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REDAKSJONEN
takker alle annonsører og pressen

Koigo gitinioi 11 it

for imøtekommenhet og velvilje,
og bladets lesere for året som gikk.

Tlaccuta SHpeshivec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger
en slipeskive, så finn
den riktige hårdhetsog grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

Norsk idretts høye beskytter

1/
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NORRØNA FABRIKÉR
F
a/s
PORSGRUNN

r
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Beha Fabrikker

valget av Prins Carl av Danmark til
var konge i 1905, ga folket uttrykk for et en
da sterkere samhold enn det vår generasjon
var vidne til i 191/0.
Et folk, et storting, en regjering, ga Prins
Carl det svar han ønsket. Hele det norske folk
stod samlet og ønsket ham til konge.
Alt for Norge, ble kong Haakons valgsprog.
Et valgsprog som er oppfylt i rikeste mål.
I fred og ufred, med sin urokkelige tro på
fremtiden, har kongen vunnet hele folkets
tillit og hengivenhet.
En k o n g e g j er n i n g er øvet gjennom
femti år, ved klokskap og pliktfølelse, med
mot og fasthet.
I dyp beundring og i taknemlighet ønsker
vi H. M. Kong Haakon helse og krefter til å
fortsette sin kongegjerning. i en lys fremtid.
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«Og da de hadde sett det
Som ganske liten gutt var jeg en gang ute
og så på kongeinntog. Det var før 1905, så
det var den svensk-norske konge som kom til
Kristiania. Jeg ruslet ned for å se på stasen.
Og sannelig var det mye å se på. Og det som
jeg syntes var det fineste å se på, var det
flotte firspann av hester som trakk kongevognen. Flotte var også de karene som satt
på kuskesete, og så forridderen da.
Da jeg kom hjem, spurte mor om jeg had
de sett kongen og hvordan han var. Kongen?
Nei, han hadde jeg rent glemt å se på. Men
jeg kunne fortelle om all stasen og så hes
tene da.
Hvis kongen hadde kommet spaserende ale
ne eller hadde kjørt i en alminnelig vognmannstrille, så hadde jeg sikkert lagt merke
til ham.
Jeg kom til å tenke på denne opplevelse
når jeg skulle skrive litt om jul.
De første som så Jesus, hyrdene, hadde lett
for å oppdage ham, for en stall og en krybbe
var dagligdagse ting for dem. Det festet de
seg ikke ved. Det avledet ikke oppmerksom
heten fra Jesus.

Dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?
Vi ønsker ikke julestasen borte. Den kan
saktens være til stor glede.
Man går i alminnelighet ikke ut til en kongemottagelse for å se hva slags hester som
drar kongen eller hvilken bilmodell han kjø
rer i. Man går ut for å se kongen.
Hyrdene oppdaget det viktigste, nemlig Je
sus, og det priste de Gud for. «Da de hadde
sett det,» nemlig barnet som lå i krybben,
barnet som engelen hadde talt om og sagt:
For dere er i dag født en frelser, barnet som
englene hadde sunget om, da hyrdene hadde
sett det, fyltes de av glede og fred. Det var
ham de siden talte med hverandre om, ikke
om hvorledes stallen og krybben var.
Det er Jesus vi skal se i julen. Det er ham
vi skal hore om og det er ham vi skal synge
om.
For Jesus er og blir når all stasen er borte.
Det er nemlig Jesus, frelseren, vi trenger.
Måtte vi oppleve jul sammen med ham i våre
hjem og på våre fester.
Einar B. Nielsen.
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Vårt tredje æresmedlem!

eller mange bekkervsmå.
Damegruppens aktivitet strekker seg over
mange felter. Fra gamlcfest og barnefest, fra
kaffeslarv og sammenkomster, til nytte og
hygge for våre gruppers møter og menn, til
også å være foreningens «Sarepta-krukke».
Deres arbeidsfelt må vel sies å være på
den indre front, men vi har da et sterkt inn
trykk av at de er velsette gjester i andre
damekhibber rundt om.
Og deres egen tur til Farris i sommer, går
det ennu frasagn om.
Fra gruppens start og til i dag, er det ikke
småtterier de har skrapet sammen av klin
gende mynt, på sine egne møter og sammen
komster. Enkelte ganger også ved basarer.
Vi skal ikke i dette nummer fortelle hvor
meget det er kommet inn til hovedforeningen
gjennem damegruppens «finansoperasjoner»,
det kunne komme landets finansminister for
øre, men gaven ved jubileumsfesten på 1000,—
blanke kroner bør vi nevne.
En vakrere blomsterbukett er til dato ikke
levert av noen blomsterhandler her i byen
(synes vi).
I denne gruppe følger man øyensynlig den
gamle og prøvede måte å få penger på, nem
lig å legge øre på øre.
Deres ønske er at flere damer slutter seg
til gruppen som medlemmer. Det er hevet over
tvil, at der er det hyggeligt.
Jubileumsåret har vært et meget godt år
for gruppen, fremmøte har vært meget godt,
og at samarbeide er utmerket behøves vel
ikke nevnes.
Gamlefesten er blitt tradisjon, et hyggelig
og forståelsefullt arbeide, som gruppen har
all ære av, og som de eldre ser frem til med
forventning hvert år.
Det vil føre for langt å nevne opp alle med
lemmer av denne gruppe, det hadde de for
tjent, disse energiske, «staute kjemper», som
alltid sørger for den behagelige overraskelsen,
men vi får bare nevne styret i året som gikk:
Form. Molla Hegna, Randi Olsen, Henny Waa-

Thorleif Aasland.

Hovedstyrets beslutning om å utnevne «Tos»

til foreningens tredje æresmedlem ble mottatt
med spontan applaus og tilkjennega medlem
menes enstemmige tilslutning.

