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Er det noe rart i at disse linjer 
har vunnet tusener og atter tusener 
av mennesker for skiidretten ver
den over

Skiidretten er jo like gammel 
som det norske folket selv, og dyr
kes, og har blitt dyrket av jenter 
og gutter i alle aldre. Den har ikke 
vært, er, og blir aldri noen luksus, 
men noe vi ikke kan tenke oss uten.

Det er den fine, lette følelsen vi 
har når skiene glir, som har gjort 
skiidretten til en lek, som den all
tid må være, og denne leken har 
blitt til en verdensidrett, — idret
tens idrett, som vi må ta vare på.
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musklene og gjør legemet sa 
tig og spenstig som 
snarrådighet og 
enn den,
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sinnet så friskt som skiløpningen. 
Kan det tenkes noe sunnere og re- 
nere enn på en frisk vinterdag å få 
skiene under føttene og stryke til 
skogs? Kan det tenkes noe finere 
cg edlere enn vår nordiske natur, 
når snøen ligger meterdyp, drysset 
bløt og hvit utover skog og åser? 
Kan det tenkes noe friere og mer
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spennende, enn når man hurtig som 
fuglen stryker utover de skogkled
de lier, mens vinterluft og gran
kvister suser en om kinnene, og 
øyne, hjerne og muskler er spente, 
ferdig til å unngå hver ukjent hin
dring, som i neste øyeblikk kastes 
i ens vei? Er dett ikke liksom hele 
kulturlivet med én gang skylles ut 
av sinnet og igjen med byluften der 
langt bak, — man gror sammen 
med sine ski og naturen.

Det er noe som utvikler ikke 
alene legemet, men også sjelen, det 
har dypere betydning for et folk 
enn de fleste aner, dette. — Gid 
dette måtte holdes i hevd, og gid 
skiløpningen måtte utvikles og tri
ves så lenge det finnes menn og 
kvinner i norske daler.

Fridtjof Nansen i 1890.
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Skiløpningen er den mest nasjo
nale av alle norske idretter og en 
herlig idrett er den, — fortjener 
noen navn av idrettens idrett, så 
er det i sannhet den. Intet hei der 

' kraf- 
den, intet gir 

behendighet bedre 
, intet herder viljen og gjør
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PORS-BLADET 3

REDAKSJON: Vår nye formann

Alt i utstyr.

Vestsidens Herrefrisør

Pursere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

Elektrisk utstyr på lager

Fagmessig arbeide
WTNJE & CHRISTENSEN

porsgrunn porselen
elektrisk brent

Vask 

og 
Fohn 

Massasje

PORSGRUNN KONIM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Dame 
og

Herre 
klipp

90 °/0 norsk
unm»Mi~™TirTiTroBiiry

Beha Fabrik<er

Den norske Creditbank
Porsgrunn

E. E. IVEESEN 
Etb. 1916.

— MØBELFORRETNING —
Telef.: Jernbanegt. 50211 Kirkegt. 50673

Ekkc

Ny redaktør
Jeg har nå fått et verv som jeg 

ikke på noen måte føler meg kom
petent til å overta, så nå må alle 
Porsere hjelpe til hvis bladet skal 
bli det det burde være.

Alle som en i red.komiteen har 
imidlertid lovet å gå hundre pro
sent inn for oppgaven så vi får se 
om det ikke ordner seg tross alt.

Redaksjonen har tenkt å sette 
opp en postkasse, — låsbar sådan, 
på et lett tilgjengelig sted, så nå 
er det bare å legge eventuelt inn
legg eller forslag i postkassa.

Forfatterne bør sette sitt navn 
på manuskriptet så redaksjonen 
vet hvem vedkommende er. Vi vil 
også ta inn anonyme skriv såsant 
vi finner det forsvarlig og at det 
er noe som kan være Hl foreningens 
beste.

Siste år var ikke av de bedre, 
men vi håper at 1957 vil vise at 
klubben vår er på vei oppover igjen 
og dermed ønsker vi styrer og ar- 
beidsuvalg et godt arbeidsår.

Red.

På hoved-foreningens årsmøte 
valgte man Asbjørn Kjellevold som 
ny formann. Valget var enstem
mig, — det var ikke tvil om det. 
Noen presentasjon av Kjellevold 
er unødvendig, hele byen kjenner 
ham som en av sliterne våre gjen- 
nem mange år.

