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Ja, det er i år vi feirer vårt 50. år, dvs.

til det hele er 50-åringen. og han er taus.

Det gjelder da at ikke medlemmene misterav

Gratulerer med dagen!

arrangere sine «tilstelninger». Det blir jubi- 

leumskamper i nesten hver eneste idretts-

aldri før og er i stand til å oppleve enda et 

jubileum om like mange år, hvem vet?

Et jubileumsår bærer med seg mange ting. 

Foreningen må feire dette, det forlanges 

så mange. De vil være med på at jubileet skal 

minnes for bestandig. Vel, vi er enig med 

mange her, dagen må ikke gå upåaktet hen. 

Men jubileet bør feires på en verdig måte,

gren, det blir landsrenn og turnoppvisning, 

og Damegruppa kommer også til å yte sitt 

i forbindelse med jubileet.

ikke bare festes bort. Da vil hele glansen være 

borte.det er vår forening som er så gammel. Det er 

hendt mange ting på alle disse årene, ting 

som mange av oss bare aner dunkelt, andre 

har bare lest' om det, den eneste som kjenner

W ojubileumsår

"•7.wJ
f-:

Nr. 1 og 2

interessen, men at den holder seg levende, og 

jubileet kan feires på en verdig måte for 

foreningen. Vi ønsker gruppene og Hovedfore

ningen lykke til med feiringen.

Mon et jubileumsår betyr ikke bare fester, 

det betyr også arbeid. Folk forlanger mer av 

en klubb med 50 år bak seg enn en 10-åring. 

Vi har mange grupper, og hver av disse skal

Krig og dårlige tider har den gjennom levet, 

og i dag står den der frisk og levende som
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Kan vi legge ned skibakken?

Får du ikke bladet?

Skimerkelandskampen

D.

Mimi og Olaf Skzlbred.

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved 
vårt bryllup.

Dersom det er medlemmer som ikke får 
bladet, men som gjerne vil ha det, vær så 
snill å sende melding om dette til redaktøren. 
Det kan også greie seg å sende kr. 3,— pr. 
postanvisning. Husk full avsenderadresse. Hvis 

. redaksjonen skriver feil adresse, bes dette 
•opplyst.

Barnas Skidag
Denne ble en stor suksess for vår forening, 

som for de øvrige klubber i landet.
Hos oss ble «skidagen» åpnet fredag 21. 

januar. Over 300 barn hadde funnet veien til 
klubbhuset, og det var mildest talt sprengt. 
Barna satt som «sild i tønne» og det var ikke 
alltid så lett å sitte stille hele tiden til tross 
for alt det interessante skilærer Arne Ber- 
gersen hadde å fortelle.

Filmen som fulgte etter kåseriet vakte stor 
begeistring. Det var først og fremst filmen 
som ble tatt opp under NM, men også 3—4 
dyrefilmer.

Søndag var det ca. 500 barn samlet i Mon
rad og Vabakken til skiinstruksjon. Arne Ber- 
gersen ledet denne. Han fikk hjelp av en del 
av skigruppas medlemmer. Ungene frydet seg 
hele tiden og holdt ut til siste slutt.

Først og fremst fikk de lære å gå riktig, 
litt utforkjøring, plogbrems og plogsvinger. 
Videre fikk de også lære vending på flat mark.

Det var også en god del av. guttene samt 
ei jente som forsøkte seg i hoppbakken, og 
her hadde også Bergersen noen gode råd å 
dele ut.

Vi håper bare at barna siden virkelig vil 
bruke det de lærte denne dagen.

igjen Finnlands forsprang. Det ville være 
morsomt om vi kunne greie å ta revansje 
denne gangen.

Vær med Forsere, gjør deres plikt mot 
foreningen, Norges Skiforbund, kretsen og 
ikke minst mot poliomyelittsaken. Det går 
50 øre av hvert merke til denne, og vi ber 
dere alle være med og støtte. Jo flere merker, 
jo mer hjelp. Og husk, for å telle med i lands
kampen tas ikke tiden, du kan bruke den 
tiden du vil.

Vær med...........

Starten for Skimerkelandskampen skulle 
egentlig gått 30. januar. Nå var det ikke det 
aller beste været vi hadde denne dagen, det 
var både tåke og regn. Løypene var harde 
og iset, så noen fornøyelse kunne ikke de ha 
som gikk. Men det kommer forhåpentlig da
ger etter denne som kan brukes til skimerke- 
prøver.

