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Fra Stadionstyret

er noen-f

ofyar snøen er i ferd med å smelte, og gresset 

så smått har tenkt å titte frem gjennom snø- 
slapset, har fotballfolket forlengst i lang tid 
vært i full gang med å trimme besetningen, 
beramme data etc. for sesongpremieren. Le
derne fremstiller spillerne som yre ungdyr 
som venter pa det første «sleppet», og kam
per skal det spilles selv om naturen ikke har 
kastet vinterhammen av. De første kampene 
er ikke for mer enn sløyfeløp å regne, men 
likevel, betydningsfulle er de.

For øyeblikket ligger vår stadion dekket av 
vinterens etterlatenskaper, og skuer i klarvær 
over mot Rugtvedtkollen som ikke får sin vel- 
fortjente hvile før blikkene for alvor vendes 
mot sommerens fotball. Dvaleperioden er ulik.

Stadion kan ikke brukes før det
lunde tørt — sier stadionstyret. Vi må ha 
trening, kamper, ja i det hele tatt komme i 
gang sier fotballens menn. Og dermed står 
alle med lange blikk og utålmodighet og ser 
og hører sneen og isen smelte og renne bort 
hvis da stadionstyret har sørget for å gi den 
godt nok avløp. Men før det er kommet så 
langt, må det tas vare på alt det spirende 
gress — som ofte titter rent for tidlig frem

av bare nysjerrighet. Dannes det islag som 
gjennomskinnes av solen, spirer det unge gress 
som aldri før — for så a dø hen, hvis det 
ikke i rett tid spres rundelig om av industri
ens vidunderpreparater. Det skal graves, hak
kes, såes og planeres. Men alt det som ellers 
skulle vært gjort, ja — det får være til se
nere — fordi det er så viktig det med de 
tidlige sprettene. Viktig er det. Fotballspillere, 
og veltrimmede sådanne, er et verdifullt ak
tivum. Stadionstyret må ofte se gresstufsene 
gyve rundt, og tross alt se det som en utgift 
til inntekts erhvervelse. Banemesteren vår, 
som har fornyet kontrakten for 1956, har 
igjen hendene fulle. Det skal lappes, spikres, 
ryddes, males — ja før en er kommet så langt 
har gresset allerede lagt så mange alen til 
sin vekst — at fasaden må stusses. Snart er 
vi så langt at merkingen kan begynne, nettene 
settes opp, og — ja så er fotballen i full gang 
igjen — naturligvis like rund som før. Spil
lerne skal fortsatt mellom slagene slukke sin 
tørst med selters, mens publikum som før 
knasker på banemesterens salgsvarer. Og der
med er vi alt der vi slapp i fjor.
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Tillitsmannen.

erJeg er lykkelig gift 
med fotballen

Hva tenker folk på når det blir vår? Pa 
vårsøndagene kanskje, på spaserturer med 
hele familien. Eller en tar ut bilen, hvis man 
har noen og drar på landtur, ut i naturen for 
å finne de første blomstene.

Det er Maj-Britt Tvilling, gift med Hasse 
Tvilling, en av Sveriges beste fotballspillere 
som sier dette til Vecko-Revyn.

Mine søndager er ikke slik, sier hun videre. 
Mitt vårtegn er ikke hvitveisen, men en våt 
treningsoverall som kommer hjem sammen 
med min mann. Mine søndager er ikke spa
serturenes eller utfluktenes søndager. De er

En fulltreffer
Turngruppas mannequengoppvisning i klubb

lokalet onsdag 29. mars hadde samlet fullt 
hus til to forestillinger og ble i alle deler vel
lykket. Turngruppas egne damer var manu- 
qenger som alle greide sine oppgaver ypperlig. 
Etter at alle var ønsket velkommen, ble ordet 
gitt til aftenens konferancier fru Becke og fru 
Fjelvik, som på en sjarmerende måte presen
terte de forskjellige damer der de kom trip
pende inn i tur og orden i smakfulle toaletter 
smarte hatter, elegante sko og vakre smykker, 
under dempet pianomusikk av fru Gerd Bjerk- 
øen. Disse tok publikum med storm, noe de 
også ga tilkjenne ved iherdig håndklapp. 
Klubblokalet var for anledningen vakkert pyn
tet med skjønne blomster. Og med hvite du
ker og blå lys på bordene, bløte tepper på 
gulvet så det hele virket riktig stuckoselig, 
noe som alle satte stor pris på.

