
■>

Nr. 3 Mai 1957 12. årgang

Turid Waskås.Laila Skifjeld.Lillan Gundersen.

Hovedstyret.

Kretsmesterskapet i turn for pi
ker ble avholdt i Odds Turnhall, 
søndag den 28. april, og Pors hadde 
5 piker med. Av disse kom Jf hjem 
med premier. Det var flott gjort, 
— ikke sant?

Vi gratulerer premievinnerne og 
ikke minst Duddi Kjellevold som 
har stått for instruksjonen.

den opptimist som hun er mente 
hun at sjansen var tilstede da jen
tene hadde trent iherdig og at de 
var i form. Hun fikk rett, og fore
ningen er glad for den innsatsen 
dere gjorde i det forste offisielle 
kretsmesterskap.

Pcmgrunnsmesier
i hopp for 1951 heier Per Morten 
Røed, og representerer Pors. Ski- 
gruppa hadde endel deltakere med 
i dette mesterskapet som ble arran
gert av Urædd. Det var synd at 
ikke også gutter over llf år fikk 
delta. 10 av våre gutter ble premi
ert her, og vi hadde flere klasse- 
vinnere. Høyeste poengsum ble opp
nådd i kl. 11—12 år av Per Morten.

Byggeløyve
Vi noterer med tilfredshet at 

det i disse dager er gitt byggeløyve 
for gymnastikkfløyen ved Vestsi
dens Skole, og vi håper og tror 
den vil bli til stort gavn for både 
skolen og vår forening.

17. mai
Oppslutningen under foreningens 

fane i borgertoget på 17. mai i fjor 
var ganske god, men vi ber alle 
Porsere gjøre sitt til at den blir 
enda bedre i år.

KRETSMESTERSKAPET I TURN
I klassen IJj—16 år ble Turid 

Waskås Kretsmester med Lillan 
Gundersen og Laila Skifjeld på 3. 
plass.

I klassen 12—Uf år ble Nunne 
Kaasa nr. 6.

Porsbladet snakket med instruk- 
trisen for stevnet og spurte da om 
hun trodde det var sjanser, og som
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REDAKSJON:

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

Vestsidens Herrefrisør
Fagmessig arbeide Aksel FjeldWINJE & CHRISTENSEN

90 7„

Porsere! FikserbildeStikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjo risavdeling

I

porsgrunn porselen
elektrisk brent

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Hvor er det blitt av referatet fra 
Turngruppas juletrefester? Det ble 
nemlig sendt redaksjonen like etter 
at festene var avholdt og hensik
ten var å få det inn i første nr. av 
bladet d. å.

Well — vi har funnet det!
På grunn av «plass» fant redak

sjonen ut at dette ikke kunne tas 
inn i nevnte nr. Vi i turngruppa 
finner da ut at det er temmelig

HÅNDBALLGRUPPA er i virk
somhet. Vi ser nedenfor følgende 
resultater de har oppnådd i sine 
første seriekamper:

Damelaget spilte uavgjort 3—3 
mot Knardalstrand. Pikene spilte 
0—0 mot Borg og herrene vant 
4—3 over Borg.

Dame 
og

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

O. M- Bwrulfsen
Anbefaler sin

Tobakk- 
sjokolade- 
og papir forretning

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet 
Utbetaling av gevinster.

Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29

er kommet på plass ved oppslags
tavlen, og nå håper vi at medlem
mer vil benytte seg av den og sen
de oss stoff til beste for foreningen 
vår. Negative innlegg går i papir
kurven. Red.

M. 14. 1VIIMA 
Etb. 101S.

— MØBELFORRETNING —

Telef.: Jernbanegt. 50211 Kirkegt. 50673

Elektrisk utstyr på lager

Ekko’

norsk

Redaksjonen har gjentagne ganger 
purret på stoff fra flere av grup
pene, — uten resultat. Vi håper at 
dette bare er av forbigående art, 
og at de nå setter seg ned for å 
ordne stoff til neste nr.

Årsaken var som nevnt, og vi 
beklager at det var dårlig med 
plass, tiltross for at vi i redaksj. 
måtte lime inn et ekstra blad for å 
få med det vi synes var viktigst, 
og for at alle grupper skulle få 
spalteplass. Vi er helt enig i at vi 
burde varslet om dette. Vi skal
love og huske det til en annen gang, 
hvis det skal bli for meget stoff.

Red.

sent å komme med referater fra 
juletrefester langt ut i april—mai. 
Vi lar det da henstå til neste jul.

De som var med på festene vet 
jo at alt gikk for seg i tur og or
den, med rikelig underholdning og 
etter beste oppskrift.

Ongene moret seg kongelig!
A. E. ref r.

GODT GJORT!
Vi leste i Fram-avisa at dame- 

gruppa hittil hadde gitt kroner 
16000,— til hyttefondet. Det var 
saker å ta med seg. Nå spørs det 
om våre kan gjøre det samme.