Skoleelevene på Vestsiden skole og Pors
grunns høyere almenskole, samt Klyve skole 
har allerede tatt merket, i hvert fall de fleste.

Men det er enda langt igjen til at vi tar

Ja, det er riktig det dere ser, det er spørs
mål om vi ikke snart kan legge ned skibakken 
vår. Det er mulig noen vil spørre om redak
sjonen er blitt rar. Men slik er det ikke.

Hvordan har vi kommet på en slik tanke?
Jo, ideen fikk vi av Helfred, Sportsman- 

dens Helfred. Det hørtes på ham ut som om 
kretsens øvrige bakker ville være det samme 
som ingentijig når Odd fikk sin storbakke 
ferdig.

Det er mye mulig at det er litt i det han 
uttalte, men de renn som av Skiforbundet 
vil bli tildelt Grenland eller de øvrige ski
kretser i Telemark Idrettskrets, de vil ikke 
alle bli lagt til Odd-bakken. Heller ikke kan 
vi tro at alle kretsmesterskap, distriktsrenn 
eller landsrenn vil legges til denne bakken.

Nei, Helfred tok nok munnen litt for full 
i dette tilfellet. Det var kanskje ikke slik 
ment som det ble sagt. Vi håper det ikke.

D.
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REDAKSJONSKOMITÉ

s jocobscnj trykk, Porsgrunn
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Redaktør:
DUDDI KJELLEVOLD
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J uu bul e ua ubq aberet n i bu gen
vil muligens komme som «fortsettelsesfortel- 
ling» i Porsbladet. Noe sikkert kan vi ikke 
si enda, men det er forhandlinger i gang.

Beretningen blir ledsaget av bilder, og den 
vil bli trykt slik at det er de midterste sidene

i bladet som utgjør beretningen. De medlem
mene som er interessert, kan da ta ut disse 
og binde dem inn når alle kommer.

Vi henstiller derfor til interesserte medlem
mer å sørge for at kontingenten kommer inn, 
slik at de ikke går glipp av noe av beretningen.

Medarbeidere:
Aksel Fjeld. Bjørn Reinholt, Maria Skrapeklev !

Kasserer:
JOHN FJELDVIK

Damegruppas
juletrefester ble like vellykket. Til den første 
strommet det inn både foreldre og unger, og 
inne i salen vår det et yrende liv. Det var 
både «biler, fly og tog» om hverandre, noen 
trodde visst selv at de var hunder, mens 
andre lekte vanlige leker som gjømsel under 
bordene og sisten og holdt på -å rive hele 
treet ned. Men det er jo slik det skal være 
på en juletrefest, og når de fikk lov til det 
så------- .

De fikk nemlig det. Da Molla Hegna onsket 
velkommen, opplyste hun at ungene skulle få 
lov til å boltre seg akkurat som de ville, og 
det gjorde de til gangs.

Boller, julekake og sjokolade var alle tiders 
mat for dem, og melk fikk de som ikke likte 
sjokolade. Her var det sørget for alt.

Nå ble det naturligvis ikke lenge ungene 
kunne holde seg i ro ved bordet, nei, det gjaldt 
å komme fortest mulig vekk derfra, det skulle 
løpes ut og inn i gangene. Det var det som 
var moro. Og maset på julenissen, det var jo 
begynt med en gang de kom inn av døra, og 
verre ble det utover.

Mon først skulle det gås rundt juletreet, og 
hvilke av julesangene var det som ikke ble 
sunget? Det kunne ikke være mange. Ene- 
bærbusken var naturligvis den som slo best an 
sammen med Å, jul med din glede. Disse 
kunne de små, og de sang med og de svinget 
rundt og vasket tøy til den store gullmedalje.

Og så kom nissene, ja det var 2, og begge 
kom fra Toten. De hadde med seg sekker med 
poser, og mange troskyldige barneøyne tittet 
opp på nissene og spurte om de skulle synge 
en sang for dem.

Ungene var elleville da nissene hoppet 
rundt treet med dem, og de ville ikke slippe 
dem av sted igjen, men de hadde ikke så god. 
tid, så til slutt var det adjø til nisseparet.