Å trekke frem Thorleifs mange pluss-sider
ved og innen vår forening, er det ikke plass

til her, og det er heller ikke nødvendig. Alle

grener av vår idrett har i en menneskealder
nydt godt av hans idé-rike og forståelsesfulle

interesse, hans innsikt, arbeidskraft og bered-

villighet. Som aktiv fotballspiller, og en god
sådan, som administrator, og som idrettska-

merat, i ordets beste forstand, har han ydet
sitt aller beste, i kjærlighet til idretten, og

bidradd mer enn noen annen til vår forenings

vekst og trivsel.
Vi gratulerer Thorleif med utnevnelsen som

vårt tredje æresmedlem.

ge, Ingrid Asdal, Selma Skilbred, takke dem
alle for penger, bistand og hygge, og ønske
disse utrettelige og oppfinnsomme damer, lyk
ke til i året som kommer og —Godt nyttår —

PORS-BL A DET

6

PORS-BLADET

7

3ortienestmedaljm

Hovedstyret i Jubileumsåret.

Dct har ikke vært noen stor sesong, hver
ken sportslig eller økonomisk. Men en sesong
preget av arbeid i gruppene for a holde seg
over vanne. Det er nok av lyspunkter, og nett
opp derfor skal vi være fornøyd.
Årsmøtenes beretninger forteller om akti
vitet, om seire og nederlag, om tillit og tro.
Administratorer og aktive har i flokk for
søkt a loftc, ydet sitt beste. Har vi i grunnen
rett til å kreve noe mer?
Finanskomiteen var den første som satte
i gang. Om ikke resultatet ble slik vi alle
håpet på, ble det dog noe.

Kristen Barth, Einar Halvorsen, Aksel Fjeld

Det var sikkert mange som kunne komme

John Kjørholt, Andreas Skilbred, Olaf Skil-

på tale til denne æresbevisning, men de oven-

bred, Asbjørn Kjellevold, Bjarne Olsen, Karl

for nevnte er alle navn som gjennom mange

Skifjell, Halvor Teksten og Erling Olsen er

år har ydet meget, og som har kastet glans

kjente navn i vår forening, og da Hovedsty-

over foreningens navn.

ret besluttet å utdele disse fortjenstmedaljen,

har de sikkert truffet et riktig valg.

Vi gratulerer.

Skigruppens jubileumslandsrenn ble meget
vellykket gjennomført, forøvrig i siste liten.
Løperne var vel nesten ikke kommet hjem,
da sneen var borte.
At det kan bli publikumsport av langrenn
er opplagt. Har det vært flere mennesker ved
noe langrenn her i Grenland før? (Bortsett
fra N.M.). Kjellfrid Gutubakken og hennes
venninner viste hvorledes det tok seg ut for
damer i konkurranser. Og farten var det hel-

ler ikke noe å si på. Vi gleder oss til neste
gang.
Skigruppens jubileumsarrangement
var
kanskje det beste av alle våre arrangementer
i forbinnelse med femti-års feiringen.
Bandy-jubileum smatch en mot et av Norges
beste bandylag, Mjøndalen, var fin propagan
da og gav sikkert våre bandyspillere nye im
pulser.
Ellers vant jo våre lag det som kunne vin
nes i 1955.
Boksegruppens utendørsstevne ble en sports
lig sukses, og kanskje det gledeligste var, at
det bar seg økonomisk. The noble art------fikk sikkert nye tilhengere ved den anledning.
Jo, boksegruppen står sterkt.

Turdamene er omtalt så vakkert og så man
ge ganger at superlativene er oppbrukt. Vi
vil bare ta med at det var et morsomt inn
slag det ved jubileumsfesten.
Fotball-lagets arrangement mot Strømmen,
viste at laget kan, og gjorde faktisk opphol-
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det på Stadion til litt av en opplevelse. Om
ikke spillet var av aller høyeste klasse, så var
det i hvert fall det beste som er levert der
oppe i sommer.
Håndball-folket har gjort god figur, særlig
i høstkampene, og resultatene bør det kunne
bygges videre på. Det er blitt et kretsmester
skap innendørs kl. B og en flott pokal i året
som gikk.
Skal vi i denne oversikt sette fingeren på
ting vi ønsket annerledes eller bedre, så måtte
det være at våre kulturkvelder, som vi hadde
så megen glede av, ikke har vært oftere ar
rangert. Vi får spare på ros og ris, Hoved
foreningens årsmøte holdes i januar.

3. desember

liiiæ Hilsen, il it
post festum.
Helt fra starten av har du, og er fremde
les en av de ivrigste medlemmer skigruppen
har. Mange er de dugnadstimer og arbeidstak
du har nedlagt i Rugtvedtkollen og for ski
gruppen gjennom disse år.
Skigruppen ønsker gjennom Pors-bladet å
få takke deg, og gratulere med 60 års dagen,
og vil gjerne få uttale håpet om å se deg i
riktig mange år til.
Pors-bladet slutter seg til denne gratulasjon,
med de beste ønsker for fremtiden.

Urædd 75 år — Pors 50 år
GAVE-UTVEKSLING.
Ved Urædds 75 års jubileum overrakte Hal
vor Teksten Idrettsforeningen Pors gave, en
gong-gong med innskripsjon og merke.
Urædds Odvar Odberg gjorde gjenvisitt, og
hadde med seg et flott Ølkrus til vår jubile
umsfest.

Rik best
Det var ikke småtterier foreningen ble til
delt av gaver ved jubileumsfesten. Porselcnsvase fra Telemark Idrettskrets, Ølkrus fra
Urædd, Gong-gong fra Skigruppen, Stander
fra Norges Skiforbund, Stander fra Grenland
Fotballkrets, Krystallvase fra Idrettsforbun
det, Krystallvase fra Fotballtorbundet, Sigarkasse fra Bokseforbundet, Sølvpokal fra Turnkretsen, foruten blomster og penger. Men så
er det ikke hver dag man fyller femti år.
Tallene som fulgte var preget av en tro pa
idretten, opptimisme og ikke minst av hjertelighet og varme ønsker for vår forening, og
samtidig slo fast at hvor idrettsfolk ferdes
og samles er der ingen ting som skiller. For
ståelse og fordragelighet, verdighet og humor
var festens fasit. Ånden og tonen som her
sket fra først til sist understreket yderligere
at vår forening står sterkt, aktivt som ad
ministrativt. og at kameratskapet, som har
vært så fremtredende i alle år, fortsatt er i
høysetet
Våre gjester og våre medlemmer skal tak
kes for hvad de gav ved denne anledning,
ikke minst for den hengivenhet og kjærlighet
til idretten hver og en ga uttrykk for. Det
var kanskje den største gave. La oss forvalte
den godt.

