten sjanse for keeper.

I neste runde håper vi på en lett, men ikke 
altfor lett motstander. Vårt lag spiller bedre 
når det trenges virkelig innsats. (Husk bare 
på Fredrikstad i fjor. Det het da at «Vi har 
ikke tapt før kampen er ferdigspilt •.) Vi 
håper på samme innsats også i neste runde.

Til publikum vil vi henstille å vise interesse 
for kampen og laget ved å lage litt rundestem- 
ning. Det har som oftest vært altfor tamt 
når Pors spiller. Men nå blir det sikkert bedre.

Takk for innsatsen i vår, og la det bli enda 
mer innsats til høsten, så når vi sikkert opp. 
Målet er Hovedserien fra neste år av — jubi
leumsåret.

Ja, det er spørsmålet som svært mange stil
ler seg i denne tiden. Vi har nådd 2. runde i 

• årets Norgesmesterskap og skulle gjerne nå 
lenger enn denne.

Dessverre ser ikke utsiktene så lyse ut som 
vi gjerne skulle ønske. Laget har vært usta
bilt i vår, til tross for at vi ikke akkurat skal 
klage på resultatene.

Vi husker de første seriekampene mot Eik 
og ørn. bevare oss vel for en innsats det var 
i disse kampene. Så kommer Fram-kampen på 
stadion,'og vi får se defensivt spill i hele 90 
minutter. Var det taktikken som var lagt opp 
for denne kampen. Vi kunne kanskje nådd 
Hovedserien hvis vi hadde hatt seiren i hånd 
den gangen. Men dengang ei, sa Tordenskiold, 
og vi gjentar det samme.

Snøgg gikk videre bort og slo oss med 2 
mål mot 1, skjønt vi her delvis legger skylden 
for tapet på en partisk dommer, samt to 
like partiske linjemenn. Lisleby, stakkar, 
måtte bite i gresset med 3-1, og selv om sei
ren godt kunne vært større, var ikke spillet 
vårt lag viste overbevisende. Vi vil ikke si 
at resultatet lett kunne vært omvendt.

Og så var det kampen som det gikk store 
ord om — Fram-kampen i Larvik. Her var 
det visst innsats for alle pengene, og selv 
om det var klart at noen Hovedserieplass var 
det ikke tale om for vårt vedkommende, så 
spilte, laget flott fotball. I denne kampen had
de en lagt en annen taktikk enn den som ble 
brukt i hjemmekampen, og Frams «Svarten» 
uttalte «De slår oss på vår egen taktikk». 
Det var i første omgang. I annen var Frams 
taktikk en ganske. annen, og det var da df 
3 utlikningsmålene gikk.

Selv om det ble uavgjort, så er resultatet 
3-3 en flott avslutning på en god vårsesong. 
Vi saknet de poengene som var nødvendige 
for å rette opp høstsesongen.

Men tilbake til cupen. Når en ser tilbake på 
disse kampene, så må en være enig om at det 
var både opp og ned i vår, uten å være direkte 
godt eller dårlig, når en unntar begynnelsen 
og avslutningen på sesongen. Vi greidde altså
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finne fram til en som kan erstatte. Det blir 
vel da i første rekke John Nilsen, men han er 
enda ikke så god som han kan bli og enda 
for lett for motstanderne i Landsdelserien. 
Ellers er Arne Weholt en mann som når som 
helst kan hoppe inn på A-laget. Han er en 
sliter uten like, og B-lagct kan nok takke Arne 
for at seiren mange ganger gikk den 
de ønsket.

Det store spørsmål er halfené. Arne 
quist og Per Boye innehar for tiden 
plassene, og vi vil ikke komme med noen di
rekte kritikk av noen av dem. De gjør virke
lig så godt de kan. Boye spilte på denne plas
sen i Tollnes, og fant seg vel til rette den gang. 
Men det spørs om han ikke allikevel passer 
bedre i løperrekka. Vi får se hvordan det går. 
Det kan lett forandres, det har vi jo sett 
tidligere. Stenquist har kommet helt på høy
de. Halfplassen er noe av det viktigste på 
laget. På disse plassene må en ha særlig kon- 
disjonssterke folk, som Jeisen og Ove. Begge 
hadde kondisjon, og begge hadde styrke.

Av halfer ellers har vi Per Thollefsen og 
Oddbjørg Oddakcr. Sistnevnte spiller fremde
les på juniorlaget, og da kan vi ta med de to 
øvrige gode halfer juniorlaget har, nemlig 
Ragnar Bie Johansen og Arnold Johannesen. 
Med tiden får vi altså et godt utvalg, hvis 
fremgangen bare fortsetter.

På senterhalfplassen har Dagfinn Jensen 
forankret seg forhåpentlig for mange år frem
over. Han har et sikkert overblikk over spillet 
til en hver tid, og har straffespark som sin 
spesialitet. Vi kan for øyeblikket ikke huske 
så svært mange brente av dem.

Men selv om Dagfinn er nokså «sikker» på 
sin plass vil ikke det si at han ikke har kon
kurrenter. Per Frenvik Nielsen er også en 
meget habil senterhalf, skjønt han har lett 
for å lage mye ulovlig i straffefeltet. Dag
finns egen bror Leif kan også gå inn på den
ne plassen, men har har enda en god del å 
lære før han kommer på høyde med sin bror 
til denne plassen.

I løperrekka går det som «smurt» akkurat 
nå. Spillerne her finner hverandre på en fin . 
måte, og vi tror det var heldig å la Øyvind 
få venstreplassen. Han gjør bedre arbeide på 
denne plassen enn på høyre hvor han tyde-

Det ble en lang pause mellom utgivelsen av 
• nr. 2 og nr. 3. Årsaken er at det har vært 

for liten interesse for bladet fra medlemmenes 
side. Altfor få har innbetalt de 3 kronene det 
koster å få bladet et år. Dersom denne dårlige 
interessen varer ved, kan en komme til at 
bladet går inn, da redaksjonen ikke blir sær
lig oppmuntret av en slik tilslutning. Vi hen
stiller derfor til samtlige abonnenter å an
mode andre medlemmer å innbetale de 3 kro
nene øyeblikkelig.

Fi

Vi skal her ta en liten titt pa hva vi har av 
spillemateriell å ta av. Av keepere har vi i år 
mange gode. Arne Halvorsen var en god til
vekst, og han har laget mange gode kamper 
i år med fantomredninger over en lav sko. 
Videre har vi Bjørn som heller ikke har le
vert direkte dårlige kamper, og som med lett
het kunne flytte opp på A-laget igjen. Arn
finn Halvorsen sto i fjor i mål for Kapp, det 
er jo et velkjent lag for oss. Altså er det 
ingen mangel på keepere for vårt vedkom
mende. Asbjørn Wennerød kommer vel også 
hjem fra det militære snart, og da har vi 
enda en, så her blir det visst kamp på kniven 
for å komme med på representasjonslagene.

Av backer har vi de «faste» Trygve Kris- 
stiansen og Olaf Skilbred. Til tross for at 
han blir eldre for hvert år som går, er det 
enda ingen som kan gjøre Olaf rangen stridig 
som venstreback. Men tiden går, og vi må da
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telf. 5 20 11

— ALT I KOLONIAL —

O.Kr. Knudsen & Co
■

Telef. 5 07 30 V; Porsgrunn

Porsgrunn

/TIo-Uda. innAlcudcL.

PORSGRUHD METALVERK fl.S

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI

SOLID SKOTØY 
hos

Klingbergs Kolonial
CRØGERLIEN

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

KUNSTSTOPPERIET

ANN-MARI
Storgt. 142- — Telf. 5 21 40 

Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

HL J. HALS
Storgt. 186 — Tlf. 5 07 6',

Vestsidens Skotøyfonetning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 2121

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0J, 56
Avd.. 2 — Telf. 5 212/,

eftf.Hj. Hermansens

Kjøtt- og Polseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

■ ■ Miv* porsgrunnfle Vlir fail^If. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Herrcckvipering — Arbeidsklær.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

I

i

90

I

når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

t

PORSGRUNN KOIffl. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

i

Dame 
og

Herre 
klipp Fagmessig arbeide

ALFRED WINJE

Vask
og

Føhn
M assasje

Den norske Creditbank 
Porsgrunn

°//o

I4o rio IVERSEN 
• Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

porsgrunn porselen
elektrisk brent

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestrcgate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

Porsøre!
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Id.