Pors-bladet benytter anledning
en til å gratulere, og spør om det 
er noe spesielt han har på hjertet.

— En av de første ting er å ta 
hånd om den nye treningsbanen, 
som delvis er blitt skadd av unger, 
bl.a. må vi få satt opp et gjerde, 
hvortil vi trenger medlemmers 
hjelp. Forhåpentlig vil vi i nær 
fremtid få ordnet med skjøte’ på 
tomten hvor klubbhuset står, og 
her må det også gjerde til. Han 
fortsetter, — hvortil vi kan få gjort 
skoleidrettsbanen ferdig avhenger 
av kommunale bevilgninger, hvil
ket vi håper skal la seg ordne i nær 
fremtid. Hittil har vi bare hatt sto
re utgifter ved siden av adskillige 
dugnadstimer.

— Hvordan er det Kjellevold, 
— jeg har inntrykk av at adskil
lige av våre kommunale myndng- 
hetr ikke vet at det vesentlig er 
skolebarna som benytter denne ba
nen, som forøvrig er åpen for hele 
byens befolkning?

— Ja, dessverre har jeg fått det

inntrykket, men jeg går ut fra at 
det må bero på en misforståelse, 
og jeg ser gjeme at det blir et krav 
fra alle foreldre på vestsiden at 
banen blir satt i første klasses 
stand, — til glede for alle sports- 
interesserte.

— Har du andre ønsker? spør 
jeg.

— Ja, at det snart blir alvor av 
turnhallplanene, så våre turnere 
kan få større og bedre trenings- 
muligheter.

■—■ På generalforsaml. skremte 
du alle medlemmene med at du 
ville ikke spare noen. Hva mente 
du med det?

— Jo, jeg vil rett å slett kreve 
en håndsrekking når det trengs, 
ved personlig henvendelse, og jeg 
kan opplyse om at hittil har alle

Realfsens Elaktiiske forretning A.s
I Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

A
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Asbjørn Kjellevold

Alf B. Jansen, 
redaktør
John Fjeldvik, 
kasserer

Øvrige medl.: Maria Skrapeklev, 
Gudmund Madsen, Magne Johansen

O. M. Bævulfsen
Anbefaler sin

Tobakk-
sjokolade-
og papirforretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinsten.

Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29
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E.

Hansen.

spurt vært Positivt inn- Formannen

Porsbladet:
A. Jansen (redaktør), J. Fjeldvik 
(kasserer), M. Skrapeklev, G. Mad- 
sen,M. Johansen.

Stadionstyret:
Th. Aasland, R. Nygård, A. Skil- 

bred, A. Jansen (varam.)

den 
overbrag-

BOKSING
Tross purring, ingen innlegg.

Fotball
Styret i fotballgruppa har til 

idag avholdt en rekke styremøter. 
Disse har stort sett gått ut på å 
trekke opp rettningslinjer for et 
ubrytelig samarbeide mellom sty
ret, U. K. og ikke minst mellem 
de aktive. Vi ønsker og håper på 
et godt kameratskap og en god lag
ånd. Med dette for øye er det ikke 
tvil om at det vil ende bra, — våre 
motstandere skal iallfall få kjempe 
for poenga.

Styret har videre lagt opp pro-

Forretningsutvalg:
A. Kjellevold (formann). 0. Le

genes (viseformann og sekretær). 
A. Wennerød (kasserer). E. Gun
dersen (styremedlem). H. Madsen 
(1. varamann). K. Berberg (2. 
varamann).

å det er r " 
Hjelp hadde ■ 
hus i vinter, 
eksempel både

Sistnevnte kan 
trener ikke 

av bandygruppa vil i for- 
med dugnaden på garde- 

spesielt et medlem 
Uten hans

Damene
Ja nå er vi langt ut i et nytt år, 

og alt går likesom i gamle gjenge 
igjen. Julen og dens fester er for
bi. Likeså vår tradisjonelle fest for 
eldre, som for hvert år slår like 
godt an. Endel møter i nyåret har 
vi hatt, og vårt siste møte, man
dag 25. febr, ble meget vellykket. 
Damegruppa hadde fått forespør
sel fra Creditbanken om herr Prøis 
Andersen kunne komme å holde et 
kåseri for oss om husmorsparing, 
og det var damegruppa meget be
geistret for, og likeledes skulle 
Creditbanken forære damegruppa 
2 bankbøker på 25 kr. hver pluss 
servering.

