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tidlig ute med bestilling 

lørdager, og her har en av og til konferanser 

med huskomitéformannen og av og til med
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en klubb med så mange grupper som vår 
ér det nesten umulig å la være å tråkke en 

eller annen på tærne av og til. Det hender 

ofte at et eller annet planlagt arrangement 

faller i fisk fordi en annen har bestemt at

denne dagen skal de bruke banen eller klubb- 
I

huset. Og dermed må den ene av disse grup-

nene forsøke å arrangere nå en annen tid.pene forsøke å arrangere pa

Dette passer kanskje ikke alltid.
•KT O - -Nå vet vi fra før at gruppene

av Klubbhuset til

Ville det ikke være like kjekt om en tok 
opp arrangement også i Hovedstyret. Spesielt 
nå i jubileumsåret. Samtlige grupper skal, så 

vidt vi vet ha sine arrangement i dette året, 

og det ville ikke være særlig morsomt om 

disse kom på samme dagen.
Allerede nå har jo Fotballgruppa og Bokse- 

kollidert med sine arrangement. Dette 

ville muligens vært unngått, dersom formen
nene hadde undersøkt med hverandre eller 
om samtlige arrangement var blitt tatt opp 

i Hovedstyret.
Hva blir det til? Hvem må gi slipp på
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Askim—Pors.

Pors—Eik.

Pors—Tønsberg Turn.
Jacobscns trykk, Porsgrunn

1

er

og

og
få sendt

Dersom dette ikke blirt

I

DK.

3

MLQ. om

Mek. Værksteds

o

I 
f

I
I

Barnegruppa
har planer om en tur til Larvik først i juni. 

Vi skal bringe et referat fra turen i juni- 
nummeret.

Øyvind Johannesen
er igjen innmeldt i Pors, og vi ønsker ham 

velkommen tilbake.

7/5 

15/5 

' 19/5 

. 22/5 

29/5

Medarbeidere:
Aksel Fjeld, Bjørn Remholt, Maria Skrapeklev

abonnentene tilgir oss. 

selv ta en tørn i komi-

for å være den 
og den tradisjo-

J ubileumsberetningen
er enda ikke helt klar, så det blir antagelig 

ikke før utpå høsten at vi kan bringe den 
i Porsbladet. Sørg for at du betaler kontin
genten til bladet, så du ikke går glipp av 
foreningens historie gjennom 50 år.

I 
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vi brukte 
utlånt fra 

for at det aldri 
or nei å høre når vi ber om klisjeer.

A-lagets kamper i vår:
Snøgg—Pors.

Pors—Moss.

Vi beklager
at vi ikke nevnte at klisjéene 

i forrige nummer velvilligst var 
æ- A. Vi takker for lånet og --

Thccøna Slipeskwec 
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.

17. mai.
Vi anmoder herved samtlige medlemmer til 

å stille opp under Pors’ fane 17. mai. Vi har 
i mange år hatt ry på oss 
største troppen i Folketoget, 
nen vil vi gjerne følge.

Skiens Ballklubb vår det 
rekkas leder. Det var bare 

ikke hadde med seg hele rekka, 
de flotte oppleggene hans ble 

av at de han hadde med

om Skigruppas bedrifter i år 
men dessverre, det er ute-
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NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUND

k Mi

J)et neste nummer av bladet skal være ju

bileumsnummeret. Vi har regnet med at det 

blir litt større enn de øvrige, men noe sikkert 

kan vi ikke love. Det viser seg at det 

nokså vanskelig å få noen til å skrive, 

alene kan vi ikke klare det.

Jubileumsdagon er som kjent 25. mai, 

vi hadde håpet å få sendt ut bladet om

kring denne datoen, 

tilfelle, håper vi at 

Hvis ikke kan de jo

Turnprogrammene.
Søndag 17. april var alle instruktrisene for 

dame- og husmorpartiene i Telemark samlet 
til gjennomgåelse av stevneprogrammene i 
Larvik.

Stevnet blir holdt 5. juni og blir en samling 
av alle turnerne i Vestfold konkurranseturn- 
krets.

Det viste seg at våre instruktriser hadde 
oppfattet øvelsene stort sett rett til tross for 
de mangelfulle programmene. Dette er igjen 
et bevis for at våre turninstruktriser er sin 
oppgave voksen.

Vi skulle
hatt en del 

i dette nummeret, 
blitt. Vi beklager at det ikke er kommet med, 
Og i neste nummer passer det ikke med for 
mye skiprat. Til tross for alt vårt mas om 
stoffet, har ikke rette vedkommende innle
vert noe.

E°ihallformanne'n

i “X", “1 be “”»«• »
litt la a 6 °ntlngenten snarest. Det går 
~ Kontingenten til Fotballgruppa 

un 1 , Vnge gruPPer kan betales på Stadion 
und r kampene. Sørg for at du gjør din 
og betaler.

J ubileums festen
. vil bli holdt i Porsgrunds 
lokaler 21. mai, og det er å håpe at så mange 
som mulig av foreningens medlemmer tegner 
seg. Nærmere orientering fåes siden.

X

téen, så får vi se-------

Er de gamle eldst fremdeles?
Vi har hørt uttalelser om at under kam

pene i Stavern var det Leif Lindstad som 
gjorde den hederligste innsatsen. Han spilte 
som kjent omtrent begge kampene, og det 
merkelige var at kondisjonen holdt selv 
han var nokså sliten etterpå.

I kampen mot
igjen Leif som var 
synd at han 
Mange av 
ødelagt på grunn 
seg ble for svake.

Nei, Leif har 
på fotballbanen

På bylaget
stilte fra Pors Arne Halvorsen i mål, Karl 

Skifjeld, Rolf Gunnérød og Herman Holtan 
i løperrekka. Trygve Kristiansen kom inn som 
reserve i 2. omgang.

Dessuten var Øyvind Johannesen og Odd Le- 
gernes tatt ut, men var forhindret.

Våre gjorde en ganske bra innsats, men 
det var tydelig at flere av dem ikke fant seg 
helt til rette på de plassene hvor de var satt 
opp. Det er i grunnen rart at kretsstyret ikke 
sørger for at spillerne blir satt opp der de 
hører hjemme og ikke bare slenger dem utpå 
der hvor det mangler en mann.

En annén ting vi gjeme vil påpeke er at 
neste gang det skal være bykamp, så kanskje 
det blir sørget for spillere med kondisjon og 
litt balltrening. Det var mye fryktelig å se 
i denne kampen. Det er naturligvis hyggelig 
at de fleste klubbene er representert, men ta 
de mest brukbare fra hver.

nok ikke sagt sitt siste ord 
enda. Hverken han eller Olaf 

har tenkt å gi seg på en god stund enda, og 
hvorfor skulle de vel det? Det er ikke mange 
av ungguttene som kan gjøre dem rangen 
stridig. Bare fortsett dere.
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Vestsidens Herrefrisør

fållred Sportl
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Porsere! Stikk innom
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Fagmessig arbeide
ALFRED WINJE
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klipp

Vask
og

Føhn
Massasje

porsgrunn porse en
elektrisk brent

Den norske Creditbank
Porsgrunn

1. L Ojraas
Telf. 515 68

Brød gir styrke

SOLID SKOTØY 
z 

hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6’f

\-i>.

O. Branrud
Kjøtt- og Pølseforretning

Øst og vest 
Telefoner: 515 06 — 515 05

I
I •

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56
Avd. 2 — Telf. 5 212Jf

«Ekko»

14.14. IVERSEN 
“ Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING — 
Snekker-, tapetser- og malerverksted.

V. Porsgrunn Telf. 5 06 73

I toppform
foler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRU DE KLÆR.

PORSGRUNDS ØREBANK 
aksjeselskap

Opprettet 1899

120.000,00

o, M. Sreruilfsén
s Anbefaler sin

Tobakk- •
sjokolade-
og papir f or retning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn 
Telf. 517 29

norsk
~------------- V

-------- - — —--------—------------------- J

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

A

Komfyrer, ovner, støvsugere etc. v- PORSGRUNN 
Wlf. 5 04 25

MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 
KJOLER — KAPER

Sengcutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

når Dere skal ha tobakksvarer.

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas. ’

rVéstsidøflS Sfcotøvforretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Alt i. utstyr.
f

Elektrisk utstyr på lager
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Junior oppmannen.
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Det engelske bokselands- 
laget til Pors4 
j ubileu msstevne

V'd fwsøiksK' (rå holde 
lederplassen!

nok bli for veikt 
_ år. På dette 

• og blant 
ut til å bli

jamt godt, selv 
annes-
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abrikk

Norske landslagsboksere skal forsterke 

hjemmelaget.

også i år treninga som vil 
i mønster med mye 

og vi vil sette alt inn 
lederplass blant landets

om at hele det engelske

vi enn hevder oss i serien tror 
utkonkurrere de andre 

når det gjelder ferdighets-

sin avdeling, 
på topplasering 

kunde hevde seg

Pors boksegruppe har truffet avtale med 
Norges Bokseforbund 
bokselandslaget, som møter i Norge i lands
kamp i Oslo 10. juni, skal delta i Pors’ ju- 
bileumsstevne søndag 12. juni. Stevnet blir 
arrangert utendørs. Pors stiller selv opp med 
4 mann, Thor Skarnes, Rolf Haug (Olsen), 
Oddvar Skjelbred og Bjarne Olsen. Klubben 
får forsterkning av Bjarne Lingaas, Kristian
sand, R. Martinsen, Oslo, Dagfinn Næs, Ber
gen og Leif «Baggis» Hansen. Trolig kommer 
det ytterligere to landslagsboksere.Seire og tap.