I pausen ble det servert deilig kaffe og 
hjemmebakte kaker. Samtidig ble det foretatt 
en lynutlodning og det var stor glede hos dem 
som var så heldige og vinne en av de mange 
flotte gevinster. De var flinke til å kjøpe lod
der og det var vi svært takknemlig for. Atter 
en gang har turngruppa vist at de kan mer 
enn å turne. Vi håper å kunne ønske pub
likum velkommen til en lignende tilstelning 
ved et senere høve.

fotballkampenes søndager, skriket fra heia
gjengene, den evige kampen om poengene, 
stillingen i tabellen.

Hvordan kjennes det å være fotballhustru. 
Jeg har følelsen av at folk venter vi skal være 
ulykkelige, at vi skal sitte der i ensomhet. 
Men jeg er lykkelig. Hjemmekamper betyr 
tidlig opp om morgenen og lage frokost til 
Hasse. Lett frokost, for det har treneren sagt. 
Bortekamper betyr å pakke det nødvendige 
på lørdag, hore pa resultatet i radio, reise ned 
til Centralen og møte. Ta imot en mann som 
er glad eller trist og hore på en hel masse 
ettersnakk — særlig hvis det har gått dårlig. 
Jeg må lage til noe godt hjemme for å trøste, 
noe som Hasse liker svært godt. Selv veien 
til en fotballspillers hjerte kan gå gjennom 
magen.

Men så er det de glade søndagene når seie
ren ér vunnet og poengene reddet. Da er det 
at en kan legge armene om halsen på sin 
kjære ektemann og begynne å prate om vår- 
hatten.

Bortekampene er det samme som ensomhet 
og det er vel her kjernen i problemet ligger. 
Hasse reiser rundt en del og holder foredrag. 
Det betyr at han er borte 4-5 kvelder i uken, 
og det ødelegger mine sirkler en smule. På 
treningskveldene har jeg gardert meg nokså 
godt med gymnastikk og syklubb. Hasse tror 
jeg aldri kunne greie å være ensom, for jeg 
har aldri vært borte når han har vært hjem
me. Det er jo alltid nok å ta seg til hjemme, 
med vask og stryking. Og finner jeg ikke an- 
net å gjøre, kan jeg pusse pokaler.

Vi fotballfruene i Djurgården får være med 
annenhver søndag. Det prates fotball for hele 
kronen, men jeg kan forsikre at vi absolutt 
ikke ligger tilbake for mennene. Vi har jo sett 
kampen vi også og er minst like opprørt over 
at «Jompa» ødela sjansen foran åpent mål. 
Alle fruene i Djurgården er forresten veldig 
interessert i fotball. De skulle bare se oss på 
kampene, særlig på AIK-Djurgården. Det er 
rene kampen mellom oss og «svarttroyenes 
fruer. En må være interessert. Bortsett når 
en går bort blant vanlige mennesker. De som 
på en fest lokker Hasse med seg bort i en 
krok for å diskutere kampen, ser en ikke på 
med blide øyne bestandig, særlig ikke når en
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Olaf Hansen.

Hvis jeg lener meg 
vinduet og riktig

Redaksjonskomiteen har fra den forrige re
daktør mottatt brev og stoff til Porsbladet, 
og vi bringer hilsen videre til alle abonnenter.

Red.

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 
50 års dag.

Redaksjonskomité:
Redaktør 

Leo Johannesen 
Tlf. 51762

Her hørte vi hvordan en av Djurgårdens 
fotballhustrucr har det. Djurgården spiller i 
Allsvenskan og er altså en av de bedre svens
ke klubbene. Pors spiller ikke i Hovedserien, 
men Landsdelsserien er ikke mindre viktig og 
vanskelig. Det kunne være hyggelig for le
serne om noen av våre fotballhustruer ville 
fortelle hvordan de har det. Det er vanskelig 
å få noen frivillig til å skrive, derfor opp
fordrer vi herved fru Gerd Skifjeld til å skri
ve «Jeg er gift med en fotballspiller», som den 
første i serien.

Kasserer
John Fjelvik
Medarbeidere

Anna Evensen Maria Skrapeklev 
Bjørn Reinholt.

på søndag, måtte jeg nøye meg med mamma 
og pappa istedet. Nokså bra i og for seg, men 
eiet kjentes underlig.

