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L-x åren er den beste dugnadstiden. Og nå 
er våren kommet. Det er på tide å ta fatt 
på treningsbanen som enda ikke er belt fer
dig. Og når den er unnagjort, vel da kan 
det tenkes at det er mulig å begynne på 
gymnastikksalen. Det er mye som kan gjøres 
der.

Nå og da kan en høre en rekke innven

dinger mot dugnadsarbeid. En del kan være 
på sin plass, hvis de bare ikke kom fra dem 
som aldri har utført noe dugnadsarbeid i fore
ningen. Slike er det som alltid klager over 
at det ikke gjøres nok for ungdommen. Vi 
har til og med hørt noen som har uttalt at 
det får greie seg at de spiller fotball for 
klubben om de ikke skal arbeide også. Det 
er trist å høre slike uttalelser. Dette var 
bare et eksempel, og forstå det ikke slik at 
det bare er fotballspillere som er misfornøyd. 
De kan også tilhøre de andre gruppene.

Men burde det ikke heller være slik at - 
det var en ære å bli satt opp på et lag, ikke 
en plikt. Husk på at det er en hobby du har 
valgt selv, du er ikke tvunget til det.

Nei, kjære porsere, i år er det et viktig år 
for oss, vær med og vis at foreningen er 
dyktig på alle områder, at den har en stor 
og villig arbeidsflokk blant medlemmene.
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Skigruppa arrangerte 12.—13. mars et me
get vellykket landsrenn. Det så lenge litt 
mørkt ut. For å si det-rett ut — det virket 
på oss som om det ikke var så stor interesse 
for rennet som det burde være. Heldigvis 
viste det seg at vi tok feil i dette.

Forhåndsarbeidet tok nokså lang tid — 
særlig for langrennenes vedkommende. Det 
skulle legges to løyper, en 10-kilometer og en 
15-kilometer. Langrennsutvalget ofret mange 
søndager, og enda flere kvelder til å gå og 
merke opp disse. Resultatet ble derfor godt. 
Det var bare ros å høre fra dem som gikk den.

Bakken var godt preparert og alt var i or
den til den 13.

De tre langrennsdamene
Fra venstre: Gina Regland, Kjelfrid Gutubakken og Helga Stuksrud

r
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Vellykket landsrenn
Onsdag før rennet gikk fristen for inn

meldelsene ut, og spenningen var stor på 
rennkontoret den kvelden. Ville det komme 
noen av de kjente. Det var kommet beskjed 
fra Norges Skiforbund at Slemmestad og BUL 
skulle knives i løypa og KIF og BFG, Ørn 
og Drafn i hoppbakken. Derfor regnet en 
med sikkerhet at Per Gjelten ville komme. 
BUL kom muligens til å sende Henry Her- 
mansen, Drafn Hans Bjørnstad og KIF alle 
sine.

Noen av dem en muligens kunne regne 
med gikk dessverre ut, men deltakelsen ble 
allikevel bra. Gjelten kom naturligvis, Kjetil 
Maardalen, Thorbjørn Marthinsen og fredag 

kom da den gledelige meldin
gen — Arnfinn Bergmann ville 
komme.

De to finnene man hadde hå
pet på å få. de rakk dessverre 
ikke frem. (Det var synd at 
enkelte hadde tatt ille opp at 
styret tilfeldigvis hadde nevnt 
det for noen aviser. Man skal 
visst helst ikke si for mye. Det 
har en i hvert fall lært til et 
annet år.)

NM på ski i 1952 hadde skapt 
god reklame for langrennspor- 
ten. Det kunne en tydelig se 
lørdag ved starten for lang
rennene i Vabakken. Svært 
mange hadde funnet veien dit, 
og det var virkelig god ski
sport som ble vist. Spesiell in
teresse hadde selvfølgelig lang
rennet for damene. Ingen rin
gere enn Norgesmesteren Kjel
frid Gutubakken hadde funnet 
veien til Porsgrunn sammen 
med klubbvenninnen Gina Reg
land og Helga Stuksrud fra 
BUL.

