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Pors-bladet ønsker annonsører, klubb-

Fra hovedstyret

i

Det har vært smått med nyheter fra hoved
foreningen i år, og en skal ikke lete mye før
en finner årsaken. Året 1956 har vært av de
rolige, og det er faktisk ingen store begiven
heter å se tilbake på.

aviser og andre forbindelser en riktig

god jul, godt nytt år og takk for
en behagelig forbindelse i året som er
godt.
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Helt i dvale har vi likevel ikke ligget, og
da en vel må medgi at medlemmene har krav
på til en viss grad å bli holdt ajour med tinge
nes gang så får vi lette litt på sloret.

i

31. januar 1956 ble et helt nytt forretnings
utvalg overlatt roret, samt en bunnskrapet
kasse. Utgangspunktet var således ikke særlig
bra. Særlig er det meget betenkelig med en så
stor utlufting i foreningens daglige ledelse,
og det blir da uforholdsmessig mye arbeid med
å komme inn i de saker som skal fores videre.

TZotcona S£ipesfaiue.c

Det første problem som måtte løses var a
skaffe midler til de løpende utgifter.

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. i
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legge fram forslag til nye lover på general
forsamlingen.
Ellers har hovedstyret behandlet de saker
som har dukket opp og forsøkt å løse disse
på beste måte. Flere ting har vært diskutert,
og det er mange saker som venter på å bli løst
i den nærmeste framtid.
Skal en håpe noe for det nye år, så må det
være at kommende generalforsamling kan gi
oss et handlekraftig forretningsutvalg og sty
re som kan makte å løse de oppgaver som lig
ger foran oss, og således bringe foreningen
framover.
Vi ønsker forøvrig alle Porsere god jul, godt
nyttår og takker for året som gikk.
0. L.

Sn milepel

En kjent kar innen Pors har fylt år. Vi som
var borte å så flomlyskampen i høst, så en
ungutt som spilte ytre venstre på oldboyslaget,
han driblet, fintet og spilte så det var en fryd.
Det blei derfor nødvendig å trekke inn mid
Hvem skulle trodd at Andreas Skilbred var
ler fra Porsbladet og Stadion, penger som disse fylt 50 år, og datoen var 22. november.
institusjoner hadde god bruk for selv.
De unge husker nok ikke så meget til Andr.
Det kan i denne forbindelse nevnes at det som fotballspiller,for det de kjenner ham er
har vært diskutert om en ikke burde overføre vel som administrator. Men vi eldre som har
de utgifter hovedforeningen har i forbindelse fulgt ham og også spilt sammen med ham, vet
med Stadion o.s.v., til de grupper og utvalg hva han betydde for Pors og for fotballen opp
som disse sorterer under.
gjennom årene.
Fra 20 årene og helt fram til 1946 var han
Dette fordi hovedforeningen med sine be
en
av støttespillerne. Siden har han virket mest
grensede inntektsmuligheter, ellers kan vel
i
det
administrative, vekselvis i styre og sportsvirke som et organ som formidler betalingen.
utvalg.
En annen viktig sak som sto på programmet
Det vil ta for stor plass å komme inn på
var fullførelsen av treningsbanen ved Stadion.
Andreas
meritter på fotballbanen, men når
Hovedstyret tok opp saken, og fant det riktig
vi
ser
ham
oppe på stadion eller i det daglige
å få tilsådd banen snarest. Midlene og arbeids
liv,
livsfrisk
og ungdommelig, må en uvilkår
kraften har stadionstyret sørget for, og de for
lig
tenke
på
mottoet
en sund sjel i et sunt le
tjener ros for vel utfort arbeid.
geme, som vel ikke passer bedre enn i dette
Det har vært gjort forsøk på å få utstedt
skjøte på tomta til Klubbhuset, men det har tilfelle.
Når vi slutter oss til alle gratulantene, hå
ennå ikke lykkedes. Strøket er nemlig under
per vi at Andreas etter å ha tatt fri i 2 år kan
regulering, og før den er i orden får vi ingen
ta seg tid til å tre inn i ledelsen i fotballgrup'■ endelig avgjørelse. Det skulle likevel være be
pa igjen, for vi trenger deg.
rettiget håp med å få saken i havn med det
Gratulerer Andreas
første.
Gamle venner.
nnc stor sak
Vi håper også å få løst en annen
rn< å kunne
før vi takker av, idet vi regner tmed

Pr. brev og tale var det gitt løfter om gaver
som ville vært god hjelp, men det er ennå ikke
innkommet noen kontanter til vår kasserer.
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amgrappa
Lørdag 10. november gikk turngruppas 10
ars jubileumsfest av stabelen i klubblokalet.
Et festlig dekket bord var det første vi opp
daget da vi ankom til festen ved 19,30 tiden.
Av festdeltagere var det ca. 70, og blandt
innbutte var hovedforeningens formann Halfd.
Realfsen med frue. Fru Anna Evensen var
festens utmerkede vertinde. Hun bad til bords
og velkomstsangen klang i taket.Menyen var
oksestek med grønnsakfat, is til dessert med
etterfølgende kaffe.
Av flittige serveringsdamer kom maten hur
tig på bordet, og steken gikk unna som alldri
før. Den oksen ble ikke gammel da turndamene
fikk tak i den.
Etter å ha sunget en del kjente sanger,og
maten hadde vederfaret alle, grep fru Anna
ordet for beretningen gjennom 10 års perioden.
Før hun gikk videre gjorde hun deltagerne
oppmerksom på at turngruppa hadde innkjøpt
nye gardiner til klubblokalet som høstet stor
aplaus, så huskomiteen ble ganske sikkert for
nøyd med disse.
Hun gikk videre med beretningen å kunne
fortelle at damegruppa tok det første skritt
til dannnelse av en turngruppe med Mosse
Magnussen som formann.
Det første ordinære styre ble valgt 2/11 1948
med fru Randi Hahn som formann i det første
år. Videre har fru Dagmar Dahl Mikkelsen fun
gert i 2 år, fru Eva Haugen i 1 år, fru Anna
Evensen i 2 år og i jubileumsåret fungerer fru
Grethe Hartvigsen, hun uttalte her ønske om
at sistnevnte ville stille seg til gjenvalg i kom
mende sesong da gruppa var vel fornøyd med
hennes arbeide i gruppa og for turnsaken.
Taleren kom inn på barnepartiene som nå
i jubileumsåret teller noe sånt som 200 piker
i alderen 5—16 år, og det nystartede gutteparti fra 5—8 år.
Som instruktrise for disse partier er frk.
Duddi Kjellevold, som her nedlegger et stort
arbeide og leder det hele med sikker og kyndig
hånd uttalte taleren.
Fru Gerd Bjerkøen har husmorpartiet Og
taleren nevnte at hun var medinstruktrise.
Pors turngruppe har gjennom de 10 år del
tatt i flere større stevner, blandt annet de
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kretsturnstevner der er avholdt i denne pcrrioden, 2 landsturnstevner, Vestfold konkurranseturn og har også hatt 2 representanter
til Lingiaden i Stocholm, samt representanter
til de forskjellige ting. Pikepartiene har del
tatt på stevner i Porsgrunn, Skien, Notodden,
Rjukan og Langesund samt på landsturnstevnet for piker fra. 12—16 år i Oslo.
Av egne arrangement har vi i Pors 50 års
jubileum i 1955 avholdt oppvisning på stadion
samt 2 mannequingoppvisninger i klubblokalet
som var en fulltreffer og en god støtte i kassa.
Fru Anna Evensen viste evner utenom det
vanlige som taler, så det var en fornøyelse å
sitte og hore på hennes klare og greie utfor
ming av beretningen. Hun sluttet med en apell
og et dikt til turndamene:

!W
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Heia turn i sol og i sommer
fold deg ut, bli sterk og sund.
Husk vårt motto og de fire etter
Vi får dem i bronse i solv og i gull
Vi vil tenne en ild som kan brenne
slik at luen står hoyt over tak nå i dag
Og så brenner vi opp med det samme
alt som stenger for turnernes sak.