Siden da jeg kom hjem, var Hassc heller 
ikke hjemme. Det var ingen kamp, men tre
ning. Men jeg tror ingen fotballspiller skynd
te seg så fort hjem som Hasse gjorde den 
kvelden.

Vi har vært gift i 6 år, kjent hverandre i 
10. Det har vært lykkelige år. Jeg skulle aldri 
bytte eller tvinge Hasse til å slutte. Han strek
te seg ut en kveld i den myke sofaen og sa at 
han begynte å kjenne seg gammel (han er 28). 
Et par år til, så ville han slutte. Jeg vet jeg 
lo innvendig, for jeg tror aldri at Hasse slut
ter. Gjør han det, blir han vel trener eller 
lagleder, og da kommer jeg til å se enda mind
re til ham. Jeg vet at jeg ikke skulle knurre 
da heller, for jeg er stolt av ham. Jeg vet 
forresten en til som er stolt. En som pleier 
å stå og tindre som et lys når småguttene i 
distriktet kommer med autografblokk i sine 
små skitne hender. Hun heter Vivianne, og 
hun er den eneste hønen som er akseptert av 
guttene.

gjerne vil ha mannen sin for seg selv for en 
gangs skyld.

Det er mange som har spurt meg hvordan 
det er å se sin mann spille. Det er morsomt 
når det går bra, og det gjelder å ha bomull 
i orene når det går dårlig. Ellers kunne en 
kanskje finne pa å slå noe i hodet på den 
«gamle, fete farbror n pa benken foran, som 
hele tiden sitter og vrøvler om at «den der 
Tvilling er jo helt ubrukelig».

Å være fotballhustru — 
tilstrekkelig langt ut av 
spisser orene kan jeg om våren høre spark 
på en lærkule. Symbolsk nok bor vi nær en 
fotballbane. Det er forresten Djurgårdens 
gamle. Den er forbundet med andre minner 
enn de rent idrettslige for meg, for det var 
der vi treftes, Hasse og jeg. Vi var naboer. 
Jeg spilte håndball på den tiden og holdt til 
på samme bane. Det ble til at vi hadde følge 
hjem. Etter hvert ble det mer alvor, og så 
giftet vi oss. Var det vanskeligere til å be
gynner med? Nei, jeg var jo midt oppe i 
idretten selv og hadde ingen forutfattede me
ninger om hvordan det var a være gift med en 
fotballspiller. Det var heller ingen som ad
varte meg — ikke engang pappa, selv om han 
ikke var særlig begeistret for idrett. Nå har 
han endrett flagg. Ikke så mye fordi vi har 
overtalt ham, men fordi arbeidskameratene 
pleier å erte ham når Djurgården taper. Det 
gjør at han like mye som vi vil at kampene 
skal gå bra.

Nei, første gangen da jeg virkelig syntes 
det var ensomt var da vi fikk Vivianne. Jeg 
dro til BB sent en lørdagskveld. Piken lot 
vente på seg, og Hasse måtte reise. Han had
de en bortekamp, og naturligvis var den «svært 
viktig». Da alle andre pappaer kom på besøk
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Fra Damegruppa

Sekretæren.
M. S.

M. S.

Ja så var det på’n igjen mandag den 9/4 
og fremmøtet var da også meget godt. Barne
gruppas medlemmer skal ha ros for sitt frem
møte til sine møter, da det gjerne møter frem 
ca. 30 damer hver gang. I kveldens program 
ble det opplyst at vi var innvitert til å bese 
Margarinfabrikken mandag den 16. april. Og 
her hopper vi likegodt til 16. april. Mandag 
formiddag klokken 11, i strålende solskinn, 
stod 32 forventningsfulle damer utenfor Pors
grunns Margarinfabrikk. Vi ble her onsket 
velkommen av en hyggelig herremann som 
viste oss rundt i fabrikken. Først fikk vi se 
råstoffene i smeltet tilstand som da gjennom 
flere prosesser ble kjernet og som så igjen 
kom ut gjennom en lang tut som deilig lys 
gul margarin. Derifra ble margarinen i svære 
beholdere kjørt bort til en maskin, hvor jeg 
trykt kan si alt gikk på løpende bånd. Og her