Rundt hele lokalet var det dek
ket med mange småborder som var 
vakkert pyntet, så det virket så 
varmt å koselig når man kom inn.

Vel 50 damer var samlet da for
mannen åpnet møtet med å ønske 
Prøis Andersen velkommen likeså 
oss andre. Andersen kom så frem 
og begynte sitt foredrag om hus
morsparing. Et innteressant fore
drag som slo meget godt an da 
foredragsholderen selv var meget 
morsom i sine versjoner og lun å 
rolig som han er var det en for
nøyelse å høre dette kåseri. Noen 
tegning på bankbok ble det visst

grammet for vinterhalvåret. Det 
blir holdt teorikvelder etter tre
ninga annen-hver tirsdag, med Jei- 
sen som hovedaktør. Teorikveldene 
fortsetter til 28. mars og da er det 
nok ikke lenge før treningskam
pene tar til.

Vi har også holdt 2 hyggekvelder 
som har vært åpne for alle grupper. 
Disse har slått svært godt an etter 
frammøte å dømme. Den ene dagen 
var det få damer tilstede, men det 
hadde sin naturlige årsak, Kirk- 
våg begynte med «Det spørs» igjen 
At damene uteblir liker vi ikke, så 
neste gang skal vi ha radio i klubb
lokalet.

Innendørstreninga tok til 22. jan. 
og frammøte har vært bra så det 
kjøres for fulle «mugger». Guttene 
følger interessert med, svetten ren
ner, og vi har inntrykk av at de 
setter alt inn på å få kondisjonen 
på topp. Nå har de begynt med ute- 
trening også så det er 3 trenings- 
dager i uka.

Vårprogrammet er i orden. Tre
ningskamp mot Grane i Arendal 7. 
april, Jerv i Grimstad 14. april, 
Mjøndalen her 22. april, Sandefj. 
her 28. april og mot Urædd på Øst
siden 1. mai. Samtidig med A- 
kampene vil der bli kamper for 
andre lag slik at vi har 22 mann i 
aktivitet, så U. K. kan finne fram 
til det absolutt beste laget når se
rien starter.

Til slutt håper og tror vi i styret 
på alle dere aktive, som sliter og 
trener, må ha hellet med når vi 
begynner for alvor. Vi håper også 
å ha de passive med for å få den 
rette kampgløden, den har vært 
borte. Vi løfter i flokk!

Håndball
På grunn av mangel på bane, 

har som kjent lagene våre spilt 
alle sine kamper i de foregående 
sesonger på utebane. Treningen

Foreningens
Endel praktiske

deise

i foreningen. Han har vær med i 
bandygruppa siden starten (over 
20 år), ved siden av andre verv i 
foreningen alltid rekt bandygruppa 
en hjelpende hånd.

Det gjenstår litt arbeide på 
garderoben, samt å få klint noe 
maling på utsiden som er tenkt ut
ført til våren.

I neste nr. av Porsbladet skal 
vi forsøke å gi en fullstendig se- 
songrapport fra bandygruppa.

Bandygruppa.

selve forhøyelsen som den prak
tiske gjennomføring av innkrev- 
ningen.

Konklusjonen på det hele var 
at forslaget ble vedtatt. Dermed -

Fotballgruppas 
velge 2 U. K.-medlem- 

- — Solstad og E. 
-i som 
velges, 

fotballgr.,

Oet koster-----
Ja, det er sikkert. Det er ikke 

sd ganske få beløp det skal til for 
å drive en såpass stor idrettsfore
ning som vår.

Vi vil på det innstendigste be 
dere huske å betale kontingenten 
og også være med å hverve nye 
medlemmer.

ikke den kvelden, men en må jo 
gjerne tenke over det en hører for 
så å komme tilbake til saken. Et
ter foredraget fikk vi så et parr 
muntre sanger av den gode Yngvar 
Numme, godt akkompangnert av 
Thom Tvedt. Begge disse guttene 
spilte å sang seg inn i alles hjerter. 
Numme var ikke snauere enn at 
han tok seg noen gode gloser inni
blant som høstet stort bifall.