Cfømmel kjærlighe? —
Blant de mange gaver som strømmet inn
til foreningen ved jubileumsfeiringen, var det
også en helt fra Amerika.
Ved N.M.-arrangementet 1952 hadde vi be
søk av Otto Spacek, vår egen fotballspiller
og skiløper fra omkring 1920.
Som amerikaner hadde han selvsagt filmopptaker alltid for hånden, og det ble meget
fra N.M. på rullen. Denne filmrullen har han
forært vår forening på vår 50 års dag. Dens
innhold er viet skisporten, og da særlig N.M.
Og i farver naturligvis. Opptakene minner
meget om vår egen N.M.-film, men vi synes
langrennsbildene er bedre i gave-filmen, og
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J ubifeums-festen
i Porsgrund Mek. Verksteds festlokaler ble i
alle måter vellykket. Våre gjester og med
lemmer laget en fest som vil bli husket. Ros
ble det selvsagt meget av, og skal vi tro alt
som ble sagt må vi visst ha utrettet noe i vår
50-årige beståen.
Talene var mange og gode, og festens ma-

glimtene fra utforkjøringen i Vabakken, som
vi savnet i vår egen film, har Otto Spacek
fått meget bra frem.
Slutten av filmen er opptak fra et ameri
kansk skirenn, hvor man begynner å lage sne
en i sommerlige omgivelser, sprøyter den ut
over osv.
En morsom og original gave, som i årene
fremover alltid vil minne oss om N.M. 1952,
Otto Spacek som klubbmedlem og Vestsidegutt, og at båndene til gamlelandet fortsatt
holder.

terielle føde hadde festkomiteen all ære av.
Jubileumsfeiringen ga de beste forhåpnin
ger, og var en 50 års jubilant verdig.
Festkomiteen skal også, først i dag, ha
blomster for alt strevet, regien var don aller
beste.

Redaksjonen
TAKKER FOR DE TILSENDTE KLUBBAVISER, OG ØNSKER ALLE
GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR !

F
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Blir det Olympisk
gull i Cortinn 19J6?
I hele den skiinteresserte verden forbere
der man i dag vinterlekene i Cortina 195G.
Samlinger og treningskurser har vært holdt
siden forrige sesong i de land som skal delta
i de VII olympiske leker.
I etterkrigstidens sterke fornyelse av ski
idretten, på mange felter, vil skikonkurransene kunne by på forskyvninger i styrkeforhol
det mellom de ledende nasjoner, og i Cortina
vil også russerne blande seg i striden om me
daljene og poengene.
Norge var ubestridt beste nasjon i vinter
lekene i 1952, enten det gjaldt gullmedaljer,
eller man regner med den mer uoffisielle na
sjons tabell.
Resultatene fra den gang kan kanskje gi
opptimistiske fremtidsbetrakninger for Corti
na, men vi bør være fornuftige nok til ikke
å innlate oss på å ta noe for gitt, eller ta
noe på forhånd.
Vårt hegemoni som ledende skinasjon er
forlengst brudt. Vi kan si vi holder enda
skansen i hopp fordi vi ennu ikke har tapt
noe Olympisk hopprenn, og vår såkalte varadegren, kombinert renn, er de to disipliner
hvor vi har topp og bredde, og som ingen annen nasjon har hamlet opp méd.
Annerledes er stillingen i spesielt langrenn
og de alpine grener.
Svensker og finner har fra 20-årene gitt
oss jevnbyrdige konkurranse i langrennsporet.
og senere har de pasert oss, enkelte år gans
ke betraktelig. Og nu, de siste års resultater
og fra verdensmesterskapet i Falun, russerne.
Enkelte andre land har også sine løpere som
kan gjøre det, men de må man vel få lov å
kalle outsidere.
I alpine grener som inntil vinterlekene i
Oslo ble dominert av mellom-europeeme, har
enkelte andre land kommet godt efter, og
som har blandet seg i striden med gode re-

Skigruppen,

Blir det gull
på gode

Martin?

Aksel Fjeld.

sultater. Andrea M. Lawrense, U.S.A., Stein
Eriksen, Guttorm Berge, Norge, var jo navn
som vil huskes fra 1952.
Det er i de senere år blitt en virkelig bred
de i alpine grener, og vi står meget sterkt
kvalitativt som kvantitativt, takket være de
bedre treningsmuligheter våre alpinister har
fått.
Forholdsvis nytt er langrenn for kvinner
her hjemme. Sverige og Finnland har vært
de ledende på dette felt, inntil russerne fant
det oppoturnt til å starte i internasjonale
renn, og vi må nok finne oss i å komme litt
i skyggen av disse, inntil vi får bredde også
her.
Alle trenings- og innstruksjonsopplegg er
grundig gjennomgått og planlagt av våre ut
valg, og vi skulle kunne stille meget sterke
lag i nær sagt alle grener. Om det holder,
vis a vis våre konkurrenter, vil tiden vise.
Vi får håpe at treningsmulighetene blir gun
stige. Våre langrennsløpere er, i skrivende
øyeblikk, kommet godt i gang, og i julen gkal
hopperne samles i Lillehammer.
Under forutsetning av like og gode kon-

e
kurranseforhpld, vinnes ikke Olympiske gull
medaljer i Cortina, uten at alle forberedelser
er gjort så grundig som overhodet mulig, at
toppformen innfinner seg akkurat der, at sekunderingen er den aller beste, at «finsk» sisu
vises, og tilslutt at det lille «hellet» er med,
som ofte følger den dyktigste.
Vinterlekene 1956 vil sikkert gi de mest
spennende konkurranser som verden noensin
ne har opplevd, nervene på løpere og ledere
vil der nede bli satt på en alvorlig prøve.
Kampen om sekunder og metere vil bli så
hard, at det ikke blir plass til uheld av noe
slag.
Vi kan vel allerede nu regne med at nasjonsdeltagelsen blir den største vi har hatt i vinterleker, og at toppnivået heller vil stige.
Vår deltagerliste blir klar først umiddel
bart før konkurransene tar til i Cortina, men
vi kan være forvisset om, at vintersportslandet Norge vil bli representert av en tropp,
så god i en hver henseende, at de sikkert vil
være med på å høste juletreet eller for å ta
med et navn å si det slik at den skal gå fort
som vil være foran Martin Stokken ved premiebordet.