Vi skal si det var jenter som 
kunn gå på ski. Spesielt
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jocobsens trykk, Porsgrunn

format, og dessuten er det litt forsinket. Vi

har ventet litt på et par bidrag som vi var

uteblitt. Detblitt lovt, men de er dessverre

er mulig at vi kan få det med '■

i neste. Som svar på overskrif

ten Hvem eier skøytebanen?

har

Det ma utstå til neste nr.

stopper abonnementet for dem

ten.

Vi beklager at vi kom i ska

de for å skryte litt for mye av

Bandygruppa i forrige num-

utført alt arbeide på skøyte

banen alene. Bygartnerens folk

Alfred Hansen i spissenmed

har da gjort sitt de også med

bil-brøyting. Men sprøytingen

har Bandygruppa klart selv, og

det var den vi skrev om.

D.

Ei
Kjetil Mårdalcn

>____________ '■ |

Redaktør:
DUDDI KJ ELLE VOLD

Kasserer:
JOHN FJELDVIK
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vi imponert over teknikken til Kjelfrid Gu- 
tubakken. Men de andre to var heller ikke 
borte. De startet alle i drivende tempo, og 
kom inn på innkomststedet i samme tempo, 
og hvem kan si at de så slitne ut. Absolutt 
ingen. At Gutubakken skulle gå av med sei
ren, var det ingen som tvilte på, og hun 
vant også overlegent. Mange av juniorene ble 
slått av både henne og de to andre jentene.

Juniorene gikk samme løypa som kvinnene. 
Her var det morsomt at Sølve Borge gikk av 
med seiren. Vi husker han igjen fra krets
mesterskapet for to år siden som Pors arran
gerte. Da gikk han også av med seiren for 
juniorer.

I seniorklassen stod kampen mellom Maar- 
dalen og Gjelten. Det var en spennende fight

Medarbeidere:
Aksel Fjcld, Bjørn Reinholt. Maria Skrapeklev i

'i

som ikke har betalt kontingen-

mer. Naturligvis har den ikke

det kommet ett innlegg.

Jur ette nummer er dessverre svært lite i

Fra og med dette nummer
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

Vestsidens Herrefrisør
• Fagmessig arbeide

ALFRED WFNJE

90

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

Dame 

og
Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

°/
/O

14. n.
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malervørksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

Den norske Creditbank
Porsgrunn

porsgrunn porselen
elektrisk brent

«Ekko»

norsk

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinstcr.

Vestregate 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
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

TRICOTASJE

O. BraarudL

iiW Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler

fllo-ttah uitzåfcuxLcL.

Aksjekapital kr. 120.000,00

mswm wimmit a.s

I

toppform
■mm ner - •

føler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i G RU DE K LÆ*R.

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61f

I. L, Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06 — 5 15 05

~U | H Z? Kg3 V. PORSGRUNN
Tdo yy Lia ^7 IS lP3 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN 

KJOLER — KAPER
Seng-eutstyr — Ilcrrcekviperingr — Arbeidsklær.

I

horn» Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0J, 56
Avd. 2 — Telf. 5 2121,

S)iåfc.
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mellom de to. Som mange ganger ellers viste 
det seg at Maardalen var den sterkeste i 
løypa, men så mye forsprang var det ikke 
han hadde. 0,8 poeng er ikke så mye, og det 
skulle vise seg senere at det var litt for lite 
imot Gjelten.

I langrennscupen viste, det seg at Slemme
stad hadde et sterkere lag enn BUL.

Hopprennet ble en seier for Gjelten. Hvem 
ville gjettet på tidligere at han skulle gå av 
med alt som kunne vinnes med konkurrenter 
som Kjetil Maardalen i kombinert og Arn
finn Bergmann i spesielt. Andre spesialhop- 
pere kunne også gått av med seiren.