H.Q.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

‘Tlm&na
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.

Spørsmålet dommere er drøftet i det vide 
og det brede tidligere, og mange ord er sagt 
både for og imot. Å gå ute på en bane i lang 
tid og la spillet gå og blåse for ulovligheter, 
det er ikke lett. Men en burde forlange at en 
dommer viste seg nøytral under en kamp.

Dessverre er ikke dette alltid tilfelle, vi har 
sett både et og flere eksempler på det. 1 en 
artikkel annet sted i bladet nevner vi kampen 
mot Snøgg på Notodden. Denne ble som nevnt 
ødelagt av en partisk dommer. Vi synes det 
er rart at en Notodden-dommer blir oppnevnt 
i on kamp hvor et av lagene er fra Notodden. 
Det er klart at denne dommeren da er bypa- 
triotisk og ønsker seier for byens lag. En 
annen gang håper vi at det blir dommer fra 
cn annen by.

Vi husker også en juniorkamp. I denne kam
pen var det altfor tydelig at dommeren ønsket 
seier for det ene laget. Det ble høylytt klappet 
hver gang — svært sjelden — dommeren måt
te blåse for frispark i disfavør av sitt lag. 
Slikt passer ikke på cn bane.

£ 3

ligvis ikke fant seg til rette. En ting må vi 
sette fingeren på Øyvind, trekk ikke for tid
lig inn og pass på offside.

Kalle flyttes rundt på laget. Han spiller 
like godt på senterplassen som på sin nå
værende — indre venstre. Hermann ser ut til 
å finne seg til rette på senterplassen. Men vi 
tror det ville være en fordel, Hermann, å 
minke litt på skrittlengden for derved å få 
opp hurtigheten. Den skorter det en del på 
enda.

«Stubben» holder ikke så lenge på ballen 
lenger og dribler seg ikke for mye bort, men 
det hender han faller for fristelsen av og til. 
Det er vel og bra, Stubben, men la det ikke 
skje for ofte. Det kan ødelegge for laget til 
tross for at du mener det motsatte.

Legernes med fornavn Odd er vår nyeste 
spiller. Han er hurtig, og vi finner ikke noe 
spesielt å sette fingeren på foreløpig. Men du 
skal nok mod tiden få ditt pass påskrevet, du 
også.

Når det gjelder brukbare løpere ellers, har 
vi ikke særlig stort utvalg. Boye kan altså 
uten vanskelighet gå ned i rekka igjen, men 
dermed mangler vi en half. Trygve kan brukes 
på halfplassen, og vi trenger en back. Her kan 
Weholt plaseres. Alt i alt kan vi derfor si at 
situasjonen langt fra er prekær. Vi har juni
orlaget å ta av når den tid kommer, bare de 
ville trene.

Foreløpig kan vi altså ta det med ro, men 
om et år eller to har vi de samme spørsmålene 
igjen. Hvem er best?

DOMMERE.



PORS-BLADET 7

DK.

/ w r / / n rra iigemenl.

D.

I
I
I

i

r

dreilen de

kum fikk se. Ca. 1500 mennesker var møtt 
fram for å se den vakre innmarsjen og se 
oppvisningene de forskjellige troppene hadde 
å fore fram.

Alt var vellykket fra først til sist fra Kris
ten Barth ønsket turnere og publikum vel
kommen til han avsluttet. Et par timer tok 
det hele, og det var visst ingen som angret 
på at veien var lagt til Pors stadion denne 
søndagen, for det de fikk se var virkelig idrett 
og vakker idrett.