Nå ble det kaffe, boller og jule
kake, og godt smakte det, enten 
det kom av at banken forærte det 
eller det var festkommiteen som 
gjorde alt så godt og pent, så får 
de dele æren. Mens vi spiste gikk 
loddbøkene rundt og jeg skal si 
det ble solgt lodder, for hvem ville 
ikke vinne en bankbok. Så ble det 
sang og musikk av Numme og 
Tvedt .Nå var det tid for trekking 
og alle og en var vi spente. Først 
ble en bankbok trukket, så noen 
ekstragevinster og s åden andre 
bankboka. Jammen vant ikke den 
samme damen begge bøkene, så 
det ble jente med bok som en sier.

Formannen overrakte P. Ander
sen en blomsterbukett og en takk 
fra damegruppa for hans ypper
lige foredrag. Numme og Tvedt 
fikk hver sin eske med mokkabøn- 
ner og damegruppas hjerteligste 
takk. Ja så forsvant hver til sitt 
og en hyggelig kveld var slutt.

sekr.

te foreningens takk til Realfsen 
for hans virke for foreningen i det 
forløpne år. od-

Hovedforeningen
Generalforsamlingen til hoved

foreningen ble avholdt i klubblo
kalet 30. januar 1957. Frammøtet 
var dårlig, og bare ca. 40 medlem
mer fant dette møte så viktig at 
de ville være tilstede. Særlig var 
det skuffende å se at så mange av 
de tidligere tillitsmenn, som man 
gjeme regner som foreningens 
støtter, glimtet med sitt fravær.

Formannen åpnet møtet og min
tes i en kort tale Rolf Anundsen 
som var gått bort i året som gikk.

Deretter ble dagsordenen opplest 
og godkjent, og Leo Johannesen 
overtok dirigent vervet som han 
gjennom hele møtet skjøttet på be
ste måte.

Hovedstyrets, Stadionstyrets og 
Pors-bladets beretninger ble opp
lest og godkjent uten vesentlige 
forandringer.

Regnskapene ble også godkjent 
etter endel innlegg der en kom inn 
på div. regnskapstekniske ting.

Det var kun kommet inn et for
slag som skulle behandles, og dette 
var fra hovedstyret og gjaldt for
høyelse av foreningskontingenten.

Dette førte til en ganske livlig

jeg har 
stilt.
tJ^^^tduseropp- 
tumstiskt på året? “

' ogL°jrimiStiSkerjeSbestandig, 
Want medlemmene er tilstede så vi 
kan hevde klubben vår r^

til kr. 5,— Og av disse skal kr. 2,— 
tilfalle hovedforeningen.

/ —-—vcuiau. Dermed er
kontingenten forhøyet fra kr. 3,— Lovkommite:

B. Nygård, Kr. Barth, H. Eltvedt

Det gjensto fra . 
årsmøte år’ 
mer. Valgt ble: Th. 
Gundersen. 
Profesjonell 
men må oppnevnes 
°g generaIforsamlingen gav sitt

Møtet sluttet med at for™ 
ble j/’™*™-

Revisorer:
Kr. Young Halvorsen, J. Kjør- 

holt, A. Auli (varamann).

Huskommite:
A. Kjellevold, H. Hansen, Kr. 

Herum, O. Holtan, E. Kittilsen. 

Kommite for Stadionutvidelsen:
J. Borchenius, Kr. Barth, 

debatt, som ikke gjaldt så meget Skrapeklev, E. Gundersen.
Arkivar:

R. Tangen.

Valgkommite:
A. Jansen, S. Edin, H.

Bandy
Bandysesongen er snart slutt 

og vi har endelig fått tid til å skri
ve noen ord til Porsbladet.

Bandygruppa var i år i den van
skelige situasjon at vi sto uten 
garderobe for sesongens begyn
nelse. Vi måte derfor se oss om 
etter mulighetene for et sådant 
med Porsgrunn kommune, ved S. 
Knudsen som sitter som formann 
i byggekommiteen for Vestsidens 
skole, fikk vi endelig lov på endel 
brakkematerialer.

Etter velvillig assistanse av Finn 
Karlsen som stilte lastebilen til 
disposisjon fikk vi så fraktet mate
rialene bort til banen.

Så begynte reisingen av det vor
dende garderoberom, som forresten 
ikke ble noen skjønnhets-åpenba- 
nng. Men etter iherdig dugnad av 
endel bandyinteresserte lyktes det 
endelig å få reist garderoben, så 
vi hadde et sted å krype inn.

Huset er jo av midlertidig art 
da foreningen i påvente av gymna
stikksal ved Vestsidens skole får 
disponible rom i forbindelse med 
sportsplassen.