Mandag den 26/3 hadde damegruppa med 
innbudte en hyggekveld i Pors klubblokale. 
Bordene var nydelig pyntet, og ca. 60 damer 
var tilstede. Som åpningssang ble sunget «No 
livnar det i lundar». Så leste Maria Skrape- 
klev avisa, som hun selv hadde vært mester 
for og den var veldig flott. Så var det sang 
av fru Ånnerod med Molla ved pianoet og dc 
fikk vel fortjent applaus. Fru Oppsund kå
serte over produkter fra Porsgrunns Marga
rinfabrikk. Vi fikk også anledning til å smake, 
for nå ble det bevertning. Deilige boller med 
Gjestebu margarin, og god kaffe, og det så 
ut som alle koset seg. Så var det loddsalg. 
Et stort bord med produkter fra Margarin- 
fabr. og Iduns fabr. var gitt som gevinster, 
og loddsalget gikk strykende. Kvelden fort
satte med opplesning av Duddi, og nydelig 
sang av fru Ånnerød. Formannen takket fru 
Oppsund og fru Ånnerød for de ville komme 
og overrakte en blomst til hver. Fru Oppsund 
sa også at vi var hjertelig velkommen til å 
bese Margarinfabrikken. Tiden går fort i hyg
gelig selskap, heter det, og så var det takk 
for denne gang, og vel mott igjen.

stod vi helt betatt, for her ble margarinen 
puttet i en beholder som mekanisk gjorde 
halv-kiloen ferdig, og samtidig som halvkiloen 
kom frem, vippet smørpapiret under den og 
så et hopp til siden hvor den ble automatisk 
pakket, så margarinen ble ikke rørt med hen
dene for den var fullt ferdig pakket. Ja, det 
var i sannhet meget interessant å bese mar
garinfabrikken. Men hermed var ikke gjest
friheten slutt. Vi ble, alle som en bedt bort 
på Parkrcstaurantcn, og her ble vi servert 
skjønne snitter og boller med deilig Gjestebu 
margarin og en herlig kaffetår. For server
ingen holdt en av fabrikkens hyggelige funk
sjonærer et godt og greit foredrag for oss 
om margarinen og dens bestanddeler og hvor 
de kom fra, og han spurte også om noen av 
damene hadde noe på hjertet, som de ville 
spørre om. Det er gjerne stille til å begynne 
med etter et slikt spørsmål, men har først en 
åpnet munnen, kommer snart noen etter, og 
så ble det både spørsmål og svar, men timene 
flyr og en husmors plikter er mange, så vår 
greie formann takket tilslutt på alles vegne 
for alt interessant vi hadde sett, og alt godt 
vi hadde fått.

Mandag den 23. april hadde damegruppa 
igjen sitt vanlige mote. Ja nå er det blitt vår 
og det lakker mot slutten med motene våre, 
det er vel ikke mer enn ett mote igjen tror 
jeg, og som avslutning pleier vi alltid å ha 
en hyggelig tur på våren. Vi bytter gjerne 
sted hvert år, for å bli mest mulig kjent rundt 
omkring. I anledning av at damegruppa i år 
er 10 år, har vi bestemt å feire det i flukt 
med vår tradisjonsrike «vårtur», som i år vil 
bli feiret på Larvik Bad mandag den 4. juni.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
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Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Mødremøte

*■

Asbjørn Korsåsen skal drive treninga i år.

J
Fabrikker

Nytt fra Junioravdelingen

ningen og at foreningen må beholde disse som 
nå er barn til de blir voksne, slik at de kan 
overta styre og stell etter dem som nå sitter 
ved roret.

Denne gangen ble det slått til lyd for dan
nelse av en modreklubb og damene viste stor 
interesse for dette. Man ble enige om å inn
kalle til nytt møte på høsten da det allerede 
var så langt på våren. Vi håper da at inter
essen må slå rot slik at alle møter fulltallig 
opp når turngruppa kaller til dette møte.

Hjelper dere barna så hjelper dere turn
gruppa og dere yder hjelp til selvhjelp.

Tillitsmann.