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

er et kjent og skattet medlem av 
vår forening, som har representert 
klubben vår på en ypperlig måte 
gjennom mange år. F. t. er han 
formann i Grenland skikrets og 
styremedlem i Norges Skiforbund.

Pors-bladet kommer over ham 
nettopp som han er i ferd med å 
forberede årets ting. Det faller da 
naturlig å spørre ham hvordan det 
ligger an nu etter at sesongen er 
avsluttet ?

— Hvis du mener norsk skisport 
i sin almindelighet, så er sluttning- 
en som den har vært tidligere. Noe 
tilbakegang når det gjelder junior, 
det er forresten tilfelle med de 
fleste grener, men ellers er vi for
nøyd når det gjelder bredden. Det 
er meget å glede seg over selv om 
det ikke alltid går etter oppskrif
ten.

— Nå tenkte jeg spesielt på lø
pere fra Grenland og deres presta
sjoner ?

— Det er noen år siden vi hadde 
vinneren i det spesielle hopprenn 
i Holmenkollen, men våre gutter 
har representert kretsen i Holmen
kollen og N. M. senior som junior 
og har hevdet seg godt. Våre lang
rennsløpere har kanskje ikke vært 
så gode som hopperne, men lang
rennsløperne i Grenland vil nesten 
bestandig ha det handicap overfor 
de mer østlige kretser at førjuls-

Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93 Porsgrunn Telf. 5 06 93

PORS BOKSEGRUPPE 
arrangerer lagkamp mot A. I. K.- 
Lund, Kr.sand S. på Pors Stadion, 
lørdag 1. juni.

A.I.K.-Lund har alltid hatt en 
god boksegruppe og teller bl.a. fle
re av landets beste boksere.

I Kristiandsand i høst tapte Pors 
knepent og vi håper nå på revansje. 
Det kan bli interessant på Stadion 
den 1. juni.

Alf B. Jansen, 
redaktør 
John Fjeldvik, 
kasserer

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



PORS-BLADET4 5PORS-BLADET

Skigruppas
junioravdeling
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Det er mange år siden Pors har 

hatt vinner av et kretsgutterenn 
men i år gikk Hans Sigv. Real f sen 
til toppen i Gjerpens kretsgutte
renn i Grinibakken.

PORSBLADET benytter anled
ningen til å gratulere alle premie- 
vinnerne og takker for innsatsen.

TURNGRUPPA sender 3 piker til 
turnleiren i Horten fra 24. juni — 
1. juli.

På grunn av den gode innsatsen 
under K. M. er disse tatt ut til å 
representere Pors: Lillan Gunder
sen, Laila Skifjeld og Turid Was- 
kås.

menligne våre uskyldige amatører 
med disse proffer? Kringkastingen 
hadde forhåpentlig ikke ventet at 
det skulle utarte seg som det gjor
de, men ære være bokseleder Hell- 
man, han scoret mange poeng i sine 
innlegg. Hos Hellmann var det ikke 
svikt oppe i hjernen tiltross for 
alle de slag han i sin tid har mot
tatt i hodet. Skaden ved boksingen 
er visst ikke så farlig, men bokse- 
hetsen har vel fått denne fikse ide
en etter å ha fått slag fra mamma 
eller pappa.

KLUBBMESTERE 1957
Kl. 15—16 år: Thor Baksås, 13 

—14 år: Olaf Rønningen, 11—12 
år: Per Morten Røed, under 11 år: 
Arild Røed.

Boksingens hjemland, England, 
tok skrittet helt ut, nemlig på helt 
vitenskapelig grunnlag. De ga seg 
til å undersøke hele 5000 sier og 
skriver femtusen aktive boksere. 
Professorene og legene som foretok 
denne underesøkelse fant ikke en 
eneste skade, og så vil man komme 
å si at boksingen her hjemme, i det 
lille Norge, er farlig for ungdom
men. Nei og atter nei. Kan helse
direktør Evang fremlegge beviser? 
I såfall må han ha hentet dem fra 
Amerika eller kontinentet, ikke her 
hjemme for her er skadevirkningen 
lik null.

Kan man få drept boksingen med 
det lille boksehetsen har å fare med 
så er det en form for justismord. 
Boksing er en frivillig sak, ingen 
tvang og er det noen som har lyst 
til å drive boksing så la dem det. 
Dere som er så mot det får holde 
dere hjemme.

Avisen T.A. hjelper jo også godt 
til når det gjelder hetsen mot bok
singen og en liten notis i samme

La det være sagt med en gang, 
— ingen idrettsgren i dag er så 
omdiskutert som boksingen og ing
en idrettsgren er vel blitt forsøkt 
skutt i senk som boksingen. Bokse- 
hetsgruppen skyr ingen midler for 
å få den forbudt, uansett om de 
er aldri så umoralske og skitne, så 
skal det gjennomføres at boksingen 
skal forbys, selv om det skal gå ut 
over nevekjempernes åndelige ka
rakter og livsførsel i fremtiden.