Styret i 
faindelse r- 
r°ben få takke

Erling Olsen.
vi kanskje vært uten 

Han kan tjene som 
' for unge og gamle

virke!
ting i forbin- 

med forhøyelsen ble over
lagt hovedstyret å finne en løsning 

på.
En gikk så over til valg, og re

sultatet av disse framgår av neden
stående.
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En prat med Jeisen

D.

- n n.

Etterlysning

AUe Porsere som bevisst eller

ubevisst er i besittelse av gamle

bes melde fra om dette til forret-

O. L.

ningsutvalget. Spesielt bes alle tid

ligere tillitsmenn rote i skuffer og 

gamle kasser. God jakt.

protokoller, papirer, brever, poka

ler o. 1. som tilhører foreningen,

insrtuktører
over en

å styrke det gode forholdet mellom 
de to klubber. Og la det være sagt 
med en gang, stevnet ble sports
lig sett meget vellykket. Alle gut
tene gikk inn for å bokse teknisk, 
°g jeg tror neppe det fins to bedre 
boksegrupper i landet i dag.

Til våren kommer vi til Pors
grunn, og la oss håpe at returmat- 
chen blir like vellykket, og at det 
gode samarbeidet mellom Pors og 
AJ.K.Lund vil vedvare.

Med sportslig hilsen
Arild Hainnås

■Qn kilden
FRA KRISTIANSAND

NORRøna
- pORSGRUNN

På A.I.K.-Lunds boksestevne i 
Kristiansand den 2. februar, ble 
spørsmålet om en pokalkamp i bok
sing mellom Pors og A.I.K.Lund 
tatt opp med T. Skarnes. Det var 
ingen tilfeldighet at det nettopp 
ble han vi spurte. Samarbeidet 
mellom Pors og A.I.K.Lund har 
bestandig vært det aller beste. Det 
har alltid vært villighet til stede, 
vi har sendt våre boksere til deres 
stevner, og når kamplistene for 
stevner i Kristiansand har forelig
get, har Pors alltid vært godt re
presentert. Disse guttene er popu
lære på podiet her i byen, da de 
bestandig viser god idrett. Pors 
har jo i likhet med A.I.K.Lund, 
prøvd å følge den rene, tekniske 
linjen i boksingen.

Det skulle også denne gangen 
vise seg at Pors stilte seg mer enn 
villige, og ferste del av pokalkamp- 
en gikk av stabelen lørdag 2. mars. 
A.I.K.Lund vant oppgjøret 6—4, 
men ressultatet er ikke det vik
tigste. Hensikten med dette var at 
guttene skulle få kamptrening, og

RUGTVEDTRENNET 1957 
går av stabbelen, lørdag den 23. 
mars. Vi ber samtlige medlemmer 
om å hjelpe til med arrangementet.

Det blir lagt ut billetter til Pre
mieutdelingen på forhånd, som blir 
på Hotell Vie.

av 
Vennerød, 

den 19. 
med 55 iv-

på. Det blir mest til at pikene tre
ner hjemme, for tiden strekker ikke 
til konkurranseprogram og stevne- 
program. Vi har tross alt ikke mer 
enn 2 timer til rådighet hver uke.

Vel vi får håpe det beste, og 
skulle det falle en god plassering 
til en av våre piker, ville det være 
veldig morsomt. Men vi må ikke 
kreve for mye. Det skal nerver til 
å stå alene på et gymnastikksal- 
gulv og vise et frittstående pro
gram. Det kan klikke selvom en 
kan øvelsene alldri så godt. Og 
husk, de er ikke mer enn 14 — 15 
år. Vi følger dem i hvrt fall med 
alle gode tanker når de «trer frem» 
for publikums og dommernes dom 
den 7. april.

holldt et uoffisielt kretsmesterskap 
i samme alderstrinn, og her var 
noen av våre piker med. De gjorde 
det meget bra ved samme anled
ning.

Nå har vi siden jul trenet på 
disse programmene, og etter våre 
mål gjør pikene det bra. Hvor man
ge vi kommer til å anmelde, er en
da i det blå. Og sjansene disse 
eventuelt kommer til å ha er det 
vanskelig å ha noen formening om. 
Vi tror i hvert fall at konkur
ransen blant kretsens piker kom
mer til å være meget stor, for etter 
hva vi har hørt, trenes det hardt 
i alle klubbene i kretsen.