Bena

I likhet med seniorlagene blir det ny 
trener også for junioravdelingen i år og når 
vi har fått Korsåsen til å ta seg av denne 
jobb tror vi sikkert at «Jeisen» har fått en 
habil avløser. Han er meget interessert i ar
beidet med de yngste og valget av Korsåsen 
er meget populært blant guttene som alt nå 
maser på å ta fatt med treninga. Vi regner 
imidlertid ikke å begynne før det blir bar 
bakke, men håper å komme igang med alle 
lag straks over påske slik at vi får ca. 3 ukers 
trening før seriestarten. Før denne tid er det 
mulig at en del av juniorene trener litt med

Onsdag 20. mars arrangerte turngruppa 
mødremøte i likhet med fjorårets. Det blir 
ordnet på den måten at man på et fortsatt 
medlemsmøte inviterer pikepartiets mødre og 
det er da forskjellig underholdning, utlodding 
og bevertning.

Siden blir det da anledning til diskusjon om 
forskjellige ting som for eksempel barnas 
drakter, stevneturer osv.

Dette har vist seg å være et populært inn
slag i gruppas arbeide, det var også denne 
gangen godt fremmøte.

Vi har gjerne noen av medlemmene til å 
underholde og denne gangen var det Reidun 
Halvorsen med sang og Reidun Skilbred med 
pianomusikk, som begge var meget flinke og 
høstet livlig bifald.

Dessuten ble det vist frem film fra barne- 
turnstevnet på Rjukan i 1955, denne filmen 
ble også forevist barna før mødremøte tok til 
og ungene synes selvsagt det var gøy å se 
seg selv på det hvite lerret, det hadde nok 
vært enda morsommere om det hadde vært 
lydfilm og ikke bare stumfilm som nå denne 
var.

Som vi sikkert har hørt flere ganger før 
så kreves det mye kontanter til å drive en 
turnforening og ikke minst kreves det til den 
store piketroppen som Pors turngruppe har.

De skal jo ikke bare turne, de skal også ha 
litt fest og hygge slik at de trives innen fore-
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Resultatene ble: Frittstående: 1. Ann Sofi 
Colling 19,5. 2. Hjørdis Nordin 19,2. 3. Karin 
Lindberg 18,4. 4. Marit Johnsen 18,3. Junio
rer: 1. Gunilla Larsson 18,4. 2. Berit Jønsson
18.1. 3. Gun Åhman 18,0.

Balanse: A. S. Colling 18.9. 2. Lindberg 18,7. 
3. E. Opaker 18,1. 4. M. Johnsen 17,8. Junio
rer: 1. G. Larsson 18,8. 2. B. Jønsson 17,8. 
3. Haakonsen 17,8.

Skranke: 1. K. Lindberg 19,2. 2. H. Nordin 
19,0. 3. Colling 18,7. 4. M. Johnsen 17,5.

Hopp: 1. A. S. Colling 19,4. 2. K. Lindberg
19.2. 3. H. Nordin 18,4. 4. E. Opaker 17,6.

seniors, men de fleste er skolegutter som grci- 
er seg med skolegymnastikken inntil utetre- 
ninga begynner.

Vi regner å gjøre unna legeundersøkelsen i 
mars—april.

Vi har i år påmeldt to småguttelag i serien, 
mot to guttelag i fjor og vi kommer derfor 
også i år til å delta med 4 lag. Det ene av 
småguttelagene regner vi å stille nesten ufor
andret fra i fjor, mens det nye lag blir yngre 
gutter som skal få gleden av a være med i 
kamper, men som vi ikke regner vil kunne 
hevde seg i serien før tidligst neste sesong.

Av fjorårets juniorlag rykker Roger Falch, 
Øistein Wige, Jan Andersen, Svein Barth, 
Arnold Johannessen og Arild Johannesen opp 
i seniorklassen i ar, mens nesten hele fjorå
rets guttelag II rykker opp som juniors.

Fjorårets guttelag I holder nesten uforand
ret også denne sesong og dette lag regner vi 
bør kunne gjøre det skarpt i årets serie.

Vi har ennå ikke lagt opp noen særlige pla
ner for sommersesongen, men regner å drive 
etter gammelt mønster og dette har jo vist 
seg å gå bra tidligere.

De siste års kamper mot Fram, Larvik, har 
vært populære og dessuten god trening og vi 
håper å få avtale om et fast møte hvert år 
mellom disse lag. Oppmannen.

De svenske turn-damene 
seiret i landskampen

Svenskene imponerte — de norske viste stor 
fremgang.

