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Iji imiifskij iil imimiiltliwg!
Juniorlaget har sikret seg sitt fjerde mesterskap på rad.

Junior oppmann.

Hva
Er

c

med Skoleidrettsplassen?
det Pors eller komunen som skal 

besørge ferdiggjørelse?

Igjen har våre juniorer vist seg som de 
skarpeste i kretsen.

Vårt juniorlag H, spilte seg gjennom de 10 
seriekamper med bare seire, og en målkvote 
på 51-7, så det mesterskapet var klart nok.

Juniorlag I har som ventet ikke kunnet vise 
til de samme resultater, men laget har spilt 
flere gode kamper og la 2 lag bak seg på ta
bellen.

Også i juniorcupen var vi Grenlands siste 
på skansen. Etter at Rjukan og Sandefjord 
var slått, møtte vi Fram på stadion i 3. runde. 
Denne gang måtte vi bite i grasset med 4-1 
tap. Våre gutter lå ikke under i spill, men ut
nyttet sjangsene dårlig i denne kampen.

Også guttelaget spilte seg gjennom serie
kampene uten tap og blev kretsmestere.

Laget spilte finale mot Skiens Ballklubb 
og vant hele 8-1 etter å ha vist glimrende spill. 
Det var sterk vind under kampen, men guttene 
la an på å spille langs bakken, og det var en 
fornøyelse å se hvor fint spillet gled.

Våre to småguttelag derimot kan ikke vise 
til de store resultater i år. Her har vi i hele 
år byttet spillere for at flest mulig skulle få 
delta, og hele 35 spillere har vært beskjeftiget 
på disse to lag.

Lag I plaserte seg som nr. 3 i sin avdeling, 
mens lag II med kun 1 seier over Skiens Ball
klubb henviste dette lag til jumboplassen.

Vi har i år spilt 60 kamper, hvorav 32 er 
vunnet, 5 uavgjort og 23 tapt. Målforholdet 
er 185—137 i vårt favør. Det er benyttet 67 
spillere på de 5 lag.

Vi har tatt med et bilde av årets junior- 
mestere, men det har desverre ikke lykkes oss 
å få et av guttelaget i dette nr.

Årets kretsmestere er:
Junior: Kai Wickmann, Bjørn Hagen, Hans 
Morgan Realfsen, Widar Kristiansen, Per Hei
dal, Arne Jørgensen, Ivar Olsen, Rolf Aske- 
dalen, Rolf Nilsen, Finn Erik Dolva, Åge Lund. 
Gutter: Kai Wickmann, Jan Nyberg, Bjørn 
Realfsen, Nils Jørgen Olsen, Erland Ellingsen, 
Arne Jørgensen, Tor Skott, Ivar Olsen, Rolf 
Askedalen, Ragnvald Johnsen, Leif Christen
sen.

Fotballgruppa har nå tatt i bruk idretts
plassen. Kretsen holdt treningskurs der en uke, 
og videre ble det spilt noen andre kamper.

Så lenge det var tørt gikk det bra, men noen 
få timers regn gjorde store deler av den til 
en sleip sølepytt.
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JUNIORMESTERE 1956

Randi og Erling Olsen.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i an
ledning vårt sølvbryllup.

Porsbladefs julenummer.
Nu nærmer julen seg, og for å få et allsidig 

og innholdsrikt julenummer vil redaksjons
komiteen gjøre alle gruppeformenn og inte- 
reserte medlemmer oppmerksom på at ansva
ret ligger i deres hender.

Sett i gang så snart som mulig, og vi takker 
alle på forhånd.

Vi må ha stoffet innen 21f. november og 
innleveringsstedet er fremdeles i Ekko.

Det er trist hvordan plassen har lagt i hele 
sommer uten å være blitt gjort noe med. Det 
var jo klart allerede tidlig i våres at grass- 
dekket var ødelagt og ikke ville spire. Hadde 
banen dengang blitt sådd på ny kunne den 
nå vært ferdig til bruk, gitt oss gode trenings- 
muligheter i høst og kanskje skaffet noen 
kroner i kassa.

Pors har lagt ned en god del penger i an
legget og vi håper at det nå blir gjort noe, slik 
at banen i et hvert fall blir sådd tidlig neste 
år. Som banen nå ligger er det faktisk bare 
bandygruppa som har glede av den, og det 
var vel ikke meningen da pengene ble bevilget.