Konkurransen skal holdes 7. apr. 
Stedet er enda ikke bestemt. Vi har 
med andre ord en måned til å trene

—Hvilke kvelder trenes det?
—Tirsdag trener vi inne i gym

nastikksalen, torsdag og lørdag 
ute. Torsdag trener vi bare i kon
disjon. Lørdag har vi tenkt å få 
bruke ballen. Hvor det blir er ikke 
gått å si nå, men vi har tenkt å 
bruke skøytebanen.

— Er alle de fra fjorårets lag 
med?

— Alle fjorårets spillere unntatt 
Karl Skifjeld og Dagfinn Jensen 
har vært med på treninga. Vi hå
per selvfølgelig å få med Skifjeld 
igjen i de første viktigste kampene.

I tillegg til disse er alle fjord- 
årets A-lagskandidater med, pluss 
to av våre beste juniorer Åge Lund 
og Rolf Nilsen, som vi venter oss 
meget av. Vi har også kontaktet 
2 av våre mest lovende juniorer 
for et par år siden, John Nilsen og 
Roald Reiersen, som p.t. er i mili- 
tærtj. Begge disse kommer hjem 
for gått i slutten av april og er i 
god trening

— Har dere teorikvelder ?
— Ved siden av treningen har 

vi hver 14 dag teoritimer med et- 
terf. kaffespleis, som jeg har inn
trykk av spillerne setter stor pris 
på. Her går vi gjennom spillets fi
nesser, taktikk o.m. blir diskutert.

— Hvordan ser det ut stort sett ?
— Min personlige mening om 

laget er at ved siden av våre beste 
gamlekarer må vi få en foryngelse 
av vårt lag. Med den store stab av 
yngre spillere som vi har, tror jeg 
vi skal få et brukbart lag i løpet 
av sesongen. Om det skal koste oss 
nedrykking i 1. div. vil jeg ikke 
svare noe direkte på, men vi skal 
ikke se så altfor mørkt på det. En
nå finnes det sjangser til å holde 
seg i Landsdelserien, og så lenge 
den er der, er ikke håpet ute. Med 
den glød de aktive og ikke minst 
ledelsen viser, kan jeg ikke skjønne 
annet enn at det må gi resultater.

Turn
Stevneprogrammene til turnerne 

våre er kommet, og hvor skal de 
dette år tro? Jo, til Drammen og 
Skien går turen, og spør om de gle
der seg alle sammen, både unger 
og voksne. En søndag midt i febr, 
skulle programmene for damer og 
husmødre gjennomgåes i Drammen 
og det var en gjeng humørfylte

Ski
Barneskiskolen under ledelse 

instruktøren Asbjørn 
begynte undervisningen 
februar i Tripp-Trapp 
rige og lærevillige elever.

Vi ønsker Asbjørn lykke til med 
arbeide.

SKIGRUPPA ETTERLYSER 
alle lags-pokaler, lagspremier og 
protokoller samt viktige skriv. 
Vær vennlig å innlever det til form. 
Alfr. Magnussen, Kirkegt. 45. Telf. 
51629 snarest.

har det da også vært så som så med 
Vi blei riktignok henviste til a tre
ne på det nyervervede areal uten
for Stadion, hvor det var tuer som 
kunne velte større lass enn karer 
på 1,90 og derover. Vel, ta spaden 
i hånd, det er gjort i en håndven
ding var svaret. Men når Stadions 
klubbhus var opptatt 8 av ukens 7 
dager var vi like langt. Desto gle
deligere er det derfor å vite at i år 
er alle sjangser til stede for at vi 
kan få spilt våre kamper på Vessia. 
En vil også forsøke å sette i gang 
trening både for damer, piker og 
herrer. Det er derfor å håpe at alle 
spillerne våre og de som har lyst 
til å spille håndball møter fram, 
når en skal ta fatt på sesongen

Til orientering for medlemmene 
kan vi meddele at vi i år har på
meldt et dame-, pike- og herrelag 
til kretsserien. Tirsdag 19. febr, 
var det møte for damene, og det 
møtte frem ca. 15. Møtet var lagt 
opp som en hyggekveld, og man 
ble enige om å forsøke å sette i 
gang lignende for pikespillerne. 
Herrespillerne kan også gjøre reg
ning med noen lignende kvelder. 
Vi håper at alle medlemmene våre, 
så være aktive som passive, møter 
fram til de møter eller arrangement 
som vi setter i gang.