Frittstående ble overlegent vunnet av Ann 
Sofi Colling, hennes program er uhyre vanske
lig og krevende, tempi flikk-flakk gikk som 
en drøm og hennes stifter er høye og lette. 
Hjørdis Nordin er stilturner med både vanske
ligheter og elegante bevegelser, det er en ny
telse å se henne i aksjon. Vår Norgesmester, 
Marit Johnsen, gjennomførte sitt gode pro
gram med vanlig sikkerhet og fikk høyeste 
poengsum av våre. Debutanten, Evelyn Opa
ker, har sin styrke i flott og vanskelig hopp, 
piruetter og balansestillinger, men må lære 
seg ferdighetsøvinger for å komme på topp 
internasjonalt. Juniorene var stort sett på 
høyde med seniorene, både de svenske og nor
ske virket like sikre og hadde like store pro
gram som sine eldre lands«menn».

I balanse på bom var forskjellen på lagene 
enda større og svenskene økte forspranget. 
De viste oss øvelser vi drømmer om som f. 
eks. håndstående direkte forlengs rulle. Der
imot må vi få lov å skryte litt av våre jenters 
hopp på bommen, disse var både høyere og 
bedre enn svenskenes.

Hopp over apparat, for seniorene over hest 
og for juniorene over kasse, er det lite å si 
om. Svenskene har brettet i stor avstand fra 
apparatet og får dermed det fine svev før 
anslaget som gir god «luft under vingene», 
mens vi «luser» med opphopp uten høyde. At 
de dertil hopper med strak kropp er en selv
følge.

Skranken viste igjen den tydelige forskjell 
mellom svenskenes vanskelige og dristige øv- 
inger, som ble utført med flyt og god jevn 
rytme, og våre lette og litt famlende.

Det ble svensk seier med 264,8 poeng mot 
Norges 243,9 i dameturn i Turnhallen igår. 
Det var fullt hus, stor stemning, hyggelig eni
ge og dyktige dommere og et prikkfritt ar
rangement.

Landskampen ble en opplevelse vi hadde 
ventet. De svenske turndamer imponerte stort 
med gjennomført sikkerhet, eleganse og stor 
vanskelighetsgrad. De norske skuffet ikke, 
men viste stor fremgang. Spesielt var våre 
juniorer, som vi skal bygge videre på, et gle
delig møte. Men de mangler rutinen. Det kom 
tydelig frem i form av for mange unødvendige 
klikk og for stor usikkerhet.
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Klubbkveld nr. 2

Jo.

A

Juniorer: 1. B. Jønsson 19,0. 2. G. Åhman 18,6.
3. G. Larsson 18,2. 4. Grete Lunner 18,1.

Norm for ovingsutvalg, basert på voksne, 
normalt utviklede og trenede idrettsmenn.

Belastningstrening for 
fotballspillere 
Av Sverre Farstad.

Et styrketreningsprogram for utøvere av en 
spesiell idrettsgren vil aldri kunne legges opp 
som et skjema — likt for alle. Selv om fotball
spillet stiller krav til — og utvikler — spesi
elle muskelgrupper, vil de forskjellige utøver
ne ofte være ulike i fysisk utvikling. Ved et 
raskt overblikk finner en at knestrekkere 
(framsida av låret-, hofteleddsbøyere og strek- 
kere, sammen med vriststrekkerne (baksiden 
av leggen) vil bli dominerende muskelgrupper 
under utallige starter, hopp, korte løp etter 
ballen og spark på ballen. De aksjonene som 
er nevnt, foregår raskt og ofte enkeltvis — 
i hvert fall blir det snakk om korte, eksplo
sive bevegelser. Alen de skal likevel gjentas 
rykkvis gjennom 90 minutter. En må altså ha 
både den eksplosive «engangskraft ■ og mus
kulær utholdenhet for øye, når en skal lage 
en norm for trening av de nevnte spesielle 
muskelgrupper. Viktigst av alt er det kanskje 
at den enkelte og trenere eller kamerater — 
ut fra egen følelse, eller gjennom sammenlik
ning med kameratene — let eretter de svake 
sidene og legger an på å bedre disse. '<En 
kjetting er ikke sterkere enn det svakeste 
leddet» — er sanne ord, og det gjelder også 
på en annen måte enn i opptrening av de spe
sielt utsatte muskelgruppcne. Vi må ha den 
fysiske harmonien i tankene også. Rygg, bryst, 
mage, skuldre, nakke og armer må ikke glem
mes.