Sesongen 1957 var kort og hek
tisk. Guttene kom sent igang med 
treningen på grunn av snemangel 
noe som også gjorde seg gjeldende 
et stykke ut i sesongen.

Da bakkene her i distriktet var 
spart for snøen, fant juniorstyret 
på å sende en del gutter på tur til 
Morgedal. Her fikk guttene både 
trening og anledning til å delta i 
skirenn, samtidig som de fikk alle 
tiders tur. Guttene viste seg fra 
sin beste side, noe som de forøvrig 
alltid gjør.

Etterhvert kom også noen snø
fnugg i de nedre distrikter så det 
ble mulig å følge den oppsatte ter
minliste. Guttene våre deltok i de

Vi husker kanskje debatten i ra
dioen for en tid tilbake. Det skulle 
jo være en saklig debatt, men hva 
hendte? Jo, en av dem tapte hodet 
totalt og over eteren gikk et run
gende tordenskrall «kili ham — 
drep ham», jo, det var i sannhet 
en saklig debatt. Samme person 
hadde vært tilstede på boksestev- 
ner i New York, men tenkte da ved
kommende på at det var proffe- 
sjonelle boksere han så, folk som 
levde av sine never og boksingen? 
Kan han da stå og skrike ut over 
eteren sin simple ordflom og sam-

Der er mangen en kjekk ungdom 
som har boksingen som hobby, men 
denne hetsgruppen tar ikke meget 
for å henge ut disse som brutale 
bøller som har for vane å slå ned 
og skade folk. Man beveger seg på 
farlig grunn, ikke nok med at man 
skader vedkommende idrettsutøver 
men det går også utover dennes 
familie.

Boksehetsen er slått stort opp 
av enkelte kretser med hjelp av 
reportasjer og billeder, som oftest 
fra proffboksingens verden.

omgang etter fall i første, ville det 
nok trukket alt for lenge ut. Nå 
ble det avviklet på ca.3 timer, noe 
de 6—700 tilskuerne som trosset 
vind og kulde sikkert var glade for.

Rennet ble i alle deler vellykket, 
og de flotte premiene som ble delt 
ut i klubbhuset umiddelbart etter 
rennet falt i vinnernes smak.

Summa sumarum viser en meget 
god sesong og antallet av premier 
er steget sammenlignet med fjor
årets. Guttene har i år erobret hele 
47 premier tiltross for en meget 
kort sesong. Dette skulle vel tyde 
på at guttene våre er i fremgang, 
og når Lille-rugtvedt ble utbedret 
denne sesong skulle alt ligge vel til 
rette for våre juniorer til neste år.

renn som ble holdt og tok godt til 
seg av premiebordene.

Vårt eget renn ble holdt den 10. 
mars og deltakerantallet var re
kord for Grenland denne sesongen. 
Av de 280 løpere som var påmeldt 
startet ca. 240. Rennet ble litt av 
en maratonaffære, og hadde ikke 
rennledelsen vært så fornuftig å 
nekte alle de yngste å starte i 2.

li Wraitiimi Sno)

vinteren uteblir, og en annen ting 
som kanskje gjør sitt er at våre 
løpere bor så langt fra hinannen 
at det ikke blir det rette langrenns- 
miljø, og endelig at vi skulle ha 
mer instruksjon. Det siste gjelder 
også for hopperne og slalomfolket.

— Hvordan går det med hop
pingen og omleggingen til den nye 
stilen ?

— Vi er enda bare i begynnelsen, 
men det arbeides godt og enkelte 
resultater er allerede oppnådd. 
Norges Skiforbunds tekniske komi
te for hopp, med Sigm. Ruud som 
formann arbeider for fullt, men det 
vil selvfølgelig ta tid og særlig når 
vi tenker på bredden. At våre gut
ter kommer er sikkert nok.

— I langrenn, hvordan står det 
til der?

— Vi har mange løpere som kan 
ta kampen opp mot de beste ut
lendinger, og noen ganger har vi 
vunnet også. De som fulgte med 
Holmenkollrennene eller N. M. se
nior kunne glede seg over nye navn 
i sporet som det skal bli intere- 
sant å følge videre. Det er kanskje 
noe bedre på 15 og 30 km. enn over 
det klassiske femmilsløpet.

— Alpin skisport kommer seg 
her i landet så vidt jeg forstår, 
ser dere i Skiforbundet det også 
slik?

— Våre alpinister er det ikke 
farlig med. Her er det så mange

Bena Fabrikker

som når som helst kan slå seg 
igjennem, og vi har toppfolk som 
hevder seg med glans. Riktignok 
har vi enda ikke de muligheter som 
mellomeuropeerne har, — jeg me
ner med hensyn til skitrekk og 
heiser, men på de stedene hvor vi 
har det er fremgangen til å ta på. 
Når vi får dette gjennomført på 
sentrale steder vil det se helt lyst 
ut for våre alpinister.