Man må vel si at en bedre åpning av jubi
leumsåret kunne man ikke ha fått.
I et strålende vintervær, så strålende, at
det ble bare så vidt at sneen holdt, arrangertes jubileumslandsrennet.
Et morsomt og interressant innslag var
langrenn for kvinner, hvor selveste Norgesmesteren stillet til start. Riktignok var det
dennegang bare tre, men med en stil og ryt
me som imponerte. Forøvrig var deltagelsen
meget god, og publikum og arrangører opp
levet igjen et Rugtvedtrcnn av godt gammelt
merke.
Ellers har gruppen avholdt merkerenn, skolerenn (også for den høgre skole), en hoppkonkurranse med Ørn (gutter). Våre løpere
i hopp har ikke forsynt seg så godt av premiebordet som ønskelig, mens våre langrenns
løpere har da vært frampå både her og der.
(Laget ble best i B-klassen ved stafettmesterskapet).
I skigruppen som ellers, har frammøte va
riert meget, fra det helt gode, (skippertak)
til det minimale. Og turene innover Bjømtvedtåsene synes å bli mindre populære. Ski
gruppen ønsker en forandring heri, og vil
lage propaganda for tursporten.
I forbinnelse med Barnas Skifond vil dér
bli arrangert en barnas dag i Rugtvedttraktene en søndag i januar. Skolene i Porsgrunn
har erklært seg villig til samarbeide. Her vil
det bli noe for en hver smak. Denne mønstringens dag bør bli alle tiders. Mer om dette
arrangement senere.
Junioravdelingen har kanskje ikke hatt den
tilslutning som tidligere, men sneforholdene
spiller her en vesentlig rolle, og kan forandre
bilde fra år til år.
Skigruppen ønsker alle sine skiløpere, med
lemmer og ski-interesserte en riktig god vin
terlig jul.

PORS-BLADET

12

PORS-BLADET

ICRS (><• Al
Du klubb som bærer
halve byen i ditt navn
og en idretts-skjorte
preget av det blå og sorte —
det er deg i dag vi ærer —
for din framtid beste ønsker nærer —
fyller heder i din favn.
Minnes alt hva der er gjemt i
dine år, de femti —
gir det gamle en fornyet glans.
Fylt av glede — med litt slemt i —
fylt av alvor, dog med skjemt i
som en flettet markblomst-krans.
En krans hvor intet fargespill er korte,
men dog er preget av det blå og sorte.
Markblomster ja, i myriader
under de sparkende føtter,
hver sentring fulgtes av kaskader
av blomsterkroner, iblant både plante og røtter
Ved cornerflagget vokste hasselnøtter,
og nett-taket bak østre goallen var
en gammel gran, med sitt tette bar.
Og målstolpe var dens stamme,
den andre var markert med en stein,
men det gjorde det samme.
Og tverrliggeren var den nederste grein.
Ytreløperne hadde nok svare mas
mellem ville bringebær og buskas.
Der byttet de på, hele gjengen,
mens bekkene — gikk i engen.
Så idyllisk, så fyllt av botanikk

var den første fotball, av den første klikk
der de fløy og svetta
oppe på Askedalsletta.
Og der mellem stein og stubb
der fodtes Pors, vår klubb.
De var få, de som startet og stiftet —
de som valgte det blå og det sorte,
og tidene har skiftet —
mange av dem er borte,
men hvor aldrende seg trekker
sønner står i nye rekker
ferdig til a spille — sporte
med det blå og sorte
i sin idretts-skjorte.
Mødrene skjente —
stoppet, lappet, snudde og vendte
med ulltråd, med sytråd, med sort og med grått
De lapper fremdeles, med sort og med blått.
De vokste, fikk bredde —
de møstret med knottede støvler i solen
fra voksne menn til barna i skolen.
De mønstret med ski når det snedde —
med gensere, vindtøy, vinterkledde —
så tråkket da vi som var redde.
De mønstret, de kvinner som lappet og stoppet.
De hadde ei fotball, og fryktet for hoppet.
De hadde ei muskler til makt og brynde —
så mønstret de med sin kvinnelige ynde,
og med grasiøse trinn
danset de på gressteppet inn
og stod som svaie sokler

r

J

Om fargen ei du finner
på de turnende kvinner,
så la det ikke smerte.
De bærer det blå og sorte i sitt hjerte.
De mønstret mot svensker og dansker
i sorte bukser og boksehansker,
buksen sort, men hvor var det blå?
De ga og de fikk
inntil gong-gongen gikk.
Ingen gråt om det hendte som så
at øyet fikk gratis det savnede blå.
Vi srniled i dag av de gamle portretter
fra våre første lag;
studerer dem nøye og gjetter —
hva mon det er for en fjegg
som står der bak barter og skjegg.
Der står din onkel, kanhende selv din far
med på billedet var,
men det er ikke lett å forstå
at de ser faktisk yngre ut nå.
Kjente eller fremmede, la gå,
men båndet på brystet er det samme blå.
Det bånd dc nyttet
og som siden knyttet
en stadig fastere kontakt
inntil der stod samlet makt
med krav til by og land,
et krav som tok tak
og ble hele ungdommens sak
for den kommende idrettsmann.
Det bånd som til dyst
fikk prege deres bryst
er nu forlengst det trofé
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det bånd man aldri svikter
som krever — og forplikter
hver den som trekker det på
helt ut å forstå
å holde det rent, det blå.
Noen år var de saktens borte
alle våre blå og sorte
da falske myndigheter truet
om på død og liv å være sunne,
men de fleste bare gruet,
og ville heller gå til grunne.
De grov og lette
etter kasser, kartoteke’,
men ble omsider trette
og noget mere bleke,
for hele den mektige horden
som alle andre her i norden
var som sunket under jorden
borte — —
var de blå og sorte.
Men innerst i et kott
med møllkuler og naftalin
lå noe i sort og blått
og ventet på eieren sin.
Og da atter
frihetens latter
gurglet i struper så magre
var båndene like blå og fagre.
Ja, det synes meg i vrimmelen
de var blå som selve himmelen.
Mangt er løftet
mangt er bygget
etter først å være drøftet.

PORS-BL AD ET
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Siden er det trygget, J
Det svever for et indre blikk
men er dog den rene historikk
og derom taler protokollene
sitt knappe sprog;
om de som spilte hovedrollene,
og de som slet og drog.
Det står om ham som scoret
den dagen — det året.
Det står om ham som vannt i renn —
som hoppet det han evnet —
så buksen tilmed revnet,
men ikke hvem som sydde den igjen.
Send henne en blomst i kveld,
ja, send en blomst til alle dem
som står bak i styre og stell —
i hus og hjem.
De er røttene som sammen

PORS-BL ADET

nærer den store stammen.
Det er de som strever og baler
det er de som betaler —
der la grunnen til vunne pokaler.
Ja, det står så mangt
så det blir rent for langt,
men la meg, dog som en apell
si til dere, jubilanter her i kveld.
Leg deg på minne
at vi kjemper for å vinne,
men blir vi allikevel velta —
så husk i nødens stund
vi kjemper da i grunn
fordi det er aller viktigst å delta.
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O.-sporten.

é •

6. oktober 1955.

Harald Thorstensen.

e
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Har det hendt noe
morsomt eller qledeliqt i jubileumsåret?
Slik stillet vi spørsmål i en telefon-enquet
blant våre medlemmer.
Th. Aasland (nybakt æresmedlem): At vi
endelig er kommet i gang med utvidelsen av
Stadion.
Magne Johansen (orienterer): At sneen
holdt seg på plass til over vårt Jubileumslandsrenn.
Thorleif Nærum: Thorleif utnevnelse til
æresmedlem.
Th. Solstad: A-lagets innsats i høstkampene.
Henry Hahn: A-lagets innspurt i høstkam
pene.
Erling Olsen: Utvidelsen av Stadion.
Rolf Tangen: Alle gull-ballene i juniorav
delingen.
Birger Aasland: Treningsbanen endelig fer
dig.
Alfred Magnussen: J ubileumslandsrennets
heldige avvikling.
John Kjorholt: Jubileumsfesten.
Randi Hahn: Tullemors og Evas idrettsrekrutter.

Helge Madsen: Jubileumsfesten.
Leif Lindstad: Den heldige avvikling av ski
rennet i vinter.
Hans Hansen: Det må være Jubileumsfesten
hvor jeg dessverre ikke var.
Asbjørn Kjellevold: Tilsagnet om pengegave
ved Jubileumsfesten.
Odd Legernes: Sucsessen med de yngre spilleres innsats på A-laget.
H. Teksten: Jubileumsfesten med gaver og
tilsagn.
Aksel Fjeld: Kvinnelangrennet under jubileumslandsrennet.
Kr. Barth: Det vellykkede jubileumslandsrenn.
Solveig Hansen. At turninteressen blant un
gene er så stor.
Røsten fra hjørnet: Det pene været i som
mer.
Thrond (representant for 1. klassene): Dei
lige isen på treningsbanen.

Magne Johansen.
En porser med fremragende orienteringsegenskaper.

r

O.-sportcn stiller de største krav til kom
binasjon, fysikk, hodebruk og konsentrasjon.
Og det er vel få idrettsgrener hvor utøveren
i så høy grad utelukkende har seg selv å stole
på. Alt som ligger foran ham i løypa er ukjent.
Hva loypeleggeren har funnet på av lurerier,
ja det vet han ikke før etterpå. Det gjelder
konsentrasjon og atter konsentrasjon, for skul
le han slappe av et øyeblikk, miste kontakten
med kartet, ja da skal han komme ut å kjøre.
Og har han vært uheldig kan det koste ham
minutter og kanskje timer å ta seg inn igjen.
La oss ta en titt på et o.-løp og se hvordan
det foregår. Et vanlig o.-løp her i Telemark
samler som regel 200—250 deltagere fra den
yngste gutteløper på 15 år og til old boysen

på 50—60. Det er i alt 11, forskjellige klasser
og som regel legger løypesjefen 3—4 løyper
med forskjellige poster. De korte løypene lette
og de lange mer krevende. En vanlig løype
for en gutteløper er ca 3 km, og for de eldre
opp til 10—12 km, med fra 3—4 til 8—10
poster. Postene er plasert på detaljer som kan
stedfestes og som står på kartene løperne får
utdelt før start. Vanlige poster er myrer, kol
ler, hytter, nedlagt seter, stikryss, bekkekryss
o. 1. Hver post er bemannet og merket med
2 rød-hvite flagg 60 X 60 cm.
Løperne starter, følger merket løype til han
er ute av syne fra startstedet. På en trestam
me e. 1. er der oppslått et kart av samme
slag han har med seg. På det kartet er det
merket med en rød, rund ring, hvor 1. post
er. F. eksp. en myr. Han merker av på sitt
eget kart der hvor myra ligger, bestemmer
seg for et veivalg, og legger i vei, ut i det
ukjente. Det samme gjentar seg når han
kommer til 1. post. Han får kvittering på et
startkort av postmannskapet, merker av 2.
post og så videre. Slik går det helt til han
paserer målsnoren. Har han fullført løpet og
ikke «bommet» for meget skulde det være
sjanser for premie.
Etter løpet er det så premieutdeling, og en
diskusjon blant løperne som en sjelden hører,
for «hvorfor tok jeg den stien», eller en annen «hadde jeg ikke «bommet» på 3. post, så
hadde jeg tatt 1. premie i dag».
Ingen idrettsutøvere er vel i så direkte kon
takt med naturen som en o.-løper, og få kjen
ner som dem gleden ved å løpe på et fjærende
moseteppe, eller over en myr i høstskrudd.
Vi har verdens beste, største og herligste
idrettsplass.
Hilsen Magne.