La oss se anlegget ferdig neste sommer!
H. sen.
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Årsmøtene.

i

Vi løfter i flokk og vel mott til årets moter!

FabrikkerBena

Fra Boksegruppa.
Siden treningen tok til på stadion tidlig 
august kunne man merke at interessen for 

boksing innen Pors er like stor i år som fore
gående år. Tross i at vi har vært uheldig med 
været har det vært opptil 10—12 stk. på tre- 
ningskveldene. Når en tar i betraktning at 
en del av bokserne spiller fotball og på den 
måten er forhindret fra å ofre seg fullt ut 
for boksingen, må man si det ser lovende ut. 
Men det er jo tidlig enda så de kommer nok.

Programmet har hovedsaklig vært viet kon- 
disjonstrening. Får guttene kondisjonen i or
den fra starten av kan de ofre treningen på 
de tekniske detaljer langt større plass på 
treningskveldene seinere på året. Bokserene 
står jo foran en lang og krevende sesong. Det 
må trenes hardt og vi må gå rasjonelt inn for 
treningskveldende. Framfor alt må det legges 
vekt på at det trenes på riktig måte. Flere 
av de unge har avgjort muligheter for å nå 
langt, men vilje og konsentrasjon må til. 
Det er for lite meed to treningskvelder i uka.

Nå er tiden snart inne for årsmøtene i de 
forskjellige grupper innen foreningen.

Valgkomiteen er i full aktivitet med fore
spørsler om villighet til å motta valg innen de 
forskjellige styrer og utvalg.

Det er i grunn ikke noe å si på at endel av 
de sittende gjerne vil slippe, etter å ha vært 
med i ledelsen noen år. Det tjener ganske 
sikkert til det bedre å få friskt blod i ledel
sen innen de forskjellige grupper.

Valgkomiteen med Otto Malmgren i spissen 
vil nok finne de rette til å overta etter de som 
nekter gjenvalg.

Vi henstiller til de av våre medlemmer som 
komiteen finner å være den rette til de for
skjellige oppdrag og stille seg villig til valg, 
da det har stor betydning for vår forening.

Etter en samtale med komiteens formann 
var hans ønske å få se flest mulig av de eldre 
interesserte og rutinerte medlemmer på års
møtene og derigjennom inspirere de yngre 
krefter til de forskjellige gjøremål innen fore
ningen. En kan være fullstendig enig med han 
i dette ønske, for i de seinere år har det vært 
et stort frafall av de eldre på årsmøtene. Selv 
om ikke disse kan motta noe valg så har det 
nok sikkert sin store betydning for de yngre 
krefter i forening og administrasjon.
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T. Skarnes.

Damegruppa.

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN

Så er det 
han bygger 
i år også.

Når De velg er 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

Tlwc&na Siipe&kiuex. 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

disse heftene før de legger seg og resultatet 
blir da mange ganger at de ikke tør legge seg 
alene etter på. At magasinene i en stor grad 
er vidløftige, var vi enige om alle sammen.

Så forlot vi kriminalitet og gikk over til kaf- 
fe-kvalitet. Kaffen kom på bordet, rykende 
varm og riktig god, og da får strikketøy være 
strikketøy og mål være mål, for nå kom også 
utlodningen i sving og den er alltid like spen
nende. Ja, ja så er snart en slik kveld slutt 
og vel mott til neste gang. Neste gang og neste 
gang og en gang til har vært. Vi hadde møte 
mandag 8. okt. og mandag 22. okt. På de siste 
møtene har vi sett på håndarbeider som er 
innkjøpt til en basar vi har påtenkt til neste 
år. Hver og en av oss fikk i oppdrag og gi 15 
ting til tombola, ja vi steila litt kan du tenke 
for 15 ting høres nokså mye ut, men vi blev 
snart enige om at det var mange ting vi kunne 
komme rimelig til. Ved f.eks. å trekke kles
hengere med plastikk, hekle grytelapper, lage 
vaskekluter og ellers andre småting. Så nå er 
det bare å klemme i vei med å sy å strikke og 
putte ned i skuffen etterhvert, for vi måtte 
komme med alle tinga samla, og alt tar jo sin 
tid. Ja dette var litt fra de siste møtene. Vi 
har møte igjen mandag den 5. november og 
19. november er det generalforsamling. Lørdag 
24. november har damegruppa sin årsfest.