— De tre siste spørsmål var nær
mest rettet til deg som styremed
lem av Skiforbundet, og som sådan 
var du jo på tinget i Mo i Rana. 
Si meg var det noe spesielt derfra ?

— Årets ting skilte seg noe ut 
fra de vanlige, ved at spesielle sa
ker som instruksjon i langrenn, 
hopp og slalom, og en ny ting av 
året, skibakkebygging, ble tatt 
etter at det rutinemessige var un
nagjort. Ypperlige innlegg fra for
mennene i de forskjellige komiteer 
understreket tydelig at det arbeides 
og at det arbeides målbevist.

Det ville være hyggelig om jubi
leumsåret 1958, Skiforbundet fyller 
50 år, innvarslet en ny æra for vår 
nasjonal idrett.

Mulighetene er tilstede, gi oss 
den støtte vi trenger sier Aksel 
Fjeld tilslutt. En appell vi hermed 
retter til vår forenings medlem
mer.
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Mødreklubb.

Ref r.

Fra Hovedstyret

W. L. 0. L.

I

fabrikér a/s
g p i i m m i

Turngruppa har i lengre tid hatt 
planer å få istand en «Mødreklubb» 
og onsdag den 6. febr, arrangerte 
gruppen en vellykket hyggekveld 
i klubblokalet. Barnas mødre var 
innbudt og hele 80 damer motte, 
og selv om dette faktisk ikke er 
mer enn ca. 50 % synes vi likevel 
det var ganske bra.

Vi hadde vært så heldig å få frk. 
Amborg Grønnerød fra Skien til 
å kåsere, og hun fengslet damene 
med å fortelle om Gymnastikken 
historie gjennom årtier og likedan 
om hvor viktig det er for kroppen 
å drive gymnastikk. Hun høstet 
fortjent bifall.

Vi hadde også rikholdig under
holdning ikke minst av våre egne 
turnpiker som er riktig flinke, og 
de stolte mødre viste stor begeist
ring. Som gjester var Yngvar Num- 
me og Tom Tvedt tilstede og sang 
for oss. De er jo populære overalt 
i distriktet og det viste seg også å 
bli en fulltreffer her.

Da det etter kaffen ble slått til 
lyd for dannelse av «Mødreklubb» 
viste damene stor interesse for 
dette og det tegnet seg 32 medlem
mer i første omgang.

Skulle spillere fra andre lag 
være aktuelle, måtte det bli 
bare til en backplass samt til 
en av plassene i løperekkens 
innertrio - -.»

Ja det får være nok med dette. 
Det er mer stoff fra før, men det 
kan ligge. Håper dette hjelper.

fd

ferien. Vi benytter anledningen 
gjennom bladet til å oppfordre 
medlemmene til å slutte opp om 
foreningens fane den 17. mai.

M. S.

NORRØNA T
PORSGRUNN

Litt ha Damegruppa
Nå er våren kommet og med den 

en travel tid ikke minst for oss 
husmødre, men vi har alltid tatt 
oss tid til å gå på damegruppas 
møter. Vi skal snart sette igang en 
håndarbeidsbasar og da blir det 
gjerne ekstra meget å gjøre da alt 
helst skal være levert før ferien. 
Som avslutning på året pleier vi 
gjerne ha en tur, men det er enda 
ikke bestemt hvor, men tur blir det.

På siste møte hadde vi besøk av 
herr Chr. Norberg med assistent 
som demonstrerte vaskemaskin for 
oss, det var meget interessant. Et
ter demonstrasjonen var Nordberg 
så elskverdig at han gav oss et 
thermostat strykejern som vi kom
mer til å benytte til medlemsut- 
lodning.

Det er nå bare et møte igjen før

Tirsdag den 19. mars ble det før
ste møte avholdt. Fremmøtet var 
ganske bra, og gikk inn for hur
tigst mulig å gå igang med for
skjellige ting som kan være til nyt
te for barna.

«Mødreklubben» er nå et faktum, 
men vi bor ikke gi oss før vi har 
70—80 % av mødrene med.

Wenche Karlsen, mens Gudmund 
Madsen møter i aksjonskommite- 
en for en innsamlingsaksjon som 
avholdes av åndsvakesaken i Tele
mark.

Det er også fattet vedtak om at 
alle kasserere i foreningen, samt 
revisorene skal komme sammen 
for å forsøke å kondinere og bringe 
de forskjellige regnskaper i over- 
enstemmende med hverandre.

Siden sist har det lykkedes å få 
holdt oppmålings-forretning for 
tomta til klubbhuset, og kommune- 
nen har utstedt skjøte som nå er 
innlevert til tinglysning.

Lovutkastet foreligger nå sten
silert og er distribuert til gruppe
styrene. Saken vil ikke bli tatt opp 
før til høsten, men en ber at de 
innen den tid blir tilbørlig behand
let i gruppene og at disse sender 
inn sine bemerkninger.