Hovedforeningens formann H. Realfsen grep
ordet og kom inn på hvad turngruppa hadde
betydd for foreningen gjennom de ti år og
overrakte formannen en vakker blomsterbu
kett som bevis på at foreningen setter stor
pris på turngruppa. Fru Hartvigsen takket på
turngruppas vegne å ba Realfsen bringe takken
videre.
Vertinden ga deretter ordet til Hans Hansen
der han i en spirituell tale om hvad husfaren
hadde og gjøre da kona var på turnovelsene,
det var å bytte bleier, stelle og gi ungene mat
å legge dem til å sove til fruen kom hjem. Han
etterlyste blandt annet om ikke det snart ble
stiftet et husfarparti. Til slutt takket han for
god mat, men hadde damene mistenkt for at
steken skulle vare lenge da den hadde blitt
lagt på is.
Deretter ble salen ryddet og humøret var
på topp fra dansens begynnelse.
Plutselig under dansen var det et ektepar
som hadde forsovet seg så de hadde i travel-
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Vi ser her samlet en del av turndamene. Bildet er fra en trcningskveld i Østsidens skoles gymnastikk
sal. Fra venstre: Borgny Svendsen, Borgny Stifoss. Lise Glad. Magnhild Helgetveit, Berit Johnsen,
Gerd Holmer, instruktrisen Duddi Kjellevold, Grethe Hartvigsen, Edith Olsen, Synnove Bentsen,
Solveig Kristiansen. Ging Sannes og Fine Hansen. Derunder er Gerd Hohner knipset i ulvesprang over
kasse, og nederst er Grethe Hartvigsen i ferd med å avslutte sitt fravendsprang over kassen.

heten glemt å kle seg. De kom til festen i bare
pyjamas og nattdrakt og det ble stor jubel og
mange benyttet anledningen til å få seg en
dans med ekteparet.
Ut i de små timer fikk vi opptreden av Jør
gen Halvorsen, som viste seg at han var en

I

skuespiller av rang. Latteren stod høyt under
taket så alle moret seg kongelig over hans på
funn.
Dansen fortsatte etter lystige toner til langt
ut i de små timer, så turndamene har all ære
av sitt 10 års jubileum.
Jo.
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Kameratskap
Vi studerer klubbaviser fra forskjellige kan
ter av landet som blir tilsendt redaksjonen
og finner i Stavanger Idretsforenings klubbavis en artikkel om kameratskap og lagånd.
Vi kan være enige med forfatteren av denne
artikkelen pho. Stavanger om at der må følges
linjer som fører til de beste resultater. Vi til
later oss å sakse denne artikkelen som kan
være også oss til underretning og til etter
tanke.
Det er klart at fotball er en fritidsbeskjef
tigelse, en hobby som guttene driver så lenge
de syns det er morsomt. Men det skal de være
klar over, at det tross alt innebærer et visst
ansvar å representere klubben på forstelaget.
En får finne seg i å innordne seg den tremng
og disiplin det kreves. Hvis ikke får de heller
finne seg i å representere klubben på et lavere
lag.
Kondisjonen er den viktigste pilaren i norsk
fotball i dag. Det er ikke nok å utvise lekre
detaljer i teknikk osv., dersom en ikke har
kondisjon til å gjennomføre kampen i full tid.
Hver mann har sin bestemte oppgave og sitt
felt av banen å dekke. Makter han ikke det,
må han ha hjelp av sine medspillere og er ikke
for stort annet å rekne enn en snylter som le
ver på sin kamerats større treningsflid og styr
ke. Hvor blir så lagånden? Og med hånden på
hjertet, gutter, hvor mange av dere kan si dere
har så pass styrke at dere klarer dere selv?
Og hvor mye større er ikke gleden etter en
kamp, når en med god samvittighet kan si at
jeg gjorde mitt?
Vel jeg skal ikke legge hele byrden på de
aktive, de går sjelden lenger enn ledelsen selv
tillater det, og vi i ledelsen bør snarest innrøm
me at vi i ovennevnte tilfelle ofte har ført en
for slakk linje. Litt mer bestemthet ville abso
lutt ha gjort seg. La de aktive forstå hva vi
venter av dem, og foregå som eksempel, så vil
også tillitsforholdet styrkes.
Jeg er klar over at det ikke går an å ta ut
et lag på basis av antall treningstimer. Ofte
blir det en ren vurderingssak, men i mange
tilfelle har jeg inntrykk av at vi av redsel for
å tape en kamp, putter inn en utrent, men er

lagånd

Tapte skanser

faren spiller, fremfor en som vi vet kan klare
brasene, iallfall kondisjonsmessig. Slikt gir
ingen trenings-stimulans.

Norske skiløperes nederlag i hoppbakken i
siste V. M. og Cortina, har gitt stoff til etter
tanke, og til avisenes sportssider.

En annen ting som må gjennomføres konse
kvent er teoritimene mellom kampene. Det går
ikke an, slik som hos oss, at en tillyser en time
etter treningen, og så må avlyse det hele i og
med at enkelte ikke kan være til stede. La gut
ta vite at torsdag er det mote, innarbeid det,
så vil de etter hvert vite å legge sine kino- eller
restaurantbesøk til andre disponible kvelder.

Utlendingene har vært lærevillige elever,
og skolemesteren or forbigått. Vi hadde alldri
tidligere tapt et olympisk hopprenn, og så
hendte det i Cortina at vår beste mann ble hen
vist til 9 plassen.

Vi kommer nemlig ikke gratis til noen tri
umf, for det ville det vært om vi hadde nådd
det målet vi har gått inn for de siste årene.
pho.

Småguttene i turnsko
Styret i Grenland fotballkrets har nå en
stemmig besluttet at det skal benyttes turnsko
i kretsens småguttkamper fra våren av.
Saken hai’ lenge vært drøftet, og for å sikre
en avgjørelse sendte vår klubb inn forslag om
forandring, til årets kretsting.
Etter kretsstyrets enstemmige vedtak ble
det imidlertid ikke nødvendig å ta saken opp
som forslag på tinget. Forandringen ble allike
vel luftet her og fikk representantenes fulle
støtte.
Denne forandring vil sikkert glede mange
foreldre, for anskaffelse av fotballstøvler til
en
14 års gutt er ingen billig fornøyelse
i dag. Et par turnsko derimot er noe de fleste
gutter har, og de 7 — 8 kamper guttene får
burde ikke gjøre noen ekstra anskaffelser nød
vendig.