M. 8.

Ja så er vi atter i gang med våre møter og 
hyggestunder. Vårt første mote begynte man
dag den 24. september. Vi var da ca. 20 medl, 
samlet rundt bordet, og samtalen gikk da mest 
ut pa hvordan sommeren og ferien best var 
benyttet inntil Duddi fikk ordet til et kåseri 
om barn og seriemagasinene. Det vakte stor 
interesse, særlig hos dem som har barn. Alle 
var enige i at de var vel drøie i fantasi og 
spenning, og barn er som regel flinke til å ta 
etter, så både ute og inne er det full krigsdans 
mange ganger med heltene i fra magasinene 
som forbilder. Mange barn sitter også å leser

Det må trenes minst tre ganger. En av kveld- 
dene må nyttes til å styrke kondisjonen, mens 
de to andre kveldene vies skolcboksing og 
hansketrening.

Gruppa står jo dårlig økonomisk så vi har 
ikke råd til å leie treningslokalet mer enn to 
ganger i uken. Den tredje kvelden får man 
da trene aleine utendørs, for hardtrening 
må til skal vi klare å følge med i galloppen.

å håpe at Bjarne Olsen, selv om 
kan få anledning til å trene oss
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En ønskedrøm.

- - nd M.

I

Vi går nå snart inn i en ny vintersesong. 
Bør man ikke da prøve å komme inn på det 
gamle spor hvor det er plass til bredden, for 
det er bredde som er skisport. Vi avvikler 
hvert år vårt tradisjonelle renn i Rugtvedt- 
kollen, som ligger dei* som en av de flotteste 
bakker det er i Norge. Når man nå får lys i 
Lille-Rugtvedt har den unge hoppgarde fått 
de mest ideelle treningsforhold. Vi trenger 
klubbkonkurranser. Det er nemlig medlems- 
rennene som er springbrettet ut til de øvrige 
konkurranser. Vi har emner og viljen, la oss 
gi dem springbrettet

Det er gjerne hopprennene som innbringer 
profiten, men husk at all vår arbeidskraft som 
med glødende interesse alltid tar sitt tak i 
bakkene, når det skal være renn, også bor ha 
en anelse at Pors Skigruppe også er til for dem. 
Skigruppa skylder dem meget, og hvad kan 
den gjøre for dem ? Det bør gjøres noe, det 
vil stimullere interessen. (Vi har jo valgt løype 
eller langrennsutvalg, bør ikke de karene ta 
seg av den saken?)

Et turlop må kunne arrangeres hver vinter 
og bli obligatorisk, med start for begge kjønn, 
nå som vi har vår turn- og damegruppe.

En passende løype måtte kunne legges i 
vårt Vestside-terreng og være den samme til 
hver gang. Bare det å kunne forbedre de for-

HISTORIETIME.
Det var historietime på skolen. Hans hadde 

vært skulkesyk i flere dager og var nervøs 
for å bli hørt. Læreren som satt å bladde i 
protokollen så plutselig på Hans! Du har vært 
lenge borte Hans. — Ja, helt siden slaget på 
Stiklestad, svarte’n Hans.

skjellige klasscrekorder hvert år, vil skape 
den nødvendige konkuranselyst. Det behøver 
ikke bli noen premiekonkurranse, og såleis 
en utgiftspost. Litt blåst i vår khibb-avis og 
et oppslag på tavla vil være tilstrekkelig. 
Det kan også arrangeres som ferdighetsprøve 
med maksimaltider. Dette er nettop en sport 
for bredden, hvor alle kan delta.

Vi trenger også en morsom utforløype, og 
mange sukker etter den. Vi har løypeemner 
mellom Lille-åmodt og kollen.Ved at de ligger 
i nærheten av bakken vil disse danne et ski- 
sentrum for mer enn Vestsidens befolkning. 
(Her ligger også et fint emne til en bakke på 
90—100 m. som vi en gang må bygge.) Trær 
og busker må ryddes, litt planering, men ter
rengformasjonene skal danne selve løypa og 
sparer oss derfor for alt vesentlig grunnar- 
beide. Siden trenger den bare rydding hver 
høst. En ordning måtte kunne komme i stand 
med å kjøpe det tømmeret som måtte hugges 
og dette kunne gi en god start til vår hårt 
trengte sportshytte, som selvsagt også måtte 
ligge innen dette sentrum. Søndager ville nok 
også vanlig kafevirksomhet for foreningen 
være lønnsomt, men slikt fikk den ærede grup
pe selv avgjøre.