W
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Fotball gruppen.
Sportslig sett må man si at sesongen for
1.-lagets vedkommende har vært en del vari
abel. Vårsesongen var bra, men starten i høs
tens serie var heller svak, for så senhøstes å
ta seg en del opp igjen.
I årets cupmesterskap falt vi av lasset i
3. runde. Sesongen for B- og C-lagenc har
har vært meget god, kanskje den beste i vår
historie, og for junioravdelingen har den igjen
som vanlig vært god. Skal man derfor se det
hele over ett, kan man ikke unngå å si at se
songen sportslig sett har vært god.
Etter meget strev fikk vi avtalt, med Strøm
men I.F. om en jubileumskamp den 11/6, som
vi forøvrig vant 3—2.
Seriestarten fant sted den 7. mai, og med
Snøgg som motstander oppe på Notodden.
Som kjent lå vårt lag som nr. 5 i landsdelserien avd. Østland Søndre, med 8 pts. De 3
lagene som lå under oss på tabellen hadde
alle 7 pts. Stillingen i serien var derfor alt
annen enn god, og det var om å gjøre å få
karret til seg flest mulig pts. i de gjenstå
ende kamper.
Kampen mot Snøgg ble vunnet 3—0, etter
god innsats av alle som en. I de resterende
4 kamper ble 3 spilt uavgjort, og som av
slutning på det hele vant vi den siste. Som
lønn for strevet fornyet vi igjen vår kontrakt
i landsdelserien, idet vi ble nr. 4.
I cupmesterskapet greide vi ikke å kopiere
bedriften fra de 3 foregående år, idet vi ble
utslått i 3. runde.
I 1. runde ble vår motstander Sørfjell, som
våre gutter ikke hadde noen store vanskelig
heter med å slå I 2. runde derimot fikk vi
Mjøndalen, oppe på Stadion. En motstander
som kunne bite fra seg. Vi vant kampen 1—0,
et resultat som vi i høyeste grad kan være
fornøyd med. Sandefjord Ballklubb ble vår
motstander i neste runde, og som ventet ble
de for sterke for oss. Kampen tapte vi 4—2,
etter at Sandefjord hadde fått 2 av sine mål

på straffespark med bare noen minnutters
mellomrom.
Før den nye serien tok til den 7. august,
ble det i den korte sommerferien spilt en 3—4
treningskamper. Vår første motstander i seri
en var Moss hjemme. Før vi nesten visste or
det av det ledet gjestene hele 5—0. Dette var
en kald-dusj som sa seks, og publikum bela
get seg sikkert på en riktig nedsabling. Verre
ble det imidlertid ikke, guttene greide å ta
igjen 2 mål på forspranget, og det hele endte
med 7—4 seier til Moss. Neste kamp mot
Fram vant vi 6—1. men i de to påfølgende
kamper ble det igjen tap. Dette så stygt ut,
bare 2 fattige pts. på hele 4 kamper. Forhol
det bedret seg heldigvis en del, idet laget i
de gjenstående 4 kamper spilte uavgjort 13 og
vant den siste 1—0 mot Moss i Moss etter
innsats ovei' hele linjen. Seieren over Moss er
forøvrig den første over dette laget etter kri
gen. Enden på det hele ble at vi havnet på
6. plass med 7 pts. Lederlagene Snøgg og
Sparta har 11 pts., Ørn 10, Greåker 9 og Moss
8. Etter oss ligger Fram og Herkules begge
med 4 pts. Som man ser er det uhyre jevnt i
denne puljen, og hvem som helst av de 6 som
ligger på toppen, har muligheter til å vinne
avdelingen.

I kretsens jubileumsturnering spilte vårt
lag seg helt fram til finalen, men den tapte
vi dessverre ufortjent til Odd 3—2, etter a
ha ledet 2—0 ved pause.
I september ble der arrangert en tur for
l.-laget med reserver og ledere til Oslo, hvor
deltakerne overvar landskampen Norge—Dan
mark på Ullevål Stadion.
I sesongen som er gått har A-laget spilt i
alt 31 kamper. Der er benyttet 22 spillere på
laget, og toppscorer er Karl Skifjeld.
Aktivitetsmedaljen for 15 år er tildelt Karl
Skifjeld. For 10 år Trygve Kristiansen og
Bjørn Reinholt.
Frammøtemedaljen er i år tildelt følgende:
Jan Dolva, Herman Holtan, Dagfinn Jensen,
Asbjørn Korsåsen, Bjørn Reinholt og Arne
Stenquist.
Den opsatte sprintpokal ble vunnet av Oddbjørn Oddaker, og Ferdighetspokalen av Dag
finn Jensen.
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For B- og C-laget har sesongen atter en
gang vært meget god. B- og C-laget ble begge
seriemestere 1954/55, og dessuten vant Blaget også kretsens pokalserie.
I den nye serien ligger B-laget atter på 1.
plass, og C-laget ligger som nr. 2 i sin serie.
På disse to lag er der i sesongen benyttet 63
spillere, og der er spilt 28 kamper.
Representasjon. Vi har også i år avstått
spillere til krets og by lag.