Sikkert er det også at guttene burde få bedre ballfølelse med turnsko. Tilslaget på ballen
blir riktigere og vi tror vi får slippe å se de
mange «toaskudd» fra langt hold.
Foiandringen skal foreløbig prøves et år,
og vi håper den vil svare til våre forvent
ninger.
H. sen

Og alle våre uttatte hadde vært dernede og
hoppet og hoppet, like meget som finner, sven
sker, tyskere og alle de andre.
Mange trodde nederlaget skyldtes bakkens
konstruksjon og at den var helt anderledes
enn hoppbakker her hjemme.

Men for de som har fulgt hoppingen i de
senere år vil ha lagt merke til utlendingenes
sterke fremmars, og nederlagene er ikke bare
kommet i V. M. og Olympiaden.
Nederlagene er kommet hvor som helst, også
her hjemme i gamle kjente bakker. Det var
altså ikke den spesielle Cortina-bakken som
var årsak til vårt første olympiske nederlag
i hopp. Det er først å fremst finnene, men også
mellomeuropeerne er kommet de senere år,
og siden Bergmanns olympiske gull i 1952, har
vi måttet døye adskillige nederlag.
Og hva kommer så dette av?
Når en som vi har hatt hegemoniet, og vært
læremesteren for alle de andre, så har vi med
alle våre seire, liksom ikke kunne tenke oss
noen forandring heri, vi er stivnet til, vi har
ikke tenkt på utviklingen, ikke studert riktig
skihoppingen videnskapelig, slik som våre kon
kurrenter, som har funnet frem til en eurodynamisk stil som gir større lengder.
Mens vi har trodd godt om oss selv og tatt
alt for gitt, og latt det hele skje tilfeldig, har
utlendingene gått videnskapelig til verks.
Tilløp, hopp og unnarenn, løperens fart på
hoppet, satsen, svevkurve, skiføring, kroppstilling, armføring, alt er studert nøye til min
ste detalj, luftmotstand og press er gransket i

vindtunneller, alt har tjent til større lengder
og sikkerhet.
Det or ting som er så innlysende at det ikke
kan diskuteres, og vi kan bare konstatere at
vi ikke har studert skihopping grundig nok.

Riktignok vil ikke noen annen nasjon på
mange år kunne ta oss igjen når det gjelder
bredden, men skal vi møte til internasjonale
konkurranser, må vi ta de nødvendige skritt.

Norges Skiforbund har nedsatt en teknisk
komite for hopp med Sigmund Ruud som for
mann. Komiteens sammenslutning forøvrig er
så god som vel mulig, og deres opplegg så
grunndig gjennomtenkt, at vi har lov til å tro
at vi om ikke så lenge skal være i stand til
igjen å være jevnbyrdige i konkurransene.

Instruksjonskurs og samling med hopptre
nere ut til distriktene, med Thorleif Schelderups flotte instruksjonsfilm, og boken «Alt
om skihopping», og med en «gåen inn for»
oppgaven av alle våre skiledere rundt om, vil
resultatene sikkert komme.
Friske og djerve ung-gutter har vi, det gjel
der å føre de på riktig vei.
Aksel Fjeld.

FRA REDAKSJONEN.

Da vi nærmer oss hovedforeningens årsmote ved
legger vi i dette nr. av Porsbladet en postanvisning
for innbetaling av Porsbladets kontingent på kr. 3.
De som allerede har betalt kontingenten kan bare
legge den tilside. Kassereren ber alle om å få beløpet
sent gjennom posten eller om de går innom Ekko
for dette år går ut, slik at han får regnskapet fer
dig i god tid for årsmote.
Vi takker dere alle på forhånd.

I Norgesmesterskapet i boksing for junior
gratulerer vi Ingemar Homane og Harald
Halvorsen med innsatsen og sølvmedaljer.

f) or ser e glør dine juleinnkjøp hos pors-bladets annonsører
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Zurnformenns uttalelser

O. M. Bæiulfsen

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirfor retning

Telf. 5 06 93

Jnlervju på 10 års jubileet
I anledning turn-damenes
10 års jubileum, benyttet vi

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
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Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Fagmessig arbeide
ALFRED WZNJE

Vask
og
Føhn

14. 14. IVI LSI il
Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —

Massasje

Telef.: Jernbanegt. 50211 Kirkegt. 50673
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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

«Ekko»

nystartede gutteparti.
Du har jo vært turner i en
menneskealder, så du har vel
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Hva er ditt ønske for Pors
turngruppe i fremtiden?
Mitt høyeste ønske for
turngruppa er at det gode
samarbeid må fortsette og
at vi må få en stor moderne
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noe godt å si om turnsaken?
Jeg har bare hyggelige
minner fra turningen og de
mange turnstevner, så jeg vil
anbefale alle som en å gå inn
for turnsaken.
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slutt vil jeg få ønske alle
Porsere en riktig god jul og
et godt nytt år.

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innsiallasjonsavdeling
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og formann i jubileumsåret
fru Grethe Hartvigsen.
Du som den første formann
har vel sett forandring fra
den gang og til i dag?
Ja, det er store og glede
lige forandringer. Fra starten

turnsal på Vestsiden, og til

Stikk innom

... r* i'

sjangsen til å rette en del
spørsmål til den første ordi
nære formann fru R. Hahn
og deretter tidligere formenn

med smått og stort, og noe
av det mest gledelige er det

elektrisk brent

Forsere!

..........

var vi jo bare 10—12 stykker
og nå er det jo hundreder,

porsgrunn porselen
90
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Elektrisk utstyr på lager

Noen av de store tuinpikcn-e i en
sidebøyning. Forfra og bakover:
Laila Skifjeld, Else M. Hansen.
Reidun Solberg, Lillian Gunder
sen, Wenche Tangen. Sidsel An
dersen og Henny Tørre som
skimtes bakerst. Nederst er Lil
lian Gundersen i lang rulle over
lav kasse.
T-A-foto
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Så spør vi Fine Hansen om det hyggeligste
minne fra 1956:
— Det er uten tvil Landsturnstevnet for
barn, som ble arrangert i Oslo, og hvor piker
fra vår gruppe deltok. Mitt ønske for kom
mende år er turnsal på Vestsiden.