Fotballen har allerede begynt å rulle igjen. 
Treningskampene er i full gang, og det er 
både blide og sure ansikter å se på fotball
banens tribuner.

Det første man gjør når et lag et satt opp, 
I

er naturligvis å skjelle ut UK, og denne ut
skjellingen er også i gang.

Årets første kamper ble det tap, A-laget 
3-1, B-laget 5-0. Brevik tapte 3-0 for vårt lag 
på Stadion, mens Skiens Ballklubb mot for
modning seiret 1-0 over et reservespekket 
Pors-lag.

Vi håper at UK og spillerne selv har lært 
en del av disse kampene, slik at vi kan unn
gå en masse ombytting på plassene når se
songen begynner. Vi må få stabilisert laget, 
slik at rekka glir bedre sammen. Og en ting 
til, skuddferdigheten er dessverre ikke slik 
som vi gjeme ville ha den. Spillet skal ikke 
foregå omkring midten og inn til 16-meteren, 
men helst innenfor denne.

Bjarne Olsen
kommer ti! å delta i det norske bokse!ands 

laget mot England 10. juni. Om sin come.back 
i landskampen mot Sverige i Eskilstuna for- 
teller han i jubileumsnummeret.

De øvrige bokseresultater kommer i iuni. 
nummeret.

Junioravdelingen er nå i full gang med tre
ninga for sesongen og interessen er som vanlig 
stor.

Vi regner å få en travel sesong hvor hele 
42 seriekamper skal «avvikles og i tillegg her
til en del privat arrangements.

Legeundersøkelsen for sesongen ble på det 
nærmeste ferdig før påske og vi regner å ha 
ca. 65 spilleklare gutter når sesongen tar til.

Utenom de vanlige junior-, gutte- og små
guttelag har vi i år påmeldt et «guttelag 2» 
i kretsserien. Det er første gang dette blir 
gjort i Grenland, og det skal bli interessant 
å se hvordan det vil gå. Foreløpig har vi nok 
av guttespillere å velge mellom, men det kan

Dette er naturligvis gledelig, og det viser 
at Boksegruppas styre virkelig arbeider. Hvis 
de skulle få det engelske landslaget hit, måt-’ 
te en velge 12. juni. Men dessverre, det er et 
stort men. Fotballgruppa skal ha 12. juni til 
jubileumskamp mot Strømmen, og den gir de 
ikke slipp'på godvillig. Forbundet har fore
slått denne dagen overfor Fotballgruppa, og 
andre dager er det svært vanskelig å få, hvis 
en da ikke skal ta en dag midt i uka.

Skal vi da få boksekamper først og fot
ballkamp etterpå eller omvendt? Eller skal 
begge arrangementer legges til samme tid, 
men på forskjellig sted? Kan treningsbanen 
i dette tilfellet brukes? 

»

Det er en vanskelig situasjon som må løses.

dk.

kanskje bli vanskeligere til 
skolen tar til.

Guttelagene er plasert i hver si 
og selv om vi ikke tør håpe ' 
for noen av dem, burde de 
ganske bra.

Juniorlaget burde kunne bli i 
om vi regner og måtte avgi Arnold Joh 
sen til A-laget.

Småguttelaget derimot vil : 
til å kunne gjøre seg bemerket i 
lag står kun 1 gutt igjen fra i fjor 
de nye som skal overta ser det 
mange små.

Hvordan vi
vi hvertfall å kunne 
Grenlandsklubber : ° 
merker.

«Jeisen» leder •—’ 
bli drevet etter fjorårets 
ferdighetsmerketrening 
på å forsvare vår
klubber i antall ferdighetsmerker.

Junioravdelingen markerer jubileumsseson- 
gen med jubileumskamper mot «Fram» Lar- 
viks junior- og guttelag på Pors stadion, Kns- 
tihimmelfartsdag.

Stevnet på Rjukan.
Til pikestevnet på Rjukan er det anmeldt 

ca. 900 turnere, blir det fortalt fra Rjukan.
Pors sender oppover ca. 100 av disse, og 

* blir sannsynligvis en av de største troppene 
der.

Innøvingen av programmene pågår for fullt, 
og ungene er svært ivrige og gleder seg fak
tisk til turen i pinsen. Hvordan det er med 
lederne vet vi ikke, men vi tror ikke at gleden 
er helt i taket der i hvert fall. Tenk å passe 
på en slik flokk i 3 dager.

Turen kommer til å foregå med tog. Sann
synligvis blir det nye drakter til stevnet, litt 
annerledes enn de vi har fra tidligere.

Vi håper det blir en verdig tropp Pors får 
med til Rjukan.

i