Forøvrig er der diverse saker 
vi må forsøke å løse i sammen, og 
vi håper medlemmene står klar 
til å hjelpe oss med det når vi ber 
dere.

26/4: «I øyeblikket ei’ jo situasjo
nen faktisk den, at hvis det 
skulle settes opp et ordinært 
kretslag, måtte uvegerlig minst 
9 av spillerne hentes fra Odd.

26/4: Ingen venter at det uttatte 
laget skal slå et meget veltrimmet 
Odd-lag, heller ikke at det skal 
spille aldeles jevnt med hovedse- 
rierevene----- «Her dovntipper en
pressemann laget på forhånd, og 
skriver 29/4:» Etter det som skjed
de er det kanskje denne trioen som 
har sterkest grunn til å returnere 
hånfliret». Det må i tilfelle gjøres 
i speilet - -

Kampen mellom Odd og «Pres
sens lag» ble omtalt grundig i avi
sene både før og etter matchen. 
Spesielt en av distriktets aviser 
har i 2 artikler nylig servert så 
mye inkonsekvens at det stiller 
sportsredaksjonen i et underlig 
lys. For en fast abonent og leser 
av sporten savner jeg en logisk 
linje, og er ikke tilhenger av at 
artiklene har et tydelig patriotisk 
preg. Det er på det politiske plan 
avisen gjør sin innsats for det par
ti den representerer, og noen rep
resentasjon av enkelte klubber er 
neppe bladets styre interessert i -.

For å komme tilbake til den for
an anførte kamp og begivenhetene 
omkring den, vil en sitere utdrag 
av artikler skrevet av samme sign. 
henholdsvis fredag den 26. april 
og mandag den 29. s. m. Kampen 
ble spilt lørdag den 27. s. mnd.

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

29/4: Laget stjal dagen fra et 
noe hausset Odd-lag. Jfr. 26/4 
om presselagets sjangser - - og 29. 
april om det å følge med.

blad for en tid siden gjorde meg 
oppmerksom på at i bladet Aktuelt 
der var det sensasjon. Ja i sannhet 
en sensasjon og trakasering i høye
ste, grad. Den måten de hang ut en 
uskyldig ungdom på etter en knock 
out var vel så lite overveid og lavt- 
tenkende som mulig. Heldigvis ei' 
den uthengte bokser av en slik 
støpning at han tåler en støyt, hvil
ket alle boksere gjør, og han vil 
komme igjen med fornyede krefter 
til boksehetsens store skuffelse.

En ting vil jeg poengtere, slutt 
med denne hetsen og la ungdom
men få drive sin idrett i ro, og 
frem for alt heng dem ikke ut i 
tekst og bilder, en knock out er 
ingenting, det kan hende hvorsom- 
helst og i alle idretter.

Ungdommens lekeplass er i tre
ningslokaler, på idretsbanen og i 
skog og mark. Noencornerboys og 
viljeløse ungdommer som vandrer 
gate opp og gate ned vil vi ikke 
ha. En sund sjel i en sund kropp 
er løsenet for ungdommen, det er 
ditt vi vil ha dem.

Som kjent var 3 av de mest do
minerende spillere i kampen ikke 
fra Odd, og de nærmeste etter disse 
ifl. avisene var fra Presselaget. 
Når det den 29/4 står: «Det var 
intet offisielt kretslag vi skulle ta 
ut. Hvis så hadde vært tilfellet, 
ville f.eks. Pors-keeperen Arne 
Halvorsen vært nokså selvskreven! 
Når vi dertil vet at distriktet rår 
over sidehalfer som ikke er fra 
nevnte klubb, og som sikkert kret
sens UK vet om, må en i dette til
felle arrestere uttalelsen om at «- - 
det i hvert fall være tillatt å anty
de at kanskje følger vi pressefolk 
ikke så ille dårlig med likevel - -». 
Det skulle forresten bare mangle 
at de ikke fulgte med, all den tid 
de har sporten som levebrød, i mot
setning til oss «amatører». Krets- 
laget som ble bragt på bane må 
nok således foreløbig reduseres 
med noen flere fra nevnte klubb - -

Siden forrige nummer av vårt 
medlemsblad har vært avholdt to 
hovedstyremøter.

De saker som har vært behand
let på disse møter har for det ve
sentlige vært søknader av forskjel
lig art, men en har også hatt tid 
til å ta fatt på andre ting.

Det er blandt annet nedsatt et 
studieutvalg bestående av Hans 
Hansen, Helge Madsen, Oddvar 
Skjelbred, Anna Evensen og Duddi 
Kjellevold. Utvalget ventes å oppta 
sin virksomhet til høsten.

Til banemester ved Stadion for 
året 1957 er ansatt Henry Hegna.