Fe? Bsiøtt igjen
Vel møtt igjen ti] et nytt ar. Som dere alle 

vet, er det et jubileumsår, og vi skai forsøke 
å holde medlemmene a jour med det som fore
går i de nedsatte komiteer, hva de forskjel
lige gruppene har for planer dette året.

Men bare vi 5 i redaksjonskomiteen kan 
ikke greie dette, vi trenger hjelp, og derfor 
henvender vi oss til medlemmene.

De vi i første rekke søker kontakt med, er 
komite- og styremedlemmer. De kan først og 
fremst skaffe oss de nødvendige opplysnin
ger. Men medlemmene ellers vil vi ogsa gjerne 
stifte bekjentskap med i spaltene våre.

År etter ar har vi anmodet medlemmene om 
stoff til bladet, alltid med negativt resultat. 
Vi håper det denne gang vil lykkes oss å 
bringe medlemmene til fornuft, til å tenke at 
redaksjonskomiteen ikke kan greie arbeidet 
alene.

En annen ting vi håper sterkt på, det er at 
medlemmene vil gå til postkontoret og sende 
de 3 kronene bladet koster for året. I fjor 
var det dessverre for få abonnenter, og det 
gjorde at driften ikke ble som den burde. Det 
var også grunnen til at vi ikke så oss i stand 
til å sende ut mer enn 5 nummer. I år håper 
vi å kunne sende ut noen flere.

Så vel møtt igjen til et nytt godt arbeidsår.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

O. Breeru4
5 15 05

I toppform I

Alfred Snor
Telefon 51404 — PorsgrunnA

Eneforhandler

f7lo-ttaA innAkudd.

PORSGRUHD METALVERK A.S

I

føler den seg som bruker GRU D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06

SOLID SKOTØY 
hos

I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 04 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 24

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 0164

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn. I

Telefon 5 2121

■ ■ I fBF Mlv* porsgrunw■ Ki B^reif. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Senreutstyr — Herreekviperin^ — Arbeidsklær.

(biAic. u-e&AteA ag
Aksjekapital kr. 120.000,00
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

tare! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Vask 

og 
Føhn 

Massasj e

porsgrunn porselen-
elektrisk brent

Dame 

og 
Herre 
klipp

14. 14. IVIIil1 
Etb. 1916.

— MQBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- op malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Vestsidens Herrefrisør 
tidl. W. Berg Henriksen

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 5 17 29

90 %

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
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DK.

Vi annonserte for et par år siden

POSTKASSA.

Hvem eier skøytebanen?

Under «Kort fortalt.»

Skiskole for barn

D.

Stort lenger holdt ikke festen på for de små.
Festen for de større foregikk på samme z 

måten, bare med den forskjell at det ikke var 
svært mange foreldre der. Men, det var jo 
heller ikke meningen. Det var sjokolade og 
boller, gang rundt juletreet og det var besøk 
av et nissepar. Om det var det samme, var 
ikke godt å si-------- .

Og så var julefestene over for dette året. 
Festkomiteene er ganske sikkert overlykke- 
lige for at de er det, for det er et strev.

DK.

Barnas Skidag viste at det var et stort 
behov for skiskole i foreningen. R. Grant Tei
gen fikk her rett i det han for lenge siden 
hadde hevdet.

Teigen hadde heldigvis allerede i Skigrup- 
pas navn tilskrevet Foreningen til Skiidret
tens fremme og Den norske Skiskole, da ski- 
instruksjonen i Monrad ble holdt, og det er 
vi svært takknemlig for.

Spørsmålet er nå bare hvor en skal få god
kjente skilærere. Men nå er initiativet tatt, 
og da håper vi også at det vil 'ordne seg.

Og når skolen blir satt i gang, håper vi at 
barna på Vestsiden vil strømme til slik at 
denne vil bli en like stor suksess som instruk
sjonen på Barnas Skidag.

Dette vant ikke tilslutning blant medlem
mene. Enten overså de den eller det var ingen 
som hadde noe å spørre om.

Postkassa står fremdeles tom for inn
legg, men den er åpen og vi tar gjerne imot.

Er det noen av medlemmene som lurer på 
et'eller annet innen foreningen, sa kom med 
spørsmålene. Redaksjonskomiteen skal kontak
te rette vedkommende, og svaret kommer i 
nummeret derpå.

gjort, vi kjenner ikke reglene. Men vi vil 
gjeme ha en utredning om denne saken. 
Kanskje rette vedkommende vil være så snill 
og la oss få denne, hvis ikke står vi ved vårt 
standpunkt i saken. 

/

er det heller ikke kommet innlegg Som 
kjent skulle det her fortelles noe som hadde 
hendt medlemmene på representasjonsreiser 
eller lignende.

Vi håper det kommer inn noen innlegg. De 
behøver ikke være lange.

En kan begynne å lure på hvem det er som 
•eier skøytebanen på Vestsiden. Er det Pors 
sammen med Porsgrunn Kommune eller er det 
Grenland Bandykrets?

Det hendte nemlig den 30. januar noe som 
vi må påpeke.

Pors skulle selv bruke banen til en serie
kamp i klasse B. Alt var klart, spillerne had
de bare å gå på banen og begynne kampen, 
da følgende hendte:

Sundjordets og Breviks spillere møter opp 
og forlanger banen. Dette var avgjørende 
kamp i klasse A.

Er det riktig? Vel, det var mye om å gjøre 
å få spilt denne kampen, men den skulle jo 
egentlig ha gått på Sundjordets bane. Men 
her kunne ikke Breviks spillere gå med på 
å spille kampen. Det var altfor mye vann på 
banen, har vi hørt, men ellers var den visst 
ganske bra. Isen den dagen kunne jo ikke 
være god noen steder på grunn av været.

B-spillerne kunne ikke gå utpå. En A-kamp 
er jo tross alt viktigere enn en B-kamp, ikke 
sant ? ? ?

Vi vet ikke om det var Bandykretsen eller 
det var Brevik som satte alt inn på å spille 
kampen på Vestsiden. Men var det Brevik, 
så må vi få lov å ta med litt om deres egen 
bane. Vi husker en B-kamp i Brevik på en 
bane så liten at det var et under at kampen 
kunne spilles. Og ikke bare det, banen gikk 
oppfor bakke, så det ble oppfor i en omgang 
og nedfor i andre.

Det er mulig at det var riktig det som ble

I'i
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D.

JEISEN GUNDERSEN

kl.
«

«««
««

« «
««

DK.
Vestsidens Idrettsplass.

besøkPedleysen
en
og

flikene møter, 
husmødrene svikter

19
18
17,15
16,30 
16
18

å spille godt innenfor 16-meteren. Et godt 
spill her kan bringe resultater.

Det kunne være noe for våre gutter å tenke 
på. De har så altfor lett for å glemme at det 
også skal spilles innenfor 16-meteren, ikke 
bare til denne.

Her kom også Pedersen med en del eksemp
ler. Gunnar Dybwad og den kjente landslags
spilleren Børresen.

Pedersen ga også råd for effektiv oppdek
king ved frispark like utenfor 16-meteren. 
Men, sa han, er det Hans Nordahl som skal 
ta frisparket, kan jeg ikke gi noen råd. Han 
finner nemlig de luker som ikke fins.

Vi håper at fotballspillerne og trenerne no
terte seg de mange gode råd Ragnar Pedersen 
kom med, slik at laget kan vise seg sterkere 
til våren og dra av sted med samtlige opp
nåelige poeng i vårkampene. Vi må det skal 
vi ha sjanse til å fornye kontrakten i Lands- 
délsserien.

Dette navnet er kanskje ukjent for mange. 
De fleste vil ha det til at den nye trennigs- 
banen på Vestsiden skal hete Pors-banen. Det 
er naturligvis hyggelig å hore at folk omtaler 
den med det navnet, men det er ikke til å 
komme forbi at det er helt feilaktig. La oss 
slippe å se Pors-banen i avisenes referater, 
gruppenes annonser og sist, men ikke minst, 
la oss slippe å høre det over Porsgrunn Kring
kaster.

12—16
10—12
8—10
5—8 Onsdag

«

Magnar Pedleysen på
Fotballgruppa arrangerte sist i januar 

medlemskveld. Det var godt fremmøte 
kåsør var Fotballforbundets trener, Ragnar 
Pedersen.

Han svarte også på spørsmål fra tilhørerne, 
og pyntet på svarene ved å fortelle enkelte 
episoder fra fotballbanen.

El. a. sa han at det var ikke nødvendig å 
lage et glimrende midtbancspill. Det var bedre

er også i år ansatt som trener for alle la
gene i fotballgruppa, og det skulle da være 
både tro og håp om at A-laget vil greie å 
holde seg i Landsdelsserien, og at juniorav
delingens lag ikke vil komme til å ligge til
bake for tidligere års.

Men en annen viktig ting er vel at Jeisen 
sikkert ikke vil slappe av når det gjelder Fer- 
dighetsmerket. Det er mange som ligger på 
grensen til gullmerket.

Turn har for 3—4 uker siden satt i gang 
på nytt etter den lange ferien. Fremdeles er 
det pikene som er i stort flertall. Det spørs 
om vi ikke har en av de største turngruppene 
i kretsen nå når vi tar med stort og smått.

I alle fall hørtes det ut som at Storms for
mann, Thor Semb og formannen i Idretts
kretsens Barne- og Ungdomsutvalg, Kjell A. 
Haucn, Storm, ble mektig imponert da de 
hørte antallet av piketurnere. Det er bare å 
håpe at det fortsatt vil stige.

Damepartiet har fått et oppsving nå etter 
jul, men det er enda plass til flere.

Men husmødrene, de er litt seine i avtrek
ket. Nå skulle julestria være unnagjort for 
lenge siden, så de har ingen unnskyldning 
for fraværet lenger.

Alle dere husmødre som leser dette, hvorfor 
ikke komme ned i klubbhuset en onsdag kl. 6 
og være med en gang og se hvor morsomt 
det er. Dere vil virkelig like dere. Og vær 
ikke redd for utstyret, det er ikke nødvendig 
med treningsoverall, kun en shorts.

Trenirlgstider :
Dameparti
Pikeparti
Pikeparti 
Pikeparti 
Pikeparti 
Husmødre

Mandag og torsdag i Østsidens skoles gym
nastikksal, onsdag i klubbhuset.

Vel møtt i turnsalen alle sammen.

Mandag Torsdag
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i Hovedforeningen

Atter en

r

o

Årsmøtet sentantskapets formann hadde noe å innven
de. Representantskapet ble så enstemmig opp
løst.

Årsmote ga Hovedstyret fullmakt til å ut
nevne et æresmedlem i jubileumsåret.

Valgene ga omtrent helt gjenvalg i styret 
og utvalgene.

Formann Halvor Teksten, Rolf Nygård, vi
seformann, Odd Lien, sekretær, John Kjør- 
holt, kasserer, Asbjørn Kjellevold, 1. vara
mann, Isak Svarstad, 2. varamann.

Kristian Young Halvorsen og Leif Ni Issen 
revisorer med Alf Aulie som varamann.

Arkivar Rolf Tangen.
Duddi Kjellevold, redaktør av Porsbladet, 

John Fjeldvik, kasserer, Bjørn Rcinholt, Ak
sel Fjeld og Maria Skrapcklcv, medlemmer.

Asbjørn Kjellevold, formann i huskomiteen, 
Hans Hansen, Kristian Herum og Selma Skil- 
bred, medlemmer.

Thorleif Aasland, formann i Stadionstyret, 
Rolf Nygård, kasserer og sekretær Andreas 
Skilbred med Alf Jansen 1. varamann og Rolf 
Næss, 2. varamann.

Komiteen for utbygging av stadion og Ut
valget for treningsbanen ble enstemmig gjen
valgt med Johs. Borchsenius og Einar Gun
dersen som formenn i komiteene.

Den nye valgkomiteen fikk dette utseendet 
Alf Aulie, Rolf Asdahl og Trygve Kristiansen.

Det var meget godt fremmøte til årsmøtet 
i Hovedforeningen. Møtet ble fort og greitt 
avviklet på vel lJ/2 time.

Halvor Teksten åpnet og ønsket velkommen 
som Hovedforeningens formann og holdt en 
kort minnetale over to av foreningens med
lemmer som var gått bort i løpet av det siste 
året, Kristian Bergh og Eigil Brynjulfsen.