'Hotcena Slipeskioec
er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel.
Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 

grovhetsgrad - den 

“^xse'orDem-
FABRIKéR a/S 
grunn

Blir del et Kretsmesterskap?

Ja, nå kan dere begynne å stu
dere. Tenk, spørre om det blir et 
kretsmesterskap, vi som har så 
mange fra før? Vel, vi skal verken 
benekte eller fastslå. For første 
gang har Telemark Gymnastikk 
og Turnkrets gått i gang med et 

rangement av kretsmesterskap

l» ktawr. Tidligere h„ del v.rt

— som tok toget bort- 
tidlig morgenstund.

Hvordan kommer så programmet 
til å passe for våre? Ja, det er ikke 
så lett å si foreløpig. Husmorpro- 
grammet er alle tiders kan vi for
telle. Dameprogrammet blir vel be
dre enn det virket ved første øye
syn. Det er så lett å si det er kje
delig til å begynne med. Når en 
har fått øvd på det en stund, blir 
det sikkert morsommere.

Ungenes programmer skal gjen
nomgås først i mars, forøvrig den 
dagen troppskonkurransen går av 
stabbelen i Skien. Vi har nok av 
unger som har tenkt seg til Skien 
i år, så det blir nok litt av en jobb 
først å få lært dem øvelsene,og si
den å ta vare på dem der oppe un
der stevnet. Vi har forresten all
tid hatt verdens greieste piker med 
oss, så det blir vel ikke mer arbeid 
nå enn tidligere.

Vi har allerede begynt på pro
grammet for pikene fra 8—12 år. 
De større pikene holder for tiden 
på med et kretsmesterskaps-pro- 
gram, så deres stevneprogram har 
vi ikke hatt tid til å gå inn for 
foreløpig. Men først i mars setter 
vi i gang for fullt, og da må de mø
te opp alle sammen som har tenkt 
å være med.

Stevnene skal holdes for pikene 
i Skien 30. mai — Kr. Himmel
fartsdag, og i Drammen 1. og 2. 
juni for damene og husmødrene.

Vi sier vel møtt i turnsalen til 
alle som ønsker å delta i årets stev
ner. D.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

a

I toppform

filW Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler

0. L.

ITlo-ttaA, innd&udd.

Nytt fra Hovedstyret

msmi) metaluerk a.s

QM. u-e&AdeA, aq. (AeAåedM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

har gjort
, --i send

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

I. L Dyraas
Telf. 515 68

hrsgrwi Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 0J, 56

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

O. BrAArud
Kjøtt- og Pølseforretning 

Øst og vest 
Telefoner: 5 15 06 -— 515 05

fVestsidens Skoløyforretning A.s
Torvet 

V. Porsgrunn. 
Telefon 5 21 21

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

LOVENE VÅRE
er nå revidert, stensilert og blir i 
disse dager sendt til de forskjel
lige grupper til godkjenning, even
tuelt retting. Etter som vi forstår 
er det gode muligheter at alt skal 
være ordnet i løpet av kort tid.

Våre formenn
Da det fra tid til annen hersker 

tvil blandt medlemmene om hvem 
som er formenn i de forskjellige 
grupper gjengir vi disse her.

Fotballgruppa Leo Johannesen, 
Svingen 3.

Skigruppa Alfr. Magnussen, 
Kirkegt. 43.

Turngruppa Duddi Kjellevold, 
Heigt. 27.

Damegruppa Molla Hegna, 
Crøgerlien 13.

Bandygr. A. Vinje Henriksen, 
Solumsgt. 2.

Boksegruppa Bjarne Olsen, 
Solumsgt. 11.

Håndballgruppa Torfinn Weber, 
Vestregt. 68.

u I F NIv p°rsgrunn 
□ Bo AØA&E7 M# fWrelf. 5 04 25
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE 

KJOLER — KAPER
Scngeutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Pressens veileder: Henry Ha n. 
Hoytaleranlegg: K. Rugtvedt. 
Ordensvern sjef: Ame Furumo. 
Bill.salg sjef: H. Westby 
Programsalg: Turngruppa. 
Utsmykkingskom.: Otto Malmgren, 
Odd B. Kristiansen, Leif Melby, 
Ame Stenkvist, A. Johannesen, 
Rolf Asdahl, Erling Halvorsen. 
Salg i bakken: Damegr., Skigr. 
Kaffekoker: A. Kristensen.