Anna Evensen: Den gode tilslutning til turnpartiene og det gode samarbeid.
Fred i verden!
Snarlig turnsal på Vest!
Vi retter deretter disse spørsmål til formann
i jubileumsåret.
Hva er din mening om turnsaken?
Det å holde seg i fonn er turnernes største
aktiva, en føler seg alltid frisk og opplagt.
Vi legger stor vekt på barne-partiene da det
jo er disse som vi i første rekke skal bygge
på. Det ville være morsomt om foreldrene til
disse ville komme å se hva barna kan utrette.
Kan du tenke deg noe av viktighet innen
turngruppa ?
Det måtte være å sette i gang en mammaklubb, som kunne utrette meget for pike- og
guttepartiene, så jeg håper det nye styret vil
ta seg av dette.
Dine ønsker for fremtiden innen Pors turngruppe ?
Ja det måtte vel være at alle medlemmer
innen Pors på kvinnesiden vil vise sin ineresse
for turnsaka, og at våre eldre medlemmer vil
slutte opp om foreningens trivsel og drift. Jeg
vil tilslutt benytte anledningen til å takke for
mange hyggelige minner i sesongen som har
gått, og med ønske om en festlig jul til alle
medlemmer i foreningen, og ikke forglemme
et godt arbeidsår i 1957.
Turngruppas nyvalgte formann Duddi Kjellevold:
Det er vanskelig å gi noe svar på hva som
er det gledeligste som har hendt i 1956. Det er
en hel del små begivenheter som en kunne ha
lyst til å nevne, ingen spesiell stor som lyser
opp. For å holde meg til mitt eget område tror
jeg, jeg vil nevne at den store tilslutningen
til tumpartiene er en stor glede for meg.
Av ønsker for 1957 har jeg en god del. Men
alle disse ønskene blir små i forhold til det ene
store Fred i verden, varig fred. Dersom dette
kan bli oppnådd, vil alle de øvrige små bli opp
fylt, hvis vi bare viser litt tålmodighet.
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Slutt for høsten
Husmorpartiet hadde siste turnkvelden før
jul, onsdag 5. des., og hadde i anledningen stelt
til en liten feststund for samtlige, pluss for
mannen Duddi Kjellevold, som var invitert til
å bli med. Menyen var smørbrød fra Halm, og
kaffe. Dessuten overrasket Tennefoss med en
flott bløtkake og Anna med epler, og det hele
vederfares all rettferdighet. Det ble en liten
kosestund, og vi ble enige om å gjøre noe lig
nende når vi møtes igjen over nytt år. Det
kvikket opp med litt prat, og medlemmene
kommer på den måten mer i kontakt med hver
andre. Da det lakket mot oppbrudd, takket
Anna på husmødrenes vegne Gerd Bjerkøen
for god instruksjon i høstsemesteret og over
rakte henne en Julehilsen i form av en jule
glede, og ønsket deretter alle en god jul.
Gerd takket for oppmerksomheten og opp
fordret alle til å møte fulltallig opp i det nye
år, med godt humør og pågangsmot. Hun frabad seg forøvrig alle gaver for fremtiden, da
hun tok instruksjonsjobben kun av interesse
for saken. Hun gjør det nemlig gratis. En flott
prestasjon som tjener henne til ære. Vi gir
henne vårt Turner hurra!
Hun sluttet med å ønske alle en god jul!

Husmoren.

Trykkfeildjevel eller - - Representantskap eller I forrige nummer av bladet under titelen
representantskap eller------- hadde det sneket
seg inn et ord som gjorde hele innlegget
meningsløst.
Innsenderen vil gjøre red. oppmerksom på
dette, da det ikke var særlig bra å få byttet
ordet GALT med GODT akkurat i dette tilfelle.
De fleste lesere var vel klar over feilen,
men forat alle skal forstå meningen med inn
legget, skal altså linjen med forbytningen se
slik ut:
Noe spesielt galt hadde de vel ikke gjort.

Innsender A.

fllkillllllll
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Alle vet utfallet av Grenland Fotballkrets
årsting i Skien, torsdag 6. desember 1956. Det
vi her vil komme inn på er forslaget Pors inn
sendte, om endringer av spillereglene for la
vere lag. Det fikk uventet kraftig motstand
på tinget, spesielt av representanter fra Borg,
Skidar og Brevik, som er våre skarpeste kon
kurrenter i juniorfotballen.
Disse representanter trodde at det ville bli
vanskeligheter med kontrollen av disse endrin
ger av spillereglene.

Vårt forslag lød:

Klubber som stiller flere lag i en klasse, gis
anledning til å overflytte inntil to spillere fra
et lag til et annet i samme klasse. § 8 og § 15
i kretsens kampreglement forandres og fore
slåes gitt følgende ordlyd:
§ 8:
Kretstinget bestemmer hvordan lagene skal
inndeles i de forskjellige klasser. I laveste klas
se kan en klubb stille flere lag. Nytt: Stiller
en klubb flere lag i laveste klasse, kan inntil
to spillere som har deltatt på et av lagene over
flyttes til et annet lag i samme klasse mot å
stå over en av det tidligere lags kamper. Ufor
andret: Kretstyret kan om nødvendig dele opp
klassen i flere avdelinger. Kretsstyret bestem
mer kampmåten for sluttkampen mellom avdelingsvinnerne.
§ 15:
Klubbene kan stille flere lag i hver klasse.
Stiller en klubb flere lag i en klasse kan inn
til to spillere som har deltatt på et av lagene
overflyttes til et annet lag i samme klasse mot
å stå over en av det tidligere lags kamper.

Motivering:
Etter undersøkelse i Oslo Fotballkrets, hvor
en rekke klubber stiller med flere lag i en klas
se viser det seg at det gis anledning til over
flytting av spillere, hvilket vi mener også bør
tillates her. Vi vil med dette kunne få mer
konkurranse inn i lagene. En spiller som om
våren blir innsatt på klubbens svakeste lag i

11

klassen bør gis anledning til å kunne konkur
rere om plass på det bedre lag, liksom spillere
på dette lag da må kjempe hardere for å slippe
gradering.
Kretsstyret kan ikke anbefale forslaget.