Han kom i innledningstalen sin inn på 
de femti år som var gått, hva man kunne for
lange av medlemmene i jubileumsåret, og opp
fordret så medlemmene til å reise seg og gra
tulere hverandre med fødselsdagen og jubileet.

Dagsorden var som vedtatt i lovene, og man 
begynte med beretningene, først Hovedstyrets 
beretning.

Denne var meget god og fyldig og ga oss 
et godt bilde av foreningen i året som var 
gått. Den ble enstemmig godkjent.

Stadionstyrets beretning viste bl. a. at til
skuertallet i årets kamper var nesten 20000, 
og i jubileumsåret ville antallet siden starten 
i 1936 overstige 200,000. Også denne beret
ning ble godkjent enstemmig.

Porsbladets beretning ble godkjent uten 
merknader.

Beretningen fra komiteen for treningsbanen 
viste at det var nedlagt litt over 200 dugnads- 
timer på banen i år, og en god del av disse 
kunne Dame- og Turngruppa ta på sin kappe.

Samtlige regnskap, Hovedstyrets, Stadion
styrets og Porsbladets viste at økonomien var 
ganske god og de ble godkjent.

Det var kommet inn 4 forslag til årsmøtet.
Valgkomiteen foreslo at Dame- og Turn

gruppa valgte sin egen valgkomite, og det ble 
enstemmig vedtatt.

Håndballgruppa hadde sendt søknad om å 
få et medlem med i Stadionstyret. Dette var 
de fleste imot, og det ble derfor nedstemt mot 
3 stemmer.

Det var innkommet forslag om å oppløse 
representantskapet, og forslagsstilleren Rolf 
Nygård redegjorde for forslaget. Det ble in
gen debatt om saken, da ikke engang repre-

Vi er av og til tilhengere av tradisjoner, 
men det kan bli for mye ogsa av dem, så 
f. eks. med Håndballgruppa. At festene i den
ne blir avlyst, har hendt gang på gang, og 
den siste nå i januar blir ganske sikkert ikke 
den siste, om styret i det hele tatt våger å 
sette i gang forberedelser til en fest mer.

Her er det igjen Håndballgruppas medlem
mer som svikter. Forstår dere ikke at gruppas 
være eller ikke være avhenger av dere, ikke 
bare styret som snart er utslitt.

Mas ikke mer på fester og alt det forenin
gen burde gjøre. Utfør noe selv først, så kom
mer resten av seg selv. Skal vi nå si at tra
disjonen er brutt? Medlemmene har utspillet.
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Landsrennet

D.

KRETSTINGET

DK.

Telemark Idrettskrets hadde i år lagt sitt 
idrottsting til Pors klubbhus den 30. januar.

Ca. 90 representanter inntok sine plasser i 
salen utpå formiddagen for å delta i forhand
lingene. Disse gikk greitt unna, det ble ingen 
stor debat om noen av sakene. Det eneste 
måtte da være beretningen fra komiteen for 
idrettsanlegg. Det var enkelte av representan-

Forberedelsene til Landsrennet er i gang 
for lange tider siden. Hovedkomiteen er klar 
med Einar Røed i spissen og med R. Grant 
Teigen som langrennsleder og Kristen Barth 
som leder for hopprennet.

Løypene for 15 og 10 km er lagt, og hopp
bakken er så godt som i orden.

Det som står igjen nå er snøen, og den hå
per vi selvsagt alle sammen på å få. Vi hus
ker alle hvor håpløst det så ut for NM, men 
da kom den også, og alt ble brakt vel i havn. 
Får håpe det samme vil gjenta seg nå, slik 
at rennet blir en like stor suksess.

Det er sendt ut en god del forhåndsinnby- 
delser, de offisielle vil bli sendt ut i midten 
av aenne måned.

Medlemmene bes slutte godt opp om rennet 
og hjelpe der det trengs, slik at rennet kan 
avvikles til alles tilfredshet.

Damegruppa arrangerte også i år, tradi
sjonen tro, en fest for de eldre på Vestsiden, 
og den ble like vellykket som alltid tidligere. 
Det kunne en lett se av alle de tilfredse an
siktene rundt om i salen.

Det er en stor oppgave Damegruppa har 
påtatt seg med dette arrangementet. En kan 
være nødt til å grave ekstra dypt i gruppe- 
kassa. Forat en skal slippe dette mest mulig, 
har en rekke av Damegruppas medlemmer og 
også utenforstående vært villig til å levere 
smørbrødfat. Disse er vi stor takk skyldig, 
og vi overbringer hermed styrets takk.