La ikke dette være en 5-års plan, men la 
medlemmene allerede fra vinteren av få sine 
medlemskonkurranser og helst et turløp i en 
eller annen form.

Dette ble skrevet om i Pors-bladet for 10 
år siden og var da en 5-års plan som kunne 
vært gjennomført etter N. M. 1952?

Porsere, la oss arbeide videre med planen, 
og ikke gi oss med den før vi har fått vår 
sportshytte, og samtidig et ski-sentrum på 
Vessia.
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fQllallfeslen.

Nytt om klubblokalet.

j

DK.

I
I

Det var stor travelhet foran den avsluttende 
fotballfest for de aktive og alle utvalg i klubb
lokalet om ettermiddagen, for å få alt klappet 
og klart til sesongens siste dyst.

Damegruppas festkomité pluss fotballgrup- 
pas styre var i full gang med og ordne opp 
det hele. Bordene skulle på plass og damene 
dekte til for ca. 100 deltagere. Pussingen av 
alle sølvpokalene hadde Olav Hansen tatt seg 
av, slik at de stod der skinnende blanke. Resul
tatet av det hele var festlige dekkede bord 
med tegn i høstens farger, alt var ferdig i 
god tid før festens begynnelse.

Festen tok til kl. 19. Deltagerne innfant seg 
etterhvert, og hadde tatt med seg sitt aller 
beste humør slik at det tydet på en hyggelig 
aften, det kan en understreke på at det ble. 
Kl. 20 var alle kommet og det ble bedt til 
bords.

Som festens toastmaster fungerte Sven Edin, 
som skilte seg fra vervet på en utmerket måte.

Han ønsket alle velkommen, og vclkomst- 
sangen ble sunget med kraftige røster. Så kom 
lapskausen på bordet. Det ble spist som aldri 
før, med stadig stigende humør til alle var 
gode og mette. Dermed fant toastmasteren 
ut at det var på tide med de tradisjonelle 
taler. Han overleverte ordet til formann 0. 
Tolnes som kom inn på årets sesong og uttalte 
at etter den uheldige høstserie med bare 3 
poeng så håpet han på krafttaket til våren 
slik at laget fremdeles ville holde seg i lands- 
delsserien, og onsket guttene lykke til. Neste 
taler ble sluppet til og det var lagets kaptein 
Odd Legenes som utdelte ris til U.K. men litt 
ros fant han også å kunne utdele. Han viste 
seg som en utmerket taler.

U.K. oppmann Erling Olsen lå ikke langt 
etter foregående taler. På en grei og forståelig 
måte gjennomgikk han hele sesongen og be
klaget blandt annet at laget i flere kamper 
hadde vært svært uheldig.

Så kom turen til B. og C-lagets oppmann 
Jakob Holtan, og der i gården var det ingen 
sure miner å spore. Her kunne taleren opp-

Som alltid hver eneste sommer er klubb
lokalet vårt blitt pusset opp. Det er blitt skurt 
og vasket, gulvene er malt to ganger, gardi
nene er rene, og alt er dermed klar til at det 
kan tas i bruk til høstens møter.

Det er bare å håpe at medlemmene som 
kommer dit legger merke til at klubblokalet 
vårt er i ordentlig stand. Det ville ikke være 
hyggelig om det skulle bli slik som en sa til 
oss «tror du noen kommer til å legge merke 
til det da?» Det skulle bare mangle. Slikt 
burde en ikke få høre oftere, særlig ikke blant 
våre damer.

Ved siden av dette har en renset og spylt 
hele virvaret av kloakkledningene med brann- 
slanger.

Av dette skjønner vi at huskomiteen ikke 
har ligget på latsiden denne sommeren heller. 
Vi får bare være takknemlige for det den 
utfører og vise vår takknemlighet ved å være 
forsiktige med hus og inventar.

lyse at begge lag toppet sine avdelinger og 
håpet på fortsettelsen til våren.