Motivering:
En finner det lite heldig at en klubbs to lag
i samme klasse midt i sesongen innbyrdes skal
kunne bytte spillere. Dette vil etter vår mening
virke urettferdig overfor de klubber som bare
kan stille et lag. Klubben bør, før sesongen
tar til, vurdere sitt spillemateriell slik at om
bytte i større målestokk, av spillere midt under
serien ikke må finne sted.
Det var dissens i kretsstyret, i det stemme
tallet var 3 mot 2.
Mest skuffende var det at kretsstyret ikke
kunne anbefale et forslag som dette, og deres
motivering gjorde nok også sitt til å villede en
del av representantene.
Vårt forslag lød jo på ombytting av inntil
to spillere på et lag i løpet av sesongen. Det
måtte jo skape misforståelse når kretsstyret
i sin motivering nevnte ombytte i større måle
stokk av spillere.
Ellers gikk det tydelig fram av debatten på
tinget at flere klubber har vondt for å fordøye
våre årvisse mesterskap i de lavere klasser,
og klubbene fryktet visst at vi skulle ha enda
lettere for å nå dette om overflytting av spil
lere ble tillatt.
Det kunne være fristende for oss å påmelde
bare et lag neste år, for at vi da har langt
lettere for å nå toppen er jeg ikke i tvil om.
Da kunne vi jo, om vi måtte benytte reserve,
få den nest beste med, mens vi med de nå
værende regler må se bort fra en 12—13 spil
lere som har deltatt på det andre lag før vi
kan innsette reserve. Allikevel må vi nok også
neste år påmelde flere lag, for vi kan jo ikke
la en 12—13 juniorer gå kamplose gjennom
sesongen. Hyggelig hadde det vært om et par
av disse hadde fått sjangsen til å avansere i
likhet med spillere på B og C lag.
Vi gir oss ikke med et avslag for å høyne
fotballens interesse her i kretsen, og forslaget
vil også neste år bli fremmet.
Hyggelig var det for oss å lese sportsredaktøren i Telemark Arbeiderblads innlegg
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etter tinget, og vi tillater oss å sakse Wessels
«På utkikk».
PORS-FORSLAGET KOMMER IGJEN!
Det vel underbygde forslaget Pors reiste
fikk uventet mye motstand. Det lod som kjent
på at klubber som stiller 2 lag i samme klasse,
skal få anledning til å flytte over inntil 2 spil
lere i løpet av sesongen fra det enc laget til
det andre, noe som medførte en tilsvarende om
redigering av kretsens kampreglement. Kretsstyret hadde gått mot forslaget — men her
var dissensen så sterk som overhodet mulig,
nemlig 3 mot 2 stemmer. Det var derfor for
bausende at forslaget ved avstemningen samlet
bare 8 stemmer.
Porsrepresentantene talte sterkt for, like
dan Herkules’ Oddvar Johansen og Marker,
mens Borgs Skaare samt Brevik og Skidars
representanter uttalte seg i mot. Det fremgikk
av debatten at flere rett og slett hadde mis
forstått forslaget, og vi satt faktisk også med
det inntrykk at mange av representantene
hadde satt seg svært overfladisk inn i materien.
Den ordningen Pors-forslaget tilsiktet er
gjennomført i flere andre kretser, bl.a. i Oslo,
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der man finner det helt naturlig, og erfarin
gene man har høstet er gode. Vi syns også at
forslaget har mye for seg og at det er langt
mer som taler for å praktisere det enn i mot.
Slik som forholdet nå er blir de lagene som
kjører med 2 lag, lagt unødvendige vanske
ligheter i veien — og det sportslig aller uhel
digste utslaget av dagens praksis må det være
at den bryter med ett av all idrett og ikke
minst fotballens bærende prinsipper: Mulig
heten for gjennom øket dyktighet å avansere
til høyere lag! Det burde være soleklart at det
vil virke drepende på småguttenes naturlige
konkurranseånd .når de gjennom en hel sesong
blir avstengt adgangen til å rykke opp i gra
dene. Nettopp den adgangen spillerne har i
samtlige andre klasser!
Pors-forslaget inneholder en logisk og for
nuftig tanke — også fordi vi selvsagt bør ha
et kampreglement som animerer enhver klubb
til å stille flere enn et lag i samme klasse. For
slaget vil skråsikkert måtte dukke opp igjen,
sannsynlighet allerede til neste kretsting.
Og det vil bli vedtatt. Det kunne det like
godt vært allerede i år.
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Interessen for turning øker
Turnsalen sprengt

♦

Jeg åpner døren på gløtt. Er jeg kommet
til det rette stedet tro? Jo, jeg er visst det.
Dette må være gymnastikksalen ved Østsidens
skole. Jeg hadde fått beskjed om at her holdt
de til, de fleste av turnerne våre.
Akkurat da jeg stakk hodet inn av døren,
dro den siste av ungene på seg treningsbuksen, cg så var det inn i salen til oppstilling.
Jeg forstod at «frøken» alt hadde blåst i fløy
ta, for de stod så fint oppstilt alle de andre.
Jeg våger meg litt lenger inn og hører i det
samme «sitt ned på gulvet mens jeg roper
opp». Og så kommer navnene, og de fleste
ungene svarte et «ja». «Er det noen av dere
som har husket kontingenten i dag da?» En
av de små springer bort. «Jeg har bare 3 kr.
med meg i dag, for mamma hadde ikke mer i
smått,» forteller hun. Det er visst i orden,
resten kan betales senere.
Nå er visst alt i orden. «Reis opp», hører
jeg der jeg sitter ute i garderoben. «Arm
lengdes avstand», ungene står der i 2 helt
rette rekker, og så er det å begynne marsjeringen.
«Neimen sitter du her da», hører jeg plut
selig. «Du kan skjønne du må komme inn i
salen», og jeg får høytidelig anvist en plass
på en av sidebenkene. Og her er det atskillig
bedre oversikt.
«Husker dere galoppskrittene?» Det gjør
de. Vel, vi skal ikke kritisere de små. Det var
godt gjort. En får jo huske på at dette var
begynnelsen fram til alle stevnemedaljene for
dem, og alt må jo tas fra begynnelsen. Men
enda var det langt igjen.
«Fremad gå og midt opp salen.» Ja, den
utrykningen skulle dere ha sett alle sammen.
Den var flott, særlig når en tenker på at
her hadde en med 8—9-åringer å gjøre. De
stod som perler på en snor i fire rekker med
lik avstand. Ja, jeg var imponert. Og så går
det i armsving og bensving, knebøyning og
ryggbøyning. Ungene synger de kjente Prøysensangene til øvelsene: «Lillebrors vise»,
«Kyllingen», den gamle gode «Skjære, skjære
havre» og «Tyven, tyven» går som en lek. Og