I 17.-mai kommiteen møter for 
foreningen Asbjørn Wennerød og
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Fra StadionstyretSkigruppa God kritikk

H. H.

Fotballen ruller
Sekr.

Forfall - -
SPILLEFORBUD!

Turngruppas
Ttlapnegainoppvisning

Det var firmaene H. Olsen, Vest
siden Skotøyforretning A.S, Julli 
Isaksen, Finn N. Kjærsgaard, Inger 
Lise Skoe og gartner Hiis som var 
representert.

Treningen under «Jeisen» Gun
dersen har gått etter det oppsatte 
program og det er trent hardt. Spe
sielt har ungguttene vært ivrige og 
vi har nå mange gode emner som 
burde ha muligheter. Vanskelig
heten blir vel for U.K. å få plasert 
den rette mann på den rette plass.

Det er hittil i år spilt ikke min
dre enn 12 treningskamper med 
premiere den 7. april, og det har 
gått meget bra for oss. I Påsken 
slo vi Mjøndalen og søndagen ingen 
ringere enn hovedserielaget Sande
fjord, riktignok med 2 — 3 reser
ver, og B-laget gjorde det ikke dår
ligere men vant en overbevisende 
seir. Vi hadde også en tur til Grim
stad hvor vi spilte mot Jerv. Her 
hadde spillerne anledning til å ta 
sine damer med. Det ble tross tap 
en meget verdifull tur, dertil meget 
hyggelig med allsang, lek og gjet- 
tekonkurranse som ble vunnet av 
Arne Veholt.

Vel at treningskamp og serie
kamp er to forskjellige ting fikk 
vi desverre bekreftet i kampen på 
Notodden, hvor vi tapte hele 4—1

Det ble føi' presselagets kamp 
mot Odd ymtet noe om at spillere 
som meldte forfall uten skjellig 
grunn, og som muligens heller 
ville spille på sitt klubblag, kunne 
risikere å få spilleforbud.

Slikt må være misforståelse, og 
myndigheten til spillenektelser må 
— hvis det hadde blitt aktuelt — 
sies å være noe liberal da.

Forholdet nå var at kretsstyret 
hadde latt pressefolk ta ut et lag, 
og det var ifl. Telemark Arbeider
blad ikke noe offisielt kretslag. Noe 
annet kunne det heller ikke blitt, 
for da måtte den ordinære UK 
vært med i gamet. Det går nemlig 
ikke an å delegere UK’s myndig
het til noen andre uten tingets bi
fall, og det er nok verre!

Skigruppa har i år, på grunn av 
snøforholdene, hatt en kort og hek
tisk sesong. Økonomien var ved 
sesongens begynnelse svært dårlig, 
og styret besluttet og disponere 
forsiktig. Dette lykkedes oss takket 
være forståelse og resignasjon hos 
våre løpere.

Det tradisjonelle «Rugtvedtrenn» 
som ble arrangert den 23. mars 
(som lørdagsrenn) fikk forholds
vis dårlig tilslutning. Det var nem
lig renn i Drammen og Kristian
sand S. samme dag, og renn i Skui- 
bakken dagen etter. Til en foran
dring sviktet også publikum oss 
og rennet ga et lite underskudd.

Premieutdelingen, som denne 
gang var i spisesalen på Hotell 
Vic, ble i alle deler vellykket, og 
hadde samlet ca. 120 deltagere. Det 
er å håpe at direktør Mørstad i 
fremtiden vil være like grei og i- 
møtekommende når PORS ber om 
å få arrangere ett eller annet.

Den 10. mars arrangerte vi gut- 
terenn i Lille-Rugtvedt med re- 
korddeltagelse. 240 gutter startet 
og de hadde faktisk like stort frem
møte av publikum som til Rug- 
tvedtrennet».

Siden vi snakker om gutter, kan 
vi ikke unnlate å nevne Skiskolen. 
Den har i år som tidligere, vært 
drevet av Asbjørn Vennerød som 
er autorisert Barneskiskolelærer. 
Det meldte seg iår 55 barn som alle 
hadde stort utbytte av skolen. Det 
er ikke tvil om at denne skolen 
har sin misjon blant barna, og vi 
håper Vestsidens befolkning fort
satt vil dra nytte av dette utmer
kede tiltak.

Våre seniorløpere har i sesongen 
erobret 18 premier, og gutteløpeme 
47 premier.

Ved årsmøtet i vår ble det valgt 
følgende styre: Form. Rolf Nilssen 
viseform.: Alfred Magnussen, sekr. 
Hans Hansen, kasserer Gudmund

To av våre spillere var med på 
pressens kretslag mot Odd her for
leden og de fikk meget god kritikk.

Arbeiderbladet, Oslo hadde sin 
medarbeider Kåre Lie tilstede og 
han skriver: «Grenland kretslag 
var en positiv overraskelse. Aage 
Lund og Rolf Gunnerød fra Pors 
dannet venstresiden og viste så 
godt teknisk spill og så stor gjen- 
nembruddsdyktighet at de to alene 
var turen verd.»