Andre som vi er svært takknemlige er vil
lige sjåfører. Vi takker dere alle fordi dere 
alltid stiller dere villig til å hjelpe oss.

Og så hva gruppa hadde å by på utenom 
smørbrød. Både disse og kaffen smakte for
treffelig.

Maria Skrapcklev leste on prolog, forfattet 
for anledningen av henne selv. Turid Amund
sen, 12 år, sang, lille Karin Kristiansen dekla
merte og sang.

Andakten i år ble holdt av klokker Sturød.
Bjarne Nicolaysen sang, akkompagnert av 

frk. Anne Aasland. Fru Abrahamsen sang, og 
det gjorde også noen av Damegruppas med
lemmer med formannen, Molla Hegna i spis
sen.

Duddi Kjellevold leste dikt og fortellinger. 
Avslutningen stod Bjarne Nicolaysen for.
Molla Hegna ledet festen med en myndig 

hånd, og de gamle håpet alle som en da de 
gikk at Damegruppa måtte gjenta suksessen 
også neste år.

tene som gjerne ville at den innstillingen om 
tippemidler som ble sendt til Statens Ung
doms- og Idrettskontor skulle kommet til ut
trykk i beretningen.

Videre var det forslaget fra Herre Idretts
forening som foreslo at idrettskretsen skulle 
gå til bygging av idrettsskole. Dette forslaget 
falt bort ved at Herre trakk det tilbake. Vi 
skal senere komme inn på forslaget ved å 
bringe kommentar til det.

Valgene gikk meget fort unna. Valgkomi
teen måtte ha gjort et godt forhåndsarbeid. 
Det ble stort sett gjenvalg. Vi skal ikke kom
me inn på valgene, men vil allikevel nevne at 
Trygve Vassbotten ble gjenvalgt som formann, 
likeledes Ernst W. Lund som sekretær.

Etter at tinget var hevet, ble det servert 
middag som Porsgrunns kommune spanderte, 
eg ordfører Haug som hadde vært til stede 
under hele tinget ønsket representantene til 
•bords.

Festkomiteene i Dame- og Turngruppa stod 
for bevertningen og de fikk mye ros for den 
raske serveringen.
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Juletrefester
Tumgruppas.

UTLÅN
Det er Skigruppa som låner bort, og vi er 

helt enig i at den gjor det. Hva har så Ski
gruppa å låne bort, spør mange, penger kan 
det ikke være, for så sterkt økonomisk står 
den jo ikke.

Jo, gruppa er i besittelse av et par bakker 
(som i virkeligheten er Hovedforeningen) som 
den har vært så velvillig å låne idrettsgruppa 
på «Porselena. Gruppa der søkte nemlig om 
lov til å benytte Lille Rugtvedt til nopprenn 
samt langrennsløypa (ikke Landsrennets), og 
dette har styret gått med på.

Vi håper bare at idrettsgruppa ved Pors- 
grunds Porselænsfabrik vil sette tilbørlig pris 
på at de får låne disse.

En tanke for fotballgruppa?
Som vi alle vet, er det svært mange gutter 

og smågutter som har en forkjærlighet for 
Pors. De strømmer til treningen i mengdevis, 
og mer enn 11 av disse får jo aldri anledning 
til å være på banen ad gangen under en kamp.

Vi vil ikke si et vi ikke er enig i den måten 
som disse blir plukket ut til å representere. 
Vi har fulgt så altfor lite med i nettopp dette, 
at det går ikke an å klandre, og det burde

Turngruppa holdt 2 juletrefester i likhet 
med Damegruppa, en for det minste partiet, 
og en for de større.

Det var en flokk på over 50 som møtLe til 
den første. Men hvem skulle tro at det var 
unger mellom 5 og 8 år en hadde å gjore med? 
De oppførte seg som om de skulle være voksne, 
i motsetning til de større pikene.

Bordene var festlig pyntet og dekket med 
brusflasker med rode sløyfer, nisser og grønt.