Det e viktig for fotballspilleren — til en
hver tid å ha kroppen riktig plasert i forhold 
til ballen eller motspilleren. Like viktig er det 
å ha kroppen riktig plasert i forhold til ve 
vekter som skal belaste treningsøvingene.

Fotballgruppa avholdt klubbkveld nr. 2 tirs
dag den 20. mars etter endt trening og fram
møtet var meget godt. Formannen Øivind Tol- 
nes redegjorde for kveldens program og øns
ket samtlige vol møtt.

Det var naturlig at man tok fatt på en opp- 
firskning etter treninga, så de øvrige styre
medlemmer hadde kaffe og kaker klart som 
ganske sikkert smakte alle sammen.

Neste post pa programmet var film. Fot
ballgruppa hadde fått utlånt av forbundet no
en engelske treningsfilmer, hvor teknikken ble 
utfort i hele sin bredde fra gutte, junior og 
forstelagsspillere, filmene ble fulgt med den 
største interesse av alle som var til stede.

Her vil ganske sikkert den linje som Nor
ges Fotballforbund har trukket opp om fer- 
dighetsmerket for gutter med tiden bære fruk
ter til glede for hele landet.

Ordet ble gitt fritt og man diskuterte tre
ningen og eventuelle treningskamper, da vin
teren har vært hard ser det ikke særlig lyst 
ut med treningskamper da alle baner i Gren
land ennu ligger under sneen.

Atter var et kameratslig og hyggelig sam
vær slutt.

Gymnastikk på nye veier
Så lenge jeg har hatt gymnastikk på skole 

og i idrettsforeninger har jeg stått på tropp 
i denne. Alle har utfort de samme øvelsene 
uten unntagelse sa godt det har latt seg gjøre. 
Alle har gjort som lærerinnen eller instruk- 
trisen.

Jeg har gått ut fra at dette var det eneste 
riktige, det eneste saliggjørende. Det er visst 
ikke det. Etter undersøkelser som er foretatt 
i utlandet og etterfulgt av eksperimenter har 
en kommet frem til at barn skal utvikles i 
frihet — også i gymnastikken. Læreren skal 
ikke lenger stå foran og kommandere en øvel
se slik og slik, men gi elevene et bilde som 
de skal lage slik de vil. Dermed blir ingen 
øvelser likt utført.

Dette gjelder naturligvis ikke gymnastikk 
for voksne, men barn, temmelig små barn.
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Når De velger 
en slipesltive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

ofte som mulig slik at kondisjonen er i orden 
når kampene begynner. Husk på tidligere, da 
var det kondisjonen som sviktet, og dermed 
ble det tap. DK.

Tlozmia Stipes&iuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Barna skal prøve å oppdage kroppen sin, fin- 
ut selv hva de kan bruke den til, strekke 

og ben i alle retninger så langt som 
mulig. Det blir på den måten ingen barn som 
kommer til å føle seg underlegne i forhold 
til dem som er svært myke og greier en vans
kelig øvelse.

Det er vanskelig å gjennomføre en slik ord
ning i en turnforening, særlig pa større pike- 
particr. Men hos oss kunne det være en tanke 
for det minste partiet.

Jeg bare foreslår, det er opp til styret om 
de vil sette i gang en prøveordning, slik at en 
kunne finne ut om den virkelig var brukbar.

Duddi.

NORRØNA FÅBRIKtR A/S
PORSGRUNN

o:,&

DU uutlball — Pikelaff
VVi har i de senere år vært senere ute med 

treningen enn de fleste lag i Grenland. Nå har 
allikevel pikepartiet greidd seg bra, det har 
gjort fremgang år etter år til tross for lite 
trening. Hva ville så ikke dette laget kunne 
oppnå, hvis treningen kom tidlig nok i gang?

Pikeplaget hadde i fjor en rekke flotte em
ner som det gjelder å ta vare på. Hvis styret 
også sørget for at det virkelig motte opp en 
trener når treningen ble annonsert, da tror 
jeg at flere piker ville få interesse for sporten, 
slik at vi en dag igjen kunne få med et da
melag i serien.

Og en ting som gjelder pikene selv — når 
treningen begynner, da ma dere mote opp så

,Ju n i or ff ru ppu
Torsdag den 5. april hadde juniorgruppa en 

nyggckveld i klubblokalet, der var godt frem
møte særlig godt representert var det fra små
guttenes side, ca. 70 stk. var tilstede.