Av ovennevnte sees at guttene 
kan, det er bare å få det til å klaf
fe når det mest trengs.

«Å — du store mi ti — no kjem 
det som me venta — no kjem Turn- 
gruppas Mannequinoppvisning.

Denne gang mere vellykket enn 
noengang før. Onsdag 13. mars 
ble arrangementet avviklet med 2 
forestillinger og overfylte hus. Ja, 
den siste forestilling så helt fare
truende ut. Det blir så ofte sagt — 
å sitte som sild i e tønne, og det 
er ikke fritt for annet at dette kan 
passe inn her. Faktum er at nokså 
mange hadde møtt fram uten å ha 
løst billett på forhånd, og arran
gøren som gjerne ville gjøre alle 
til laks og vise god «service», fant 
på en eller annen måte plass til alle.

Dette bør selv sagt ikke gjentas 
en annen gang, da slikt skaper unø
dig bry og er til mindre hygge bå
de for publikum og arrangør.

Well — det hele gikk bra. Stem
ningen var upåklagelig, alle fikk 
sitte, alle fikk kaffe og alle fikk 
se, og det de fikk se var nye deli
kate drakter, kåper og kjoler i 
rikelig utvalg, — og så mange fikse 
hatter har vi vel sjelden sett på 
noen mannequinoppvisning. Til det-

Det skal være kritisert at en 
Porser meldte forfall til presselaget 
og spilte på klubblaget dagen etter. 
Grunnen til forfallet var uomtvis
telig, men det er ikke det en vil 
dvele ved. På vårsesongen er det 
nemlig av uvurdelig betydning for 
klubbene å få samspilt sine folk, 
og det er laget som ligger den en
kelte nærmest. Kretsen er et orga
nisasjonsledd som er til for klub
bene og ikke omvendt.

Skal det foretas et liknende ar
rangement neste år — og det skul
le være Pors som fikk presselaget 
til «sparring partner» håper vi for 
klubbenes skyld at slikt ikke kolli
derer med deres egne kamper.

Ir

gam-

Når sneen smelter våkner sta
dionstyret til dåd. Det vannet som 
ikke finner veien selv, må hjelpes 
på vei, og det gresset som ikke kan 
titte frem gjennom issvullene, må 
få hjelp av dertil egnede prepa
rater. Treningsbanen som ble an
lagt i fjor, kunne fått en fredlig 
dvale, hvis ikke ungene hadde nyt
tet det ferske teppe til speedway. 
Det har kostet oss adskillig, og 
banen er rett og slett i en sørgelig 
forfatning etter raseringen. Vi hå
per i det lengste at skadene lar seg 
utbedre uten for store arbeider.

Henry Hegna ble igjen ansatt 
som banemester, og hans arbeids
område er betydelig utvidet i og 
med treningsbanen.

Det er mye ugjort på stadion nå, 
og når hovedstyret også har til
lagt stadionstyret forpliktelsene

for hele eiendommen der oppe, kan 
det bli vanskelig å få alt til som en 
helst ville.

Mineralvannet som tidligere ble 
levert fra en fabrikk i Skien, vil i 
år komme fra en ny leverandør. 
Den saken er ikke definitivt av
gjort ennå.

Når det gjelder gjerde ved tre
ningsbanen har en besluttet å inn
hente anbud på dette, det samme 
gjelder en port som forbinder 
lebanen med nykomlingen.

Ellers er problemet å finne den 
mest effektive måte å skjerme na- 
boeiendommene mot baller på, en 
sak som må løses. Dette sammen 
med mange andre arbeidsoppgaver 
gjør at stadionstyret håper på en 
god sesong for fotballkarene som 
er vår eneste «melkeku».

te 
og 
smak og 
vesker

Våre kjekke og stilige manne- 
quinner, som forøvrig var våre 
egne, pluss fru Bjønnes som vakte 
stor beundring hos de feststemte 
damer, noe de ga tilkjenne ved liv
lig og iherdig bifall.

I kaffepausen ble det foretatt 
en lynutlodning av mange store og 
nyttige gjenstander som var for
ært av flere av byens forretninger 
som vi hermed retter en hjertelig 
takk. I samme pause fikk også da
mene lov til å utfolde sin røst i lif
lig sang.

Damene var flinke til å kjøpe 
lodder, og lykkelig var de som had
de hell med seg en av de mange og 
store gevinstene.

Formannen Duddi Kjellevold le
det det hele og overrakte til slutt 
fru Becke en bukett nelliker som 
aftens ypperlige konfransier. Like
ledes fikk fru Gerd Bjerkøen sin 
takk og sine nelliker for sin alltid 
villige assistanse med vakker pi- 
anomusikk.