smilet er aldri borte, skulle det hende, da får
de bare høre at de skal si «persille» for seg
selv, og da går smilet fra øre til øre.
Noen minutter på 5 må de minste forlate
salen til fordel for dem mellom 10 og 12 år.
De er mange f ler enn de forrige. Jeg teller
det jeg orker, men før de er oppstilt er det
litt vanskelig, for unger kan jo ikke stå stille
på samme sted lenge ad gangen.
Plutselig lyder et skingrende fløytestøt gjen
nom salen. Enkelte av de mest ømfintlige hol
der seg for ørene, men alle beveger seg bort
til oppstillingen. Det samme gjentar seg, opp
rop, innbetaling av kontingent.
Etter at all linjegymnastikken er unna
gjort, blir bukken, mattene og bommen satt
på plass, og apparatøvelsene begynner. De er
naturligvis de mest populære. Men tiden går
så altfor fort, og snart er det deres tur også
til å si takk for i dag, og de store pikene
kommer inn i salen. Du store verden så store
mange av de jentene er. Duddi er jo mye mind
re, ikke det minste rart at hun må ha toppen
av kassa å stå på. Ellers ville de ikke se
noen ting de som står bakerst. Og her skal
jeg si de står bakerst. Enkelte har simpelt
hen tatt oppstilling ute i garderoben. Vel, de
slipper å stå der. De andre trekker seg så
pass sammen at det blir plass inne i salen til
dem også, men det holder hardt. Det er en
tydelig forskjell på dette partiet og de første.
Her er det ikke vanskelig å se at det er trenede gymnaster. Noen av dem har holdt på
i 7—8 år, og det må jo vises på gymnastikken.
De har en egen ledighet og mykhet i beve
gelsene. Det er virkelig moro å se dem. Ja,
dette er turnere som vi må bygge på videre.
Hei’ har vi stammen i turngruppa. Bare disse
fortsetter og ikke mister lysten, da er gruppa
reddet. Vi merker den samme sikkerheten i
apparatøvelsene som i linjegymnastikken. Det
er noe flott over bevegelsene til enkelte av
turnpikene.
Og så er det bare et parti igjen denne
kvelden. De voksne står for tur. Det er minst
like mye liv når disse kommer' inn i salen
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som når ungene er der. Midt under en øvelse mer tilgodesett enn vi er blitt. Men det blir
som tar litt ekstra hardt på, kan en eller vel bedre når vi kan komme på vår egen side
annen bryte ut i en hjertelig latter som smit av elven, får vi håpe. Og vi får håpe at det
ter over på alle de andre. Øvelsene skifter, ikke blir så altfor lenge til det kan bli virke
og armer og ben går uavbrutt i svingninger
lighet.
og bøyninger helt til apparatene som i dag
— Hvor holder de øvrige partier til?
er kasse og matte, blir tatt fram. Enkelte
— De har vi i klubblokalet. Der holder
som ikke er helt sikre på seg selv foretrekker husmødrene, de små nøstene og det siste til,
matte med rulle. De andre forsøker ulvesprang skuddet til stammen, guttepartiet vårt, til.
og fravendtsprang denne gangen. Noen får
Jeg ønsker instruktrisen og turndamene lyk
det ikke til ordentlig, men tar det med godt ke til videre. Og i det jeg går ut av døren og
humor og trener videre. De gjør nok alvor av ned trappen tenker jeg med meg selv at en
ordene: «Øve, øve jevnt og trutt og tappert slik gruppe er nødt til å gå, for her er det
det er tingen, alltid bedre om og om igjen». liv, humør og samhold. Er ikke det noe av det
Og det rare er at det nettopp blir bedre en forening kan bygges opp om?
for hver gang de hopper. Og får de det bra til
Jo, turngruppa kan vi nok regne med også
er de akkurat som ungene, de lyser opp i gle i framtiden. Vi trenger en slik driftig gruppe
de over sin egen prestasjon. Og er det ikke i foreningen vår.
slik det nettopp skal være?
Tilskuer.
Etter turningens slutt denne kvelden får
jeg en liten prat med instruktrisen.
— Hvordan liker du arbeidet?
— Liker det? Jeg liker det fantastisk godt.
Du må jo selv se hvor moro det er. Se på
Alle som er interessert i fotball og som på
alle disse ungene som kommer hit hver eneste
gang, ivrige etter å være med. Du får jo ikke on eller annen måte er direkte knyttet til fotlyst til å gjøre annet enn å arbeide med un ballgruppa enten som aktiv spiller eller gjen
gene. Men det er slitsomt også. En skal jo nom styret eller utvalg kan vel ha mange
helst være i godt humør, og det er jo vanske onsker som de gjerne ville ha sett oppfylt i
lig mange ganger. En er jo ikke annet enn året som kommer. Fornyet kontrakt i iandsdelserien, seriemesterskap til B-laget og serie
et menneske, vet du.
mesterskap og pokal til C-laget er mål som
— Hvordan er disiplinen?
— Enkelte ganger må jeg jo mase mer enn vi i første omgang tar sikte på. Dette kan
nødvendig, men stort sett er ungene veldig kanskje synes fordringsfullt og optimistisk ut,
greie. Noen er litt mer pratsomrne enn ønske men uoppnåelige er disse ønsker ikke. Med
lig er. Det håper jeg det kan bli en slutt på spilleglede og godt kameratskap er allerede
meget vunnet. B-utvalget lover at det skal
etter jul.
— Jeg synes salen er litt liten til alle disse gjøre så godt det kan for at året som kom
mer skal bli så sportslig god og rik på hygge
ungene.
— Det er du ikke alene om å synes. Vi gjør lige minner som best mulig. Med de hjerte
det alle sammen i turngruppa. Men hva skal ligste onsker om en god jul og et godt nytt
vi gjøre da. Det er jo umulig å få noen flere år hilser vi alt fotballfolket i Pors.
J.K.T.S.
timer i denne salen. Nå må vi trykke alle disse
fire inn på 31/» time. Nei, vi kunne bli litt

Ønéker

Porsbladets redaksjon vil ønske alle medlemmer i Pors
en festlig jul og et godt nytt år med ønske om en
resultatrik sesong i 1957
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Damegruppas
årsmøte
Damegruppa avholdt mandag den 19. no
vember et meget godt besøkt årsmøte. 35 med
lemmer var tilstede. Formannen ønsket alle
velkommen og møtet ble åpnet med sangen
«Hvor i verden du går».
Formannen leste så dagsorden som lød:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Valg
5. Foreningssaker
6. Kaffepause — utlodning.
Årsberetning og regnskap ble lest opp og
godkjent. Et innkommet forslag ble drøftet,
men forkastet. Så gikk man rett over på
valgene som igrunn gikk ganske kvikt og
greitt unna takket være valg-komiteens iher
dige arbeide på forhånd. Følgende ble valgt:
Formann Molla Hegna, gjvalgt. Viseformann
Henny Wåge, før sekretær. Kasserer Gerd
Skifjeld, før viseformann. Sekretær Maria
Skrabeklev, ny. Styremedlemmer: Solveig Melgår, gjenvalg og Bjørg Madsen, ny. Varamann
Marie Bie Johannesen, gjenvalgt.
Og så ble forskjellige andre komiteer valgt
såsom festkomite, basarkomite, underholdningskomite og valgkomite. Etter dette ar
beid pustet man lettet ut og gikk over til en
lettere gren i kveldens program, nemlig kaffe
og utlodningspausen.
Vi fikk alle sammen beskjed om å ta med
våre loddbøker neste gang, da vi skulle trek
ke vår medlemsutlodning og samtidig ha vårt
siste møte før jul. Klokka gikk og de som
skulle på buss begynte å pakke sammen og
en hyggelig kveld var atter slutt.

o

Årsfesten
Damegruppa avholt den 24. november sin
årlige fest. Festkomiteen og styret var på
pletten klokken 3 og takket være de kjekke
bordene og de deilige stolene som er inn
kjøpt til lokalet er det ingen kunst på noen

timer å forvandle lokalet til festskrud. Hvite
duker kom på bordene likeledes grønn tyll og
julegleder og blanke lysestaker og så kom
tallerkener og bestikk på bordene og deimed
kunne vi gå hjem et par timer og stelle oss
for så å ta med oss vår bedre halvdel til
festen. Vi hadde bestilt deilig mat, karbonade
med grønnsaker og poteter pluss en halv øl
til hver. Festkomiteen var i sving, tente ly
sene på bordene og så etter at alt var i orden
så da alle hadde innfunnet seg, ønsket for
mannen i damegruppa alle sine gjester vel
kommen, og sa blant annet at det bare var
en alminnelig årsfest så noen mengder av
taler blir det ikke, og maten vil vi spise mens
den er varm. Og maten smakte og vi spiste
i ro en stund, men da kunne ikke Rolf Asdal
eller Thomas Melgård holde seg lenger og
noen gode ord til damene kom da fram. Om
sider var karbonaden fortært og en rykende
varm kopp kaffe kom på bordet. Så ble taffe
let hevet og salen rj^ddet til dans.
Da ble det liv i hver sjel og kropp og mange
gjorde noen sprelske hopp for nå var hu
møret riktig på topp.