Var turninstruktrise, Wivi-An Gundersen 
ledet dametroppen med stor sikkerhet, og det 
at ikke alle turndamene var helt sikre i et 
par av øvelsene, kan ikke hun lastes for.

På turnfesten orn kvelden var det møtt fram 
en god del av turnere og mange innbudte. 
Etter middagen var det adgang for andre 
Pors-medlemmer, og festen ble helt igjennom 
vellykket. Det var taler av både den ene og 
den andre. Anders Haug og Ticdemand Even
sen, av formannen i kretsen, Erling Svenni, 
av Anna Evensen og Kristen Barth.

Vi vet nå at Turngruppa kan arrangere et 
turnstevne — alle de rosende ord som falt fra 
krctsstyremedlemmene forteller om det. Men 
Anna sa selv i sin tale at hadde de ikke hatt 
så god hjelp fra resten av foreningen, hadde 
det ikke gått, i hvert fall ikke fullt så bra. 
Vi vet fra tidligere at når fomeingen går 
sammen om en ting, da kan den gjennomføres. 
Det gjorde det også denne gangen.

Til slutt vil vi komme inn på deltakeran
tallet Pors sendte til kretsturnstevnet. Det var 
ikke så stort som det burde ha vært. Det satt 
atskillige av de gamlen turndamene på tri
bunene denne gangen, og de angret alle som 
en på at de ikke var med. Til høsten kan vi 
derfor regne med at turnsalen blir sprengt. 
Og vi håper den blir det.

Vi gratulerer Tdrngruppa med dette arran
gementet og regner med at det ikke blir så 
mange årene til neste stevne. Om det ikke 
blir et seniorsteyne, kan vel et barneturn- 
stevne arrangeres. Det er vel‘ det som står 
for tur nå.

Vi er fullt klar over at det er mangel på 
dommere i Grenland i dag, i alle sportsgrener. 
Men de aspiranter som melder seg, burde ha 
det klart for seg at partiskhet pa en bane, 
det er tabu for en dommer. Vi håper at kret
sen vil ta seg av spørsmålet og at dommer- 
komiteen innen de forskjellige kretsene, ski, 
fotball, handball osv. vil innprente sine res
pektive dommere om at de viser nøytralitet 
når de dømmer.

Fra høsten av håper vi at fotballdommerne 
sørger for a etterkomme vårt krav.

Pors Turngruppe kunne innkassere en stor 
seier i og med arrangementet av arets krets- 
turnstevne. Vi så nok med litt skepsis på det 
hele fra først av. Hvordan skulle nå en ny 
gruppe kunne klare a arrangere et turnstevne? 
Den hadde jo ingen erfaring.

Vare tvil fra begynnelsen av falt av litt 
etter litt når vi kom inn i planleggingen av 
det hele. Anna Evensen sto i spissen og ledet 
alt med myndig hand og ikke minst munn. 
Det var nok mange som sa med sure oyne 
på Anna av og til nar hun la ut om at så 
og sa skulle det være. Men når det kom til 
stykke, så ble det bra til slutt.

Turngruppa var kjempeheldige med været 
under stevnet. Fra lørdag med kretsting til 
maiidag da restene av Rjukan reiste hjem, var 
det strålende vær.

Kretstinget gikk av stabelen som nevnt 
lørdag i klubblokalet. Eva Nordli ble gjen
valgt til valkomiteen og Fine Hansen ble valgt 
inn i utvalget for barne- og ungdomsturn i 
stedet for Wivi-An Gundersen som ikke øn
sket gjenvalg. Etterpå var det servering av 
kaffe og smørbrød. Og så satte selvfølgelig 
musikken i gang etterpå og underholdnings- 
komiteen laget i stand en sketch på et par 
minutter og gjorde stormende lykke.

Men det var søndag det foregikk som publi-
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Andr. Aaslanfl
JERNVAREFORRETNING

-SPORTSARTIKLER—

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

1

*Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping At/s

Andersons Biomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

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

Medlem av Norsk Blomster telegraf

JWitas Kwtetur
Telf. 5 09 13 
V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vestrcgate 51
Telf. 5 2138
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