På siste hovedstyremøte ble en 
rekke saker behandlet hvorav vi 
vil nevne følgende:
1. Stadion.

Det ble fattet vedtak om å over
dra alle forpliktelser vedr, stadion 
samt drift av begge baner til Sta- 
dionstyret.
2. Kontingent.

Siden generalforsamlingen har 
kontingentspørsmåleet vært fore- - 
lagt gruppene.

På grunnlag av disses innstilling 
ble bestemt at kontingenten skulle ■ 
være kr. 5,— pr. medlemskort selv

Vi tar med noen av kommite- 
medlemmene som er satt opp: 
Bakkesjef: Thorbjørn Hansen. 
Hoppsjef: Andr. Nilsen. Hjelpere: 
Nils Bjerva og Bjørn Reinholdt. 
Tråkksjef: Per Boye Abrahamsen. 
Tråkkere: Leif Lindstad, Magnar 
Rønningen, Kåre Berberg, Ivar 
Kristiansen, Jun.avd. løpere.
Sletta og overgang: Th. Åsland, 
J. Kjørholdt, Alf Jacobsen, Olaf 
Holtan, Th. Thorstensen, Erling 
Olsen.
Startere: H. Kvåle, Svein Barth, 
Thor Skarnes, Rolf Gunnerød. 
Signalmann: Otto Malmgren. 
Speaker: Halvor Teksten.
Hoppmålere: J. Augestad, Eid., 
Håkon Åltvedt og S. Follaug, Øm 
Rolf Knutsen, Pors.
Hoppl. skrivere: Magne Johansen 
Rolf Nygård. Speaker: A. Skilbred 
Opprop: Hans Hansen, R. Nygård, 
M. Johansen, H. Madsen, G. Mads’ 
Anmsere: R. Næss, J. Holtan, G. 
Gundersen.

Rugtvedtrennet
Skigruppa håper også i år på 

hjelpsomheten som tidligere ved 
arrangement av renn i Rugtvedt- 
kollen, — og har tillatt seg å sette 
opp kommiteene som i fjor.

En håper bare at medlemmene 
både de som var med i fjor og an
dre interesserte møter opp fredag 
22. og lørdag 23. mars og hjelper 
til i bakken.

Som dere alle ser så går det 
hart på sneen om dagen, og det 
kan spøke om vi kan klare å holde 
på den så lenge. Vi må i alle til
felle få kjørt sammen så mye som 
råd er, og dette må gjøres til hver 
kveld.

En må derfor henstille til samt
lige medlemmer om å møte opp å 
ta det skippertaket som dere alltid 
har gjort når det røiner på som 
harest.

Husk det er lørdagsrenn!

Er det noen i Pors som l 
noen lignende prestasjoner, så 
inn noen ord til Pors-bladet.

God prestasjon!
I Lommedalens I. L. landsrenn 

i 1952, lå Otto Austad godt an med 
60 JA m i første omgang. De som 
kom så langt, fikk ganske harde 
nedslag, og flere klaget over at 
strammeren på Kandaharen sprang 
opp. Austad var ikke så heldig i2 
omgang. Han landet på 61 m,bin
dingen spratt opp, den ene skien 
løsnet og skar ut blant tilskuerne. 
Austad var nesten overende, men 
på en eller annen fantastisk måte 
greidde han å reise seg og føk på 
en ski nedover sletta mens bifallet 
bruste mot ham. Dommerne beløn- 
te ham med 15 - 13 og 16 i stil og 
han fikk 18. premie, som han nok 
har tatt spesielt vare på.

Om det foreligger medlemsskap i 
flere grupper. Kr. 2,— P1- «æ 
lemskort tilfaller hovedforeningen.

En fant det vanskelig å finne 
en god ordning slik at hvert med
lem bare betaler kr. 2,— en gan 
til hovedforeningen, og i betrak • 
ning av at kontingenten fremdeles 
vil være meget rimelig, gikk man 
enstemmig inn for ovennevnte løs
ning.
3. Klubblokalet.

Det ble vedtatt å opprette eget 
regnskap for Klubblokalet uavhen
gig av hovedforeningens, og dette 
regnskap samt beretning skal fore
legges generalforsamlingen.