«gid det var meg», men det ble hverken meg
eller noen av de andre der, men Ragnar Bie
Johannesen, og han er så vidt jeg vet forlovet
så da tror jeg nok dynetrekka ble ønsket vel
kommen.
Nå var det sannelig blitt sent på kvelden
og kaffekemiteen fikk det travelt med å
vaske opp og rydde og hermed tok vi juleferie
og vel møtt igjen i det nye år. Er det noen
av leserne som har lyst å bli med i damegruppa så er dere hjertelig velkommen, Vi
averterer møtene igjen over nyttår.

M.S.

Julemøte
3/12 var vi atter samlet til møte og dennegang var det julemøte, så bordene var pyntet
med blomster og grønt, norske flagg, glitter
og lys. Medlemmene strømmet inn og den
kvelden var vi sannelig 41 stykker, så åpningssangen «Deilig er den himmel blå» lød
ganske bra. Formannen ønsket alle velkommen
til dette julemøte og foreningssaker denne
gang var vedrørende juletrefest for barn og
festen for eldre. Disse fester ble bestemt 7.
januar for barn og festen for eldre 21. januar.
Etter vår alminnelige møteutlodning som
dennegang var 2 pene julegleder, samt noen
mindre ting, skulle vi så trekke medlemsutlodningen som var 2 pene dynetrekk, og
spenningen var stor der vi satt og ønska

komiteen hadde gjort godt arbeide så det
gikk hurtig unna.
Da formann Øivind Tolnes, viseformann
Olaf Hansen og styremedlem Olaf Skilbred
nektet gjenvalg hadde komiteen innstilt Leo
Johannesen som formann og da der etter hen
stilling fra Leo Johannesen til årsmøtet om
a finne en annen kandidat til formannsvervet
intet forslag ble fremmet og han ble da en
stemmig valgt.
Komiteens innstilling på øvrige medlemmer
av styret ble valgt ved akklamasjon og var
følgende: viseformann Otto Malmgren, sekre
JLS.
tær Odvin Kristiansen, kasserer Rolf Ander
sen, styremedlem Isak Svarstad og som vara
menn Thorleif Åsland og Asbjørn Wennerød.
Så kom turen til U. K. medlemmer men
her viste det seg stor vrangvillighet fra flere
kandidater som var innstilt og som ble fore
slått på årsmøtet, enden på visa ble at Erling
Olsen ble gjenvalgt som oppmann og de øvrige
blir da a velge på årsmøte i hovedforeningen.
B-utvalget ble også valgt med aklamasjon
og sammensetningen ble Jacob Holtan opp
mann, Kåre Berberg, Trygve Kristiansen og
Svein Edin. Varamenn Frank Olsen og Einar
Amundsen.
Juniorutvalget. Der stilte Helge Madsen seg
atter en gang etter en mengde påtrykk seg
Årsmøtet ble avholdt i klubblokalet fredag villig til å ta seg av de yngre, et populært
den 30/11—56, og ble ledet av formannen valg som ga gjenhør i salen. De øvrige ble
Henry Hegna, Asbjørn Korsåsen, Thorleif
Øivind Tolnes.
Dagsorden ble opplest og godkjent og man Rønningen og Ivar Kristiansen. Varamenn
gikk over til første post som var beretninger. Rolf Næss og Svein Barth.
Avisprotokollfører Kai Wickmann. Utsen
Det fremgikk av beretningene at førstelaget
ligger svakt an i landsdelserien, men med dinger til kretstinget ble Leo Johannesen, Hel
god innsats i vårkampene så kan det hele ret ge Madsen og Odd Legernes.
Til Fotballforbundets ting i Oslo ble den
te seg til det bedre.
For B- og C-lagene har sesongen vært me nyvalgte formann representant.
Da valgene var unnagjort overrakte den
get god og likeledes juniorgruppa har hatt
avgåtte
formann Øivind Tolnes formannskluben meget sterk sesong. Vi har referert resul
tatene i forrige nummer slik at det er unød ba til Leo Johannesen og ønsket ham og det
nyvalgte styret hell og lykke i det videre
vendig å gjenta dette her.
Regnskapet som viste et mindre underskudd arbeide.
Leo Johannesen takket for tilliten og håpet
ble likeledes godkjent. Hvorfor regnskapet
ikke ble det vi hadde ventet var vel grunnen på et godt samarbeide med de øvrige i styret,
den at vi ble slått så tidlig ut av cupen og at samt med utvalg og de aktive i sesongen som
det har vært endel svikt av publikum på kommer. Videre nevnte han at førstelaget står
stadion ettter den innsatsen laget leverte i med svake føtter til våren, men ved å løfte i
høstkampene. Toppscorere: Arild Johannsen flokk og å få den rette forståelse og lagånd
slik at vi fortsatt blir å finne i landsdels16, Rolf Gunnerød 15 og Per Boye 9.
Siste post på programmet var valg. Valg- serien.

Fotballgruppas
årsmøte

Men hvordan det er og ikke er
så allting en ende har,
og så ble det også med festen her
og hermed slutten vi tar.

•>
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Odd Legernes takket på de aktives vegne
de som gikk ut av styret for det arbeid de
hadde utfort samt for godt kameratskap og
for de mange minner i de år de hadde vært
med i styret. Han benyttet også anledningen
til å takke valgkomiteen for et utmerket ar
beid til årsmotet.
Formannen ga ordet fritt og Otto Malmgren kom inn på trenerspørsmålet og det ble
en ganske livlig diskusjon om dette viktige
spørsmål. Det nyvalgte styre lovet å ta seg av
denne saken og deretter ble årsmøtet hevet.

Klubblokalet
Nok et år er gått, og vi vil benytte an
ledningen til å takke alle de av våre medlem
mer som har tatt hensyn når det gjelder
klubbhuset og dets inventar. En særlig takk
vil vi gi til Olaf Holtan som hvert år har
hjulpet oss med oppussingen.
Vanligvis skulle vår forening kun ha en
hjelpegruppe. Men nå er vi ikke helt sikre
på dette lenger. Vel blåst, turndamer. Takk
for de nydelige gardinene.
Hva økonomien angår kan nevnes at vi i
dette år har innløst vårt lån hos fotballgruppa
til innkjøp av piano. Neste år håper vi på å
få modernisert belysningen.
God jul fra
Huskomiteen.