C-lagets kaptein Tor Skarnes viste at han 
også er en slagkraftig mann også i ord. I sin 
takketale til sine medspillere i sesongen høstet 
han kraftig aplaus.

Alf Jansen hilste fra stadionstyret.
Det var ankommet en stor pakke med lyse- 

røtt bånd til en av de aktive Bjørn Reinholt 
som fylte år. Olav Hansen holdt en morsom 
tale for burstadbarnet. Under stor jubel måtte 
han åpne pakken og etter stort strev kom det 
fram en flaske vørterøl.

Damenes tale stod Leo Johannesen for og 
Olav Skilbrcd takket for maten og dermed 
ble det ryddet for dans.

Etter en festlig musikk som bestod av fire 
teknikkere fortsatte dansen til ut i de små 
timer. Jo.
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hyggelig

G. M. Mannequin.

GUTTER.
Tillitsmann.A.

POST

T.

Turngruppa har i disse dager gått i gang 
med et småguttparti på samme trin som nøste- 
partiet. Det er Duddi Kjellevold som instru
erer. Og vi henstiller til alle Porsere som har 
gutter i aldren 5 — 8 år å sende dem til Klubb
lokalet hver onsdag kl. !66. Det er sunne leke- 
øvelser de her vil få, og dette kan komme godt 
med i både når det gjelder barnets utvikling 
og hvis de skal fortsette videre når vi får den 
etterlengtede turnhall her på Vest.

Med det samme hvorfor ikke slå til lyd for 
mosjonsparti for herrer? Det er sikkert man
ge som ville sette pris på litt linjegymnastikk. 
Hvorfor ikke begynne sån litt i det stille borte 
i Klubblokalet? Der holder husmødrene, nøste- 
partiet og nå småguttene til. Det blir sikkert 
en time til dere også. Gi oss et lite vink og 
vi skal sette oss i sving.

.Alle liker vi å få et hyggelig brev, det gjør 
også Pors-bladet?

TRØNDELAG.
To bila tørna i hop i ein sving. Begge sjå- 

føran hoppa ut av bilan. Kaillan sjer på kvær- 
ainner, da den einen sei:
— Du skulle kjørt barnevogn du.
— Ja, å du skoilla setti oppi, svarte den andre.

GAMLE MINNER.
Slo Gunnar igjen dengang Jakken klappa 

til ham, fordi han slo hands, og det ble straffe
spark. Det foregikk jo ute på banen, men-------
hvilken kamp var det, og når?

Fi*a Skigruppa.
Skigruppa er tildelt hopprenn lørdag den 

23. mars, dagen før Skui-rennet. Det er mulig 
at det blir internasjonal deltagelse..

Skigruppas junioravdeling er i full gang 
med utbyggelse av Lille-Rugtvedt. Det blir 
lagt flisballer på kulen, slik at den ikke virker 
så stor for de aller minste.. Hoppet og over
gangen til hoppet er også forandret. Vi har 
tenkt å få lagt opp lys der i vinter, men da 
må vi ha mer hjelp av medlemmene enn nå. 
Det har kun vært noen få stykker som har 
hjelpt til om kveldene, og der bør nevnes Svein 
Åge Jensen og Svein Barth, som skal ha juni- 
orstyrets takk for god innsats.

Renolen ventes på besøk i november-måned. 
Han skal se på mulighetene om det er lønn
somt å bygge ut Rugtvedt, eller bygge en 
større bakke lenger inne. Da ville det være 
hyggelig om vi kunne blitt ferdig med Lille- 
Rugtvedt, slik at han kan se at interessen for 
skisporten er stor innen Pors.

teknikere.
Porsgrunnsteknikerne gjør seg 

mange_ felter. Også på premielistene i vinte- 
-i dem, og da represen- 

forening. Siden tek- 
nedlagt, har de

SMÅGUTTER IMELLOM.
To smågutter gikk i skogen. Ved en bekk 

måtte de ta av seg på bena for å vasse over
— Fælt så møkkete du er på beina, sa den ene. 
Dine er vel ikke noe reinere dom heller, sa 
den andre.
— Nei, så er jeg fire år eldre enn deg, sa 
den ene.

det hele blev vellykket, blir dobbelt 
når man har litt igjen for strevet.