Helge Madsen orienterte guttene om seson
gen som kommer. Der skal stilles 2 smågutte
lag, 1 guttelag og 2 juniorlag, så det blir en 
travel sesong i år.

Bevertningen brus, vienerbrod og boller var 
gjort ferdig og ble servert under stor jubel 
og en må si at det er gutter med god appe
titt. og levner ikke en smule før det er tomme 
fat.

Diplomene for juniormesterskapet for 1955 
ble utdelt av formannen i fotballgruppa Øi
vind Tolncs og hver enkelt av mesterne ble 
voldsomt hyldet av de yngre.

Neste post var filmframvisning. John Mag
nus hadde også her stilt seg til disposisjon 
med sin filmframviser og kjørte de engelske 
treningsfilmer og guttene viste stor interesse 
for disse, der ble også kjørt en farvefilm av 
eget opptak fra skibakken, band5'kamp, orien
tering og diverse.

Madsen takket John Magnus for framvis
ningen og guttene for frammøtet og guttene 

forsvant hver til sitt 
og de hadde sikkert 
hatt det veldig moro 
etter praten å døm
me.
Juniorgruppa teller 
i år medlemmer.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

O. Breerud
5 15 05

I toppform

Alfred Sport
Enef orhandler

YflattaA insiA&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK A.S

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest

Telefoner: 5 15 06

foler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

SOLID SKOTØY 
hos

I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01/ 56 
Avd. 2 — Telf. 5 2121/

Vestsidens Skotøyforretning A.s
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

FL J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61/

Telefon 5 14 04 — Porsgrunn

■ ■ NF PORSGRUNN
■ VL/ t 504 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

©Xife. u-e&A^eA a# u-e&AeJto-t£.
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Pors—Sandefjord 0—3
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Det var ca. 500 tilskuere møtt fram på 
Pors stadion til treningskampen Pors—Sandc- 
ijord søndag 22. april og disse husker nok 
mest det herlige været enn selve kampen.

Da dette var årets første kamp for Pors 
skal man igrund ikke forlange at laget skal 
spille som en smurt maskin, det var da lys
punkter, først og fremst forsvaret viste gode 
takter, sa det skal nok ikke ta lang tid før 
vi har laget som vil hevde seg også i år.

I løperrekken var det svakheter som må 
rettes på, i særdeleshet vingspillet. Det syn- 
des ikke lite av våre ytrevinger i den retnin
gen, det visste seg gang på gang i denne kam
pen, ogsa i fjorårets kamper, at de trykker 
spillet alt for mye inn i center, slik at det blir 
for små åpninger til de sjangser som skal re

sultere i scoringer. Ved riktig vingspill vil 
der bli større bevegelighet for de øvrige i rek
ken og sjangserne større til et heldig resultat.

Vi kan ta et eksempel under kampen mot 
Sandefjor, en av våre vinger hadde trukket 
inn mot midten og der kom en flott pasning 
mot hjørneflagget og vedkommende spiller 
måtte ut for å hente ballen med motstander 
i ryggen og da er som regel den sjangsen 
liten til et heldig resultat. Det riktige hadde 
vært om vingen hadde holdt sin plass da ved 
å gå direkte på ballen, for man sparer da i 
første rekke på kreftene og sjangserne blir 
større. Hele løperekken må være i bevegelig
het og alle plasser besatt slik at dere da fin
ner åpninger til tellende resultater.

Selve kampen har jo vært referert i avisene 
og dere har fatt ros og ris, så vi håper på 
når serien tar til at dere kommer for fullt.

Jo.

;........ ......
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POrølM IIWO
REFLEX

V. PorsgrunnTelef. 5 07 30

Dahl & Skyers eltf.

K ony ni isj on ær for N ors k T ipp ing A S

&RN EK

Audi. Aasland
JERNVAREFORRETN1NG

-SPORTSARTIKLER—

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

GOD 
MARGARIN

TVERS
IGJENNOM

Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE 

Torvgt. 18 
Kommisjonær for Norsk Tipping A./s

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Friske grønsaker hele året 
Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

.PORSGRUNNS MARGARINFABRIKK A.S - PORSGRUNN/

Magne Johansen 
Grønnsaker Frukt -— Sjokolade 

Tlf. 5 20 92

MARGABJN

. - - —

raff inn -Ten? sen.

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

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

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMERI
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