En bonde hadde en riktig kjekk kar til gårds
gutt. En kveld pyntet gutten seg, tok en lykt
å skulle gå ut. Da bonden spurte hva han
skulle med lykt, svarte gutten at han skulle
ut å fri.
Vi brukt itj lykt når vi gjekk åt gjentom,
da jeg var ung, sa bonden.
Så kainn du sjå på kjærringa di ka du fain
og, svarte gutten.

En tinndøl kom en høst ned til Vessia hvor
han møtte en kjenning.
Ligger Tinnsjøen nå? spurte denne.
Ja vist ligg han, svarte tinndølen, — hadde
han stått på ende, hadde du sett han heilt hit
ned.

PORS-BLADET

PORS-BLADET
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Turngruppas
årsmøte

*11 tljtl! Bill
Junioroppmannen har ordet.
En travel sesong er forbi og jeg vil gjerne
benytte anledningen til a takke spillerne i
avdelingen for innsatsen i året som har gått.
Guttelaget regnet vi i år ville få lett spill
om mesterskapet, og det viste seg også at
mesterskapet ble sikret uten for mye bryderi.
Men i juniorklassen måtte det kjempes i hver
kamp og selv om juniorlaget II sikret seg
alle poeng var det bare to point til neste lag
i serien.
Dette viser at konkurransen blir skarpere
og vi kan ikke lenger være så sikre på mester
skapene som vi har vært de seinere år.
Småguttene har ennå ikke kunnet hevde
seg som ønsket men disse vil nok også i
arene framover la hore fra seg på en langt
kraftigere måte enn nå.
Vi kommer fortsatt til å satse på bredden
og regner også neste år å påmelde to junior
lag i serien mens det trolig bare blir et små
guttelag da mange av disse rykker opp i gutteklassen.
Av årets guttemestere blir det ikke mange
tilbake på laget neste år, og her skal de nye
måtte kjempe hardt om mesterskapet skal
forsvares.
Fra juniorlagene derimot går det bare 3
spillere opp i seniorklassen og med de mange
vi har som venter på å overta burde ikke
neste års juniorlag ligge noe tilbake for årets
lag, selv om vi må avgi så gode spillere som
Age Lund, Per Heidal og Kai Tangen. Jeg
vil samtidig få ønske disse en lys framtid
i seniorenes rekker.
Vi i juniorstyret håper på en av de riktig
store sesonger neste år og vi er ikke beskjedne
nå gutter!
Målet er ikke nådd med kretsmesterskap
lenger. Nå setter vi oss et gjevere mesterskap
som mål. Dere burde være gode nok til å nå
målet.

Vi onsker dere alle en riktig god jul og et
godt nytt år.
Junioroppmann.

Turngruppas årsmøte ble avholdt onsdag 21.
novbr. i klubblokalet. Det var godt frammøte.
Formannen Grethe Hartvigsen ønsket alle vel
møtt og leste deretter den oppsatte dagsorden.
Årsberetning og ti-årsbcretning ble opplest

og godkjent. Likeledes regnskapet som viste
et pent overskudd. Av beretningen gikk det
blant annet fram at gruppa i år har hatt be
søk av Atle Bolstad fra Oslo, som underviste
i sprang og matte. Damene hadde godt utbytte
av besøket og de betalte selv alle omkost
ninger. Foruten 7 styremøter, 2 medlemsmø
ter, 1 årsmote, juletrefester for barn og for
eldre, 1 danseaften og 10-års fest, har gruppa
i år arrangert 2 mannequin-oppvisninger som
har falt heldig ut. Våre egne turndamer var
mannequiner og medlemmene forøvrig hjalp
til på forskjellig måte, bl. a. ved å bake kaker
til serveringen. Dameturn og husmødrene del
tok i år på kretsturnstevnet som ble arran
gert av Snøgg, Notodden. Pikepartiene var i
Langesund, 100 stk. i alt. Og 20 piker deltok
i Landsturnstevnet for barn i Oslo. Reiseut
giftene ble dekket av gruppas kasse. Som
vår representant til kretstinget deltok Solveig
Hansen og til Landstinget Fine Hansen.

e
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Det er i år kjøpt inn ny bom og en del
baller. Ni av damene har avlagt prøven til
ferdighetsmerket, og disse fikk merket: Fine
Hansen, Grethe Hartvigsen, Vivi-Ann Gun
dersen, Elen Marthinsen, Hariet Fjellvik, An
ne Holtan, Bjørg Nilsen, Eva Andersen og
Gerd Hohner.
Valget fikk følgende utfall: Formann Duddi
Kjellevold, v.formann Hariet Fjellvik, kasserer
Synnøve Bentsen, sekretær Anna Evensen,
styremedlem Elen Marthinsen, varamenn 1
Solveig Hansen, 2 Gerd Hohner. Tillitsmann
for dameturn Fine Hansen, for husmødrene
Therese Hansen som tiltrer styret automatisk.
Duddi har oppsyn med barnepartiene. Det
ble også valgt forskjellige utvalg og komiteer.
Representant til tinget ble formannen.
Etter at valget var over, ble ordet gitt
fritt, og de forskjellige takketaler ble holdt.
Grethe Hartvigsen ble overrakt blomster som
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takk for sin innsats for gruppa i det år hun
hadde stått som formann. Grethe takket for
oppmerksomheten og overlot plassen til den
nyvalgte formann, Duddi Kjellevold, som tak
ket for tilliten, og uttalte ønsket om fortsatt
godt samarbeid, og erklærte dermed årsmøtet
for hevet.
Turngruppa kan i år se tilbake på ti års
virke, og den er i god fremgang, ikke minst
når det gjelder barnepartiene. I høst var det
jo en ny tilvekst, nemlig gutteparti fra 5—8
år. Og vår store drøm er en stor turnhall på
vest, og da kan vi nok begynne å tredoble
antall turnere.
For at man skal forstå at vi også strekker
oss litt utenom turn, kan jeg fortelle at vi
har spandert nye gardiner til klubbhuset, da
det var meget påkrevet, og de tar seg meget
godt ut. Vi er fru Hansen svært takknemlig
som sydde gardinene helt gratis. Det kan
også fortelles at Solveig Hansen har sittet i
turngruppas styre i 7 år i trekk. Og hun har
gjort et pliktoppfyllende arbeid ikke minst
som sekretær. Vi gir henne vår honnør !
Våre instruktriser er for tiden: Duddi Kjel
levold og Gerd Bjerkøen. I håp om fortsatt
fremgang og godt samarbeide ønsker turn
gruppas styre alle små og store turnere og
forøvrig alle Porsere:
God jul og
Godt nytt år1

Refr.
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ALT FOR SYKLER OG SPORT
Reparasjoner

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERI

Abreham Aas
Storgt 157 b.

Ir. Knudsen & Co

Ved Floodcløkken.

V. Porsgrunn

Telef. 5 07 30

Dahl & Skyers eftf.

Magne Johansen

Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade
Tlf. 5 20 92

Kommisjonær for Norsk Tipping A'S

Vestsidens Manufaktur

NEK

Telf. 5 0913
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V. Porsgrunn

Andersons Blomsterforretning

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING
—SPORTSARTIKLER-

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