Vi tenker selvfølgelig i første rekke på det 
økonomiske, men vi vil jo også at folk skal 
hygge seg når de besøker oss. Og det tror jeg 
å kunne si med 100% sikkerhet at det gjorde 
de. Og da er vi fornøyd.

Turngruppa vil også rette en takk til de av 
byens forretninger som forærte oss gaver til 
utlodningen. Det var store og pene nyttige 
ting som var oss til stor hjelp. Stor var be
geistringen hos dem som var så heldig å vinne. 
Men fra det ene til det andre det kunne være 
veldig hyggelig å se noen av de mannlige på 
disse tilstellningene. Hvorfor ikke ta en titt 
med kona? Denne gangen var det kun en herre 
som turte plasere seg blant damene. Han så 
ut til å hygge seg veldig godt. Så neste gang 
håper vi å se flere av samme kjønn, men kjøp 
endelig billetter i tide. Denne gangen var det 
utsolgt flere dager før.

Vell — dette var en liten smakebit fra turn- 
gruppas mannequinn-oppvisning.

Med det samme vi er på bølgelengde, kan 
jeg fortelle at turngruppa kan se tilbake på 
10 års virke. Dagen skal markeres med en 
enkel fest i lokalet lørdag 10. november. Og 
vi skal komme tilbake til denne i et senere 
nr. av bladet.

Representantskap, eller - ?
Den første offisielle handling av hoved

foreningen i jubileumsåret, var nedleggelsen 
av vårt representantskap.

Begrunnelsen var så som så. Enkelte mente 
at dette ikke hadde virket til sin hensikt, eller 
gjort noe.

Et er i ctvertfall sikkert, at noe spesielt 
godt hadde de ikke gjort.

Det har vist seg i andre klubber at et slikt 
representantskap ellei* hva det måtte kalles, 
har en stor misjon.

Det er ikke nødvendig her å ramse opp hva 
det kan bety for foreningen. Det betød i ct
vertfall meget å ha slike med i 1952.

Det kan kalles hvad som helst, ,,denne eks
klusive topp”. Retningslinjer og virkefelt kan 
bestemmes. Vi bør holde på våre medlemmer 
utover den rent aktive alder På årsmøte i 
januar tar vi saken opp og drøfter den inn
gående.

Vi bør ha den.

Ja, nå er jeg her igjen, for å fortelle litt om 
hvordan vi arbeider for å bedre vår økonomi. 
For ca. et halvt år siden arrangerte turngruppa 
for første gang mannequin-oppvisning i klubb
lokalet. Og det viste seg da å være en fulltref
fer. Det sviktet ikke denne gang heller. Ons
dag 3. oktober hadde vi to stappfulle hus. Fru 
Evensen var vertinne og fru Becke konferan- 
cier. Fru Bjønnes, samt våre egne turndamer, 
Solveig, Eva, Vivi-Ann, Harriet, Gerd og Gre
the kom utmerket fra oppgaven som manne- 
quinner. Tre smakfulle toaletter trippet de 
freidig og sorgløst fram for et begeistret pu
blikum, etter dempet pianomusikk av fru Gerd 
Bjerkøen. At både damene og toalettene falt i 
smak, ble gitt uttrykk for i iherdig klapping 
fra gjestenes side. Det var mye pent å se, og 
det øket sikkert kjøpelysten hos mange. Loka
let var for anledningen vakkert pyntet med 
duker og levende lys i hvitt og blått, og med 
tepper på gulvet. Dessuten var hele salen pyn
tet med blomster fra gartner Hiis. En vakker 
ramme om det hele. Det ligger mye arbeide 
bak et slikt arrangement, og gleden over at

rens skirenn finner vi ( 
terer de som regel vår 
nikernes idrettsforening ble 
som sokner til skiidretten, søkt om opptakelse

De kommer og går. Men det at de søker til 
oss i denne tid, tar vi som et tegn på at de 
liker seg og trives i vår forening. Vi lærer 
også på denne måte å bli kjent med kjekke 
sportsgutter fra nær sagt alle kanter av lan- 
det, idrettsarbeidet i andre lag, og vi kan få 
kontakt med andre lag som kan ha betydning 
senere.

Den kjekke og kameratslige opptreden som 
disse guttene viser, såvel i hoppbakken som 
i løypa og dagliglivet, gjør dem meget popu
lære innen Pors.

Så vel møtt i en ny sesong teknikere!
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