Atter on gang har junioravdelingen bevist
at den er den beste i kretsen. Juniorlaget ble
igjen kretsmester med seier over Skidar i fi
nalen. I gutteserien har vi i år stilt 2 lag,
ett i hver avdeling. Det ene laget spilte seg
fram til finalen, og det andre ble nr. 4 i sin
avdeling. Småguttclaget har i år kanskje ikke
vært av vanlig gammel klasse, men det hev
det seg likevel bra og ble nr. 3 i sin avdeling.
Junioravdelingen har i år benyttet hele 56
spillere.
Alt i alt er der i år benyttet over 100 spil
lere pa våre lag, som sikkert er en rekord
som blir vanskelig å slå.
Jeisen Gundersen har også i år stått for
treningen.
Arnhold Johannessen har også i år deltatt
i N.F.F. treningsleir på Slemmestad for juni
orspillere. Dessuten har han deltatt på juniorlandslaget mot Danmark, og provelandslaget
mot Bergen juniorbylag i Bergen.
N.F.F.s ferdighetsmerke.
Også i år har vi drevet mye med ferdighetsmerketrening og våre gutter har erobret
18 merker i tillegg til fjorårets 29. De av gut
tene som i fjor klarte fordringene til sølvmerket har trenet meget iherdig for gull i år
og vi har nå hele seks gullballinnehavere. I
tilleg til fjorårets Rolf Askedalen har Ivar
Olsen, Vidar Kristiansen, Svein Solstad, Odd
Bach og Nils Jørgen Olsen erobret det etter
traktede merke.
Ivar Olsen og Vidar Kristiansen fikk til
sendt hver sin flotte fotball fra Oslo Dagblad
da de var blant landets 10 første gullballgutter i år.
Disse har i år tatt sølvmerket: Bjørn Ha
gen, Tor Andersen, Leif Christensen, Svein
Nilsen og Ragnvald J. Johnsen.
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Og disse har tatt bronseballen: Ragnar
Knudsen, Morten Pedersen, Hans M. Realfsen,
Roy Elseth, Rolf Nilsen, Kai Wickmann, Er
land Ellingsen og Leif Kornmo.
Rolf Askedalen fikk sammen med to andre
gullgutter fra 1954 forbundets innbydelse til
å overvære fotball-landskampen mot Ungarn
i våres. Han var forbundets gjest fra lørdag
middag til søndag kveld, og hadde to minne
rike dager i Oslo.
Til årets høstlandskamp mot Danmark had
de Forbundet satt opp endel landskampbilletter til loddtrekning blant merketagerc og vår
småguttespiller Ragnvald Johnsen var så hel
dig å erobre en av disse.
Junioravdelingen oppsatte likeledes en bil
lett til loddtrekning blant våre merketagere
og her var Finn Erik Dolva den heldige.
Begge disse gutter fikk også gratis tur til
kampen av junioravdelingen.
Det er i år solgt 113 medlemskort mot 85
i 1954.
Junior- og guttelag har vært forsikret og
det er utbetalt for 1 skade.
Junioravdelingens medisinskrin, pengeskrin,
hammer, tang, lest, pumpe og snører er i for
mannens forvaring. (Her er det orden, sete
rens anm.)
Fotballgruppens formann Øivind Tolnes og
juniorutvalgets formann Helge Madsen, tak
ker for innsatsen og ønsker alle en riktig god
jul.

HELL I KJÆRLIGHET
består ikke så meget i å bli gift med nettopp
den ene som kan gjøre meg lykkelig. Det
ligger vel snarere i å unngå de mange som
som kan gjøre meg ulykkelig.
Gode Timer er ikke længere menneskets
Ret. Nyd dem som et stjaalet Æble, lidt afsides, for ikke at forarge nogen.
Jacob Paludan.

INDISK ORDSPRÅK:
Misunn aldri noen det skinn av lykke han
eier, for du kjenner ikke hans hemmelige
sorger.
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Kirken —
søndagen
og idretten
Bispedømmerådenes møte diskuterte også
«Søndagen i kirkens og folkets liv» efter et
utmerket innledningsforedrag av overingeniør
Gunnar Spilling. Foredragsholderen sammen
lignet forholdene i vårt samfunn for et par
menneskealdre siden og i dag, og mente å
fastslå at «Kirkehuset har noe visst antikvert
over seg, og dette preg fremheves ytterligere
ved den perifere beliggenhet det etterhvert er
kommet til å innta mange steder. I sentrum
er trådt kino og idrettsplass, hvorav sistnevn
te for mange mennesker er sterkere forbun
det med søndagen enn kirke og gudstjeneste.
Tidens mennesker søker ikke en søndag med
stillhet og evangelium, men en dag med støy,
spenning og underholdning». Og foredragshol
deren fortsatte: «Den mektigste konkurrent
til søndagens heliigdagsprogram finner vi i
de store sportsstevner. Det hjelper lite at
sportsstevnene begynner kl. 13. Hele sønda
gens interesse vil for mange likevel være kon
sentrert om dem». Foredragsholderen trodde
problemet bare kunne løses ved å flytte idretts
arrangementene til lørdagene, men sluttet han,
meget riktig, lørdagene for idretten blir først
aktuelle ved gjennomføringen av 5 dagersuken.
Det vil være riktig å gi noen suplerende be
merkninger til foredraget. Hverken Spilling
eller møtets deltagere vil formentlig tilbake
til tiden før idretten, da ungdommen i stor
grad samlet seg om søndagen til kortspill og
drikk. Vi kan sikkert være enige om at idret
ten også fra et kristent og moralsk synspunkt
er et bedre alternativ for ungdommen. Kan
det for kirkens menn være noen tvil om at
idretten som moralsk faktor har tilført ung
dommen stor livsstyrke, og at idretten fak
tisk ved siden av kirken og skolen her er i en
særstilling.

PORS-BLADET
Vi skal videre være oppmerksom på at der
finnes neppe noe annet land i verden, bortsett
fra England, hvor idretten respekterer kirkens
førstefødselsrett til søndagen som nettopp
Norge. Hvis vi bare går til våre naboland,
for ikke å snakke om Mellom-Europa og over
sjøiske land, er konkurranseidrett for publi
kum sondag morgen og formiddag ofte en re
gel. Hos oss kan den neppe tenkes. Derfor
virket det faktisk uklokt da Nidaros Bispe
dømme for et par år siden brukte lovens bok
stav mot et fast idrettsarrangement i Kristi
ansund, hvor man bare ved en dispensasjon
på 15 eller 30 minutter fra søndagsvedtekten
kunne spare en arbeidsdag for besøkende
idrettsmenn. I den saken varetok idretten de
sterkeste moralske livskrav. Det er på slike
felter kirke og idrett bør komme hverandre
imøte.
Lørdagen kan aldri bli en idrettsdag i Nor
ge som i Storbritania på grunn av mørkets
tidlige frembrudd i vinterhalvåret. En idrettsfri søndag er uløselig knyttet til en frilørdag
på våre breddegrader. Men skal .en slik ar
beidsfri lørdag ikke direkte invitere til en dobbelthelg for konkurranseidretten, må kirken
ta initiativ som har idrettens tillid og tilslut
ning. Her er et åpent samarbeide på sin plass,
ikke religiøs henvisning til gamle lovbestem
melser. Et positivt arbeide fra kirkens side
for å komme dette lands veldige frilufts- og
idrettspublikum imøte har store chanser hvis
det legges klokt opp og riktig an. Overingeni
ør Spilling viste som legmann i møtet at han
forstod nokså meget av problemet.