Både brus, boller og wienerbrød forsvant 
ned på høykant. Den måten disse små satt 
og spiste på trenger en spesiell omtale. Vi 
var enige alle vi som stelte med det at maken 
hadde vi sjelden eller aldri sett. De satt på 
hver sin plass og snakket omtrent ikke mens 
de spiste.

vi vel heller ikke ha grunn til med de resul
tatene de har oppnådd hvert år.

Men det var en tanke som kom for oss, en 
tanke som vi ikke er opphavet til. Ideen fikk 
vi på Idrettskretsens ting av Forbundets re
presentant, Gelius Nilsen fra Aust-Agder. Han 
nevnte i sin tale at Skeid hadde funnet på 
noe meget lurt for ungguttene. De laget sinc 
egne lag som spilte mot hverandre. Disse la
gene fikk navn etter kjente engelske klubber, 
og ut fra disse lagene igjen plukket man ut 
de som skulle representere klubben.

Kanskje det kunne være noe a tenke pa for 
Fotballgruppas styre og treneren ?

II (in tå bal Igru ppa
har til hensikt å sette i gang en jubileums- 
tumenng til hosten. Det blir med 6 damelag 
og 6 herrelag. En har satt seg i forbindelse 
med en rekke kjente håndballklubber, og vi 
håper i neste nummer å kunne bringe nær
mere om turneringen.

Formannen i gruppa ber oss opplyse med
lemmene om at den i nærmeste fremtid sonder 
ut et rundskriv hvor alt av interesse foreløpig 
som trening, moter osv. vil sta. Meld deg 
som medlem du også.

Skøytebanen
Skøytebanen har også i år vært i bruk fra 

morgen til kveld. Det er en verdifull ting vi 
har fått på Vestsiden med denne.

Det er Bandygruppa som har sørget for at 
isen til en hver tid har vært førsteklasses. 
At den ikke alltid har vært det, kan ikke den 
klandres for, men derimot værgudene, og de 
har vært lunefulle i år også. Vi husker vel 
alle i fjor da vi nesten ble snødd ned. I år 
har det til forandring regnt. Hva blir det til 
neste år, tro ?

Dere skal ha takk, styremedlemmer i Ban
dygruppa fordi dere er villig til å ofre lør
dagskvelder og netter til å sørge for is til 
skolebarna og ungdommen. Men alle de glade 
ansiktene borte på isen skulle vel også være 
takk nok, dere ser at dere har noe igjen for 
strevet.
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Etterpå var det naturligvis liv og røre. De 
gikk rundt juletreet og sang. De oppførte og
så sangleken «På låven sitter nissen», alle 
versene, med Ragnhild Kjær som nisse. Dette 
var også foreldrene begeistret for.

Britt Hansen spilte og sang her som på den 
store, og 2 av pikene, Eva Hamre og Anne 
Grethe Wickmann var heller ikke dårligere 
enn at de også tok et par sanger.

Og så kom naturligvis — nei ikke nissen 
alene. Han hadde med seg en hest, og den 
vakte stor jubel. Så masse rart som den hes
ten kunne finne på hadde de aldri sett før.

Konklusjonen blir altså at ungene likte seg, 
og det var jo meningen.

Fabrikker

De store er vanskeligere. Det har vi merket 
på flere måter, men vi trodde at de ville vist 
litt bedre oppførsel på en juletrefest. Men 
også her viser det seg giddeløshet. Hva som 
enn ble foreslått, så var det kjedelig, gørr, 
det var så drepende kjedelig alt sammen at 
vi negriper ikke hvorfor de gikk på juletre
festen i det hele tatt.

Nei jenter, ta dere sammen. Det får være 
måte på alt.

Degge festene ble vellykket når en ser bort 
fra det at de litt større jentene ikke orket noe.

Anna Evensen, som stod for ansvaret for 
det hele, var omtrent utslitt etterpå.

‘K&mna S&peskiuec 
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.
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V. Porsgrunn

Dah! & Skvers eid.

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Manufaktur

Andr. AasM
JERNV AREFORRETN ING

— SPORTSARTIKLER —

VPORSCBOTrøS MAUGARINFABIUKK 1LS - PO8SG8UNM/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A/s

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

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

Kr. Knudsen & Co
DROGERI. FARVEHANDEL og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

Magne Johansen 
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. 5 2092

OtRNER
Å

<JJ€ST€8®X
MARGARIN

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.
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