Mannequinoppvisningen for den
ne gang er bragt vel i havn. Vi har 
bare igjen å takke alle medlemene 
for vel utført arbeide. Det ligger et 
stort arbeide bak et slikt arrange
ment og praktisk talt alle krefter 
må settes i sving, ikke minst på 
selve dagen, fra det bakes kaker 
til oppvask og rydding.

En takk bør også sendes Hans 
Hansen som også denne gang sto 
oss bi med en hjelpende hånd. Til 
slutt kan nevnes at lokalet for an
ledningen var festlig pyntet med 
tepper på gulvet, blå lys og hvite 
duker, og blomster dannet en flott 
ramme om det hele.

Madsen og styremedlem Harald 
Westby.

Vi vil til slutt få lov å takke alle 
de som til enhver tid er oss behjel
pelig med å sette istand bakkene, 
hjelpe til ved arrangementer og i 
det hele tatt yde oss en hånds
rekning når vi ber om det. Det er 
gjerne en fast gjeng som stadig 
går igjen og det er vi svært takk
nemlig for. Vi håper likevel at den
ne gjengen stadig må bli større 
og større, da nye og store oppga
ver venter på sin løsning.

Derfor Porsere, når vi (på opp
slagstavlen) ber om DIN hjelp, 
håper vi du moter fram og tar et 
tak med.

var det elegante selskapssko 
smarte spasersko — alt etter 

stil. Smykker, hansker og 
satte prikken over i'en.
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

TRICOTA8JE

I toppform

Alfred Sport
Telefon 51404 — Porsgrunnfl A

innkjøp
Eneforhandler

som averterer i Pors-bladet

ftlMaA innA&udd,

Støtt foreningen

POBSGRUIID METflLVEItK A.sbetale deres skyldige

kontingent

Atter høres sang og triller 
fugler kvidrer, synger — spiller. 
Vinden sjoer, suser — sukker 
bekkelåten ler og klukker. 
Himmelblået hviler over 
følger med i livets lover. 
Ser det hele med sitt øye 
der den skinner fra det høye. 
Øser av sitt lys og varme 
gir til syke, trette — arme.

Renser luften, gir oss glede 
snart er sommeren tilstede. 
Borte blir de tunge minner 
etter hvert som kulden svinner.

Glemt er lange tunge netter 
og det tungsinn disse setter.

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

V. PORSGRUNN
Pelf. 5 04 25

O.
Fra Eidanger Idrettslags blad 1955

MANUFAKTUR — GARN 
KJOLER — KAPER

Renseutstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

SOLID SKOTØY 
hos

Redaksjonen ønsker lykke til.
Tvi — tvi — tvi - -.

de firmaer

I. L. Dyraas
Telf. 515 68

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP 

Opprettet 1899

H. J HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

O. Braarud
Kjøtt- og Pølsøforretning

Øst og vest
Telefoner: 515 06 — 515 05

å

I Vestsidens Skotøyfoiretning A.s 
Torvet

V. Porsgrunn.
Telefon 5 21 21

Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01,56

Gjør deres

ved

hos

mot Snøgg og dermed reduserte 
våre sjangser til fortsatt å spille 
i landsdelsserien, det ser for øye
blikket dårlig ut, — svært dårlig 
sogar — men det er enda en sjanse 
så nå gjelder det å sette alle kref
ter inn i de gjenstående kamper. 
Hvis guttene bare kan la være å 
tenke på disse poengene og forsøke 
å spille som de virkelig kan, så er 
landsdelserien fremdeles innen rek
kevidde.

Vi håper det beste!

Lytt til våren, se og hør 
gjør du selv det livet gjør.
Følg nå med, jeg ser du tror 
livet spirer, livet gror.

Vår
Luften mildnes smått om sen 
vinteren forsvinner hen.
Sakte, sikkert sneen tærer 
jorden våkner, jorden gjærer.
Snart det spirer friskt og grønt 
vårens farger, mektig skjønt.

u-e&Ad-eA. ag, Mbdatl,
Aksjekapital kr. 120.000,00



$tøtt ønnonsørene!

WfflBHH HMDet beste i frukt, sjokolade & røikesaker

får De hos

[{l Knudsen & Co
V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eflf.
Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping A S

(3

Åndr. Aasland
JERNV AREEORRETN1NG

-SPORTSARTIKLER-

a®»

rPOSSGBVNW^ MARGARINFABRIKK A.S - POSSGSViTK-/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Numme og Handeland
Blomster for alle anledninger i inn og utland 

Bukett- og kransebinderi 
Telf. 5 13 56 — Vestsiden

Medlem av Norsk Blornstertelegraf

Dagfinn Dahl 
BAKERI

Vestregate 51 
Telf. 5 2138

DROGERI, FARVEHANDEL og 
PARFYMER!

Telef. 5 07 30

Magne Johansen
Grønnsaker — Frukt - 

Tlf. 5 20 92

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

V. Porsgrunn

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

MA«AUM

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

Abreham Aas
Storgt 157 b. Ved Floodeløkken.