PORS-BLADET
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Slik skal det gjøres

Turngruppa har hatt et godt arbeidsår i
sesongen 1954/55, selv om ikke opgavene har
vært så store som det foregående år.
Damene har i år deltatt på kretsturnstevne

i Larvik. Stevnet ble arrangert den 5. juni
med kretsting den 4. juni hvor formannen,
Anna Evensen, representerte vår gruppe. Stev
net ble avviklet i strålende vær og skjønne
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omgivelser. I damenes fellesoppvisning hadde
vi 19 deltagere, noe som må sies å være et
bra resultat. Av husmødrene deltog 4 stk.
Dette tall kunne vi ønsket hadde vært større
men det kommer kanskje til neste år. Turnfesten ble avviklet på Farris Bad, og var en
hyggelig avslutning på denne sesong.
Pikene våre har også i år vært på stevne,
denne gang på Rjukan. Dette stevne ble ar
rangert i pinsen, og over 100 stk. deltok, det
er et imponerende tall. De var også i år den
største troppen på stevnet, noe vi har all
grunn til å være stolte av. Instruktrisen fikk
honnør for sin gode ledelse av troppen, da de
gjorde seg bemerket under stevnet, og ellers
for sin gode oppførsel. Flere av medlemmene
stilte seg villige til å være med som reisele
dere, noe vi er meget takknemlige for.
I anledning av foreningens 50 års jubileum,
ble det arrangert en jubileumsoppvisning på
Stadion den 10. juni. Her var alle representert,
fra nøstepartiet til damepartiet, og det var
god propaganda for turnsaken. En humoris
tisk fotballkamp mellom damene avsluttet det
hele. Turngruppa har i år gått til innkjøp av
køller, som damene benyttet i sin oppvisning
på Stadion, og som de tournerte med stor dyk
tighet. Damepartiet har også anskaffet seg
nye drakter, som slo godt an.
Vivi-Ann Gundersen har i år deltatt på kurs
i Horten, noe hun hadde stor glede av, og som
vi får nyte godt av i turnsalen, og vi vil gjer
ne også her benytte anledningen til å takke
henne, Duddi Kjellevold og Turid Kløv, som
i høst har overtatt nøstepartiet, for godt ar
beide i året som er gått, og ønske lykke til
i arbeidet fremover.
Vårt håp er at vi innen alt for lang tid har
tumsal på Vestsiden, så det også kan bli an
ledning for gutter i alle aldre å turne. Det
lokalet vi har nu er alt for lite, og medlem
mene får for kort tid til å utfolde seg.
På årsmøtet den 19. november d. å. ble føl
gende styre valgt: Formann Grethe Hartvigsen, viseform. Solveig Hansen, sekretær Turid
Kløv, kasserer Gerd Hohner, styremel. AnneLise Nydahl, 1. varamann Fine Hansen, 2.
varamann Elen Realfsen, tillitsmann for da
mepartiet Vivi-Ann Gundersen, tillitsmann for
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barnepartiene og husmorpartiet Anna Even
sen. Samtidig vil vi oppfordre alle våre med
lemmer om å gå inn for turnsaken, enten som
aktive eller passive medlemmer.
En riktig god jul ønskcs instruktrisene og
alle våre medlemmer.
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O. M. Bærulfsen

Realisens Elektriske forretning A.s
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

AU i utstyr.

Samarbeids
Ansvaret for ungdommen hviler på alle som
steller med innstitusjoner, organisasjoner, stat
og kommuner. Alle, også enkelt personer har
forpliktelser overfor ungdommen, og hver på
sin måte betydning for ungdommens utvik
ling. Vil man gå inn for at utviklingen skal
gå fremover. Kravet om økt kunnskap på
alle områder, til de mange problemer som ung
dommen står overfor, gjør at man ikke kan
sitte stille, man må ut, søke viden om den
verden en lever i, om de mennesker en omgåes, om samfundct. Man må utvide sin hori
sont for å være på bølgelengde med den en
orme utvikling en er vidne til i vår tid.
Idrettsledelsen er oppmerksom på sine plik
ter overfor ungdommen, og forutsetningene
til å hjelpe blir stadig bedre. Men gjennom
føringen er avhengig av et intimt samarbeid.
Personlige motsetninger og andre hensyn må
ikke trekkes inn i diskusjon, hvis samarbeide
skal bli fruktbringende. Derimot kan ulike
oppfatninger, meningsbrytninger, andres syn
og erfaringer, gi nye impulser. Den enkeltes
viten og erfaring er ikke tilstrekkelig, men
svært nødvendig. Det gjelder å finne formen
for samarbeide, koordinere alle gode tiltak,
som vi trenger, for å ivareta alle interesser
og oppfatninger.
Idrettsforeningene er villige til å yde sitt
bidrag til en gunstig utvikling.
Dagens sitat:
Hovmot hogger sin vrede i stein, kjærlig
heten dekker sin med blomster.
Rabindranath Tagore.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29
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Vestsidens Herrefrisør
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Fagmessig arbeide
ALFRED WFNJE

Føhn
Massasje

>4. n. IVERSEN
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malerverksted.
V. Porsgrunn
Telf. 5 06 73

porsgrunn
elektrisk brent

90 7o

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

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

PORS-BLADET

rorawffl mo

REFLEX
Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s
ALT FOR SYKLER OG SPORT

Kr. Knudsen & Co

Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodelokken.

Dahl & Skyers eltl.

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERT
Telef. 5 07 30

V. Porsgrunn

Magne Johansen
Grønnsaker

Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

- Frukt — Sjokolade

Tlf. 5 20 92
Kommisjonær for Norsk Tipping A S

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 0913

V. Porsgrunn

Andr. Aasland

Andersons Blomsterforretning

JERNVAREFORRETNING

—SPORTSARTIKLER—

Blomster for alle anledninger i inn og utland
Friske grønsaker hele aret
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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