Like før hopprennet begynte, hoppet to 
juniorhoppere som prøve. De hadde toppfart, 
og de la på det de maktet på lengden. Begge 
havnet på omkring 60-meteren. Vel, dommer

ne beordret da mindre fart i 
første omgang, noe som kan
skje ikke var det lureste. Hele 
første omgang ble av denne 
grunn svært tam. Lengdene 
nådde til midt i 50-tallet. Sti
len ble heller ikke slik som 
ønskelig kunne være, og vi tror 
at publikum var litt skuffet, 
stort sett. Et lyspunkt var hop
pet til Arnfinn Bergmann. Det 
var et av de lengste med en 
stil som var imponerende mot 
det vi tidligere hadde sett.

Etter første kombinert-om- 
gang ledet fremdeles Kjetil 
Maardalen. Han hadde muli
gens? (etter vår og fleres me
ning) fatt litt for god stil for 
sitt hopp i forhold til Gjelten. 
I annen omgang derimot tok 
Gjelten litt innpå. Dessverre 
falt Bergmann i denne omgang 
etter et hopp på 66 meter, noe 
som ville holdt til ny bakkere- 
kord og en overlegen første
plass. Samtlige dommere hadde 
nemlig 18 på ham for fallet. 
Til tross for dette oppnådde 
han 16. premie i rennet.

Det var i det hele tatt svært 
mange som gikk over ende i 

annen omgang. Det var beordret større fart, 
og løypene ble glattere og glattere. Her burde 
det heller vært gjort omvendt, men det er 
svært lett å være etterpåklok. Kjetil Maar
dalen gikk overende etter et hopp på 69 m, 
Thorbjørn Marthinsen gikk overende og om
trent alle BFG-hopperne falt. De hadde hatt 
uhell med bilen, og var av den grunn kommet 
for sent frem til bakken. De fikk starte etter 
siste omgang i kombinert, og da var nok 
bakken og løypa blitt svært glatt.

I hoppeupen gikk seiren til Drafn 
Ørn og KIF over BFG.

Premieutdelingen foregikk i Festiviteten i 
Skien, og her ver det fullt hus. Det kunne 
vanskelig vært flere inne. Løperne selv var 
det ikke så mange av, men de som skulle ha 
de første premiene var der, og det holdt.
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POKAL eller------?
Jeisen foreslo i julenummeret at det burde 

settes opp en ekstrapremie for den som klarer 
fordringene til gullmerket så og så mange 
ganger. Har Fotballgruppa tenkt noe nærme
re over dette ? Det burde gjøres.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

Fabrikker

Slipeskbiec 
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.

Landsrennet brakte et bra overskudd til 
Skigruppa, så de kan drive uten for store øko
nomiske vanskeligheter iallfall de første par 
årene. Tallene har vi dessverre ikke rede på.

Vi gratulerer Skigruppa med suksessen.

Beha

Gjelten var mer enn fornøyd med sin høst, 
og hvem ville ikke vært det. Han dro hjem 
med 2 kaffcservise bl. a. og det hadde han 
fått beskjed om av kona, så der var alt 
i orden. De øvrige premier var også i porse
len, og meget flotte.

or
'V

i H.Q.

Skigruppa lakker lierued alle som hjalp 
lil ued auuiklingen au landsrennet 1955.
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REFLEX

Kr, Msgn & Co
V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Wsifas ManulaktiH

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING

-SPORTSARTIKLER—

MABMIN

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Alt i 
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping AJs

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

Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Magne Johansen 
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade 

Tlf. 5 2092

Dahl & Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 

BAKERI
Vesir ega te 51
Telf. 5 2138

&K N E R

l—

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

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

DROGERI, FARVEHANDEL Og 
PARFYMERT

Telef. 5 07 30

>- w>

B
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN


