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Budskapet om Kong Haakons
død ble av alle nordmenn mottatt
som et sørgebudskap rettet til den
enkelte borger. Det skapte sorg
i landet vårt og over alt hvor nord
menn ferdes i verden.
Etter de lange århundrer under
fremmed styre ble Kong Haakon
VII samlingsmerket for det norske
folk — i gode og i onde dager.
Hele sin lange regjeringstid le
vet Kongen etter sitt valgspråk

«Alt for Norge». Kongens troskap
mot vår konstitusjon og grunnlov
var urokkelig.
Den glede og lykke som vi har
opplevd i vår gjenvundne frihet
vil alltid stå som lyskransen om
Haakon VIT regjeringstid.
Minnet om Kong Haakon, den
store Konge og det edle menneske,
vil alltid leve i takknemlighet hos
det norske folk.
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Fotballgruppa

Porseren
og Tennisspilleren

hadde sin tradisjonelle avsluttJohn Fjeldvik
ningsfest i klubbhuset lørdag den
kasserer
26. oktober, og ble som vanlig
meget vellykket.
Øvrige medlemmer:
Tar vel ikke mye feil når jeg
Formann Leo Johannesen ønsket
Maria Skrapeklcv og Magne Johansen
velkommen til bords og overlot betegner Porseren og te.nnisspilordet til aftenens toastmaster, Otto leren Gunnar Aasland, medlem av
Neste nummer av Porsbladet blir
Malmgren, som skilte seg fra opp Porsgrunn Tennisklubb, som en av
julenummeret. Vi må be dere være
kretsens mest fremgangsrike idr.gaven på en ypperlig måte.
mer behjelpelig med stoff, så vi kan
Stemningen var på topp hele menn i de siste årene.
fa ut et godt og fyldig nummer.
tiden, med en passe blanding av
Som så mange andre ungdommer
Dere eldre har vel en eller annen
taler,
sang
og
musikk.
begynte
han å sysle med fotballen,
morsom ting og skrive om?? Og
Under stor jubel ble frammote- men som 16-årlng, sammen med en
dere yngre har vel et forslag om
medaljcn overrakt til Odd Legenes, skolekamerat fikk han interessen
ett eller annet å komme med. Noter
og .'.me Weholdt. Arnold Johan for tennissporten. Det skulle ikke
det ned. og legg det i Postkassa
sen hadde også gjort seg fortjent Gunnar angre på, lærevillig og opp
innen 10. desember.
til denne, men var ikke tilstede finnsom som han er, tok denne
sa han får den overrakt senere.
idrett mer og mer tak i ham for
Abraham
Christensen
som
fylte
senere
å slå ut i full blomst, ja
Vi må atter be dere som ikke
50
år
samme
dag
var
tilstede
ble
man
kan
vel nesten si i overkant
har betalt bladet for 7957 å gjore
overrakt
en
blomst
fra
fotball

av
hva
en
ungdom kan tåle av an
det snarest. Innbetaling kan skje til
gruppa
med
takk
for
utvist
inte

strengelser.
Både sent å tidlig
Magne Johansen, eller en av våre
resse
gjennom
en
menneskealder.
sprang
han
avgårde
til treningsmedarbeidere.
Det var også innkommet et tele banen og var han undskyldt for å
gram fra Skigruppa til ham.
være der benyttet han gårdsromPORSERE!
Nå får fotballguttene ta seg en met hjemme å spillte vegg i vegg
Er dere klar over at vi kan takke fortjent hvil til ut på nyåret, for med gjerdet og husveggen. Tennis
våre annonsører for Porsbladet. så å sette igang «for fulle mugger» ballen for som et prosjektil frem
Uten disse annonser kunne vi ikke igjen. Med den utgangsposisjon å tilbake i alle retninger og Gunnar
klare a utgi noen avis. La oss der og det materiellet vi er i besittelse lå flat både i luften og langs bak
for gjøre våre innkjøp hos dem.
av skulle vi ha alle muligheter til ken for å holde ballen i aktivitet,
uten å stoppe opp, og med en slik
a gå opp i 2. divisjon.
A. B. J. glød og iver i sin trening er det
STOR GAVE.
ikke rart at resultatene av det he
Damcgruppa har skjenket Pors
le måtte få form av toppresultater
Klubbhus et Porselæns middags- DRIFTIG JUNIORSTYRE.
i tevlingene på tennisbanen.
og kaffeservise til 150 personer.
Gunnars beste våpen var smi
Skigruppas juniorstyre har i år
digheten,
hurtigheten og frem for
bygd
en
ny
guttebakke,
beregnet
Godt gjort.
for de aller yngste. Den ligger ved alt konsentrasjonsevnen og aldri
siden av den andre i Lillerugtvedt. gi opp humøret, når dertil kom at
GRUPPESTYRER!
han var venstrehåndsspiller som
•XNår dere nå utover hosten og
gjør det ytterst vanskelig å finne
vinteren arrangerer hyggekvelder, KJELL KNUDSEN
det ut av. Han har også en egen
juletrefester o. 1. husk å gjøre inn- 18 år gammel reddet Bandygruppa evne til, som han selv uttrykker
for å bli oppløst ved å påta seg det, å hvile under kampen, — utro
kjepende hos annonsørene.
formannsjobben. Med den interesse lig for oss ikke forståsegpåere.
han har hatt for bandysporten vil
I årene 55-56-57 har Gunnar tatt
RUGTVEDTRENNET
det sikkert gå bra.
alt det som er å ta både mix og
skal foregå 22. og 23. mars. Det
Har Pors hatt en yngre formann double og er en verdig mester i dis
blir Distriktsrenn med langrenn
se årene, for uten en god del vundtidligere?
for damer og herrer.
ne kamper i lagtevlingcr i de nære

Gunnar Aasland

H. M. KONG OLAV V
En stor idrettsmann går videre - . I statsråd på Oslo slott 21. sep
tember i år ga Kong Olav V den
skriftlige ed, slik som grunnlovens
Paragraf 9 foreskriver:
«.Jeg lover og sværger at ville
regjere Kongeriget Norge i Over
ensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe
mig Gud den Almægtige og Alvidende».
Ifølge samme grunnlovspara
graf skal eden gjentas høytidelig
av Kongen på første Storting.
: Kong Olav kunngjorde: «Jeg
vil føre navnet Olav V og antar
samme valgspråk som min far
valgte: Alt for Norge.
Det er med full tillit og troskap
vi tar imot vår nye Konge, Olav V.
*

Vi i idretten kjenner Kong Olav
helt fra han en kald novemberdag
i 1905 stiftet bekjentskap med sitt
nye fedreland, og til han selv tok
sterkt del i den aktive idrett. Han
er herdet gjennom to kriger og
lang landflyktighet, inntil han
igjen under et samlet kongehus
kunne ta del i landets styre og stell.
Han følger i farens fotspor som
interesert tilskuer ved våre store
idrettsarrangementer. Vi gleder oss
over å få se ham som vår gjest ved
våre idrettsarrangementer også i
årene som kommer. Når vi ser han
blandt oss, vil han stå for oss som
idrettsmannen, som vi akter Og
ærer, og som vi ser opp til som
vårt store samlingsmerke.
d. M.
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Porsere!

Stikk innom

«Ekko»

har i høst gjennomgått en ren
fornyelsesprosess, alle rom er ny
malt og helt nytt lysarrangement
i salen. Håper at medlemmene er
forsiktig så vi kan holde det pent
noen år.
Som vanlig var det bare et få
tall av medlemmene som hjalp til
med oppussingen, men de skal ha
vår hjerteligste takk, da det er
koselig å komme inn i klubbloka
let nå da det er blitt så .pent, det
er det mange som er enige i.

provinser og Norgesserien for lag.
I double har Gunnar en meget dyk
tig og god makker i Willi Nilsen
fra Østsiden og de to skal det et
godt parr til for å fravriste seie
ren, i ethvertfall utenom Oslo.
Foruten tennis er Gunnar en
god håndballspiller, her represen
terer han Pors, mye av æren for
sin suksess i tennis tillegger han
håndballspillet som gir han et godt
variert grunnlag, kondisjonsmessig sett.
Gunnar sier selv at han aldri
har hatt noen læremester, alt det

grunnlaget han har er et 2 dagers
kurs sammen med vår mangeårige
mester Johan Hånes fra Oslo. Det
er derfor så mye mer bemerkelses
verdig at han har tatt seg til det
og drevet det så langt som tilfel
let er.
I en samtale jeg hadde med
Gunnar, det var ikke uten vanske
ligheter jeg fikk ham med inn i
stuen, han mente at han ikke had
de gjort seg fortjent til omtale i
Porsbladet, spurte jeg hva tennissen bød ungdommen. Han beteg
net tennissen som faktisk den bes
te idrett en ungdom kan drive og
oppfordret all ungdom til å be
gynne med tennis, de skulle ikke
ligge på latsida med å gjøre alt
hvad der stod i deres makt for å
lære bort og for at man skal tri
ves, det er ungdommen vi trenger
sier Gunnar skal vi drive Porsgr.
Tennisklubb videre.
Gunnar sier selv, jeg er på langt
nær utlært, en idrettsmann lærer
så lenge han lever, han blir aldri
utlært. Er det noen som mener
de ikke har noe å lære da har han
ikke mere å gjøre på en idretts
bane.
Forøvrig sier han, er mitt høy
este ønske å komme til Oslo å få
overmektig konkurranse, det er
gjennem tap i tevlinger jeg fort-

satt skal lære av, her i Telemark
har jeg nådd mitt mål, nu vil jeg
videre hvis det lykkes.
Det var i sannhet noen hygge
lige ord å høre av en idrettsgutt,
skjeldne ord fra en ungdom, men
det viser bare hva det bor i Gun
nar.
Gunnar forøvrig er en beskje
den herremann, med sitt gutteak
tige vesen er en nødt til å like
ham både privat og som konkurransemann. Å føre opp premiehøsten de siste årene har vi ikke
anledning til for det har blitt ett
utall av.
Vel dette var litt om Porseren
og tennisspilleren Gunnar Aasland
og vi ønsker ham lykke til i fram
tiden.

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

fl.S PORSGRUNDS MEK. VÆRKSTED

Bena Fabrikker
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Fortsettelse fra forrige nummer.

Idrett — ledererfaring og gode minner er resultatet

kurset på Boson 1957
Av Duddi Kjellevold
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Kursdeltagere

Eskil Tiden, sjefen for utde
lingen av midler til idrettsanlegg
i Sverige, holdt en utredning om
disse spørsmålene. Så vidt det var
forståelig så var det ikke så van
skelig å få tildelinger der borte
som det er her. Men en må jo og
så ta i betraktning at Svenska
Riksidrotts-førbundet rår over
langt større midler enn vi gjør.
Det var i hvert fall interessant
å få vite litt om disse tingene der
borte også.
«Idretten og det moderne ar
beidslivet» var tittelen Edwin Vide
satte på sitt innlegg. Man kan nok
mange ganger ønske at en slapp
å gjøre mer resten av sitt liv. Men
det er å håpe at dette bare blir
et ønske for alle. Han fortalte om
flere som nettopp hadde fått øn
sket sitt oppfylt. Det gikk som
det måtte gå. De ble lei av dagdriverlivet, de følte seg «konstig
uti kroppen», som han sa. Og så

begynte de å drive idrett eller ut
førte annet arbeide som ga dem
kroppsøving nok og ble kvitt sine
plager igjen. Edwin Vide selv var
jo et typisk eksempel på at man
også kunne være med på sine eldre
dager. Han hadde vært blant dem
som i sin tid kjempet mot den
verdenskjente finske løperen Nurmi, og fremdeles var han med.
Ikke som aktiv utøver av idretten,
men som administrator. Og han
sa at slutte kunne han nok ikke.
Det er nettopp slike størrelser
man skulle ha mange flere av.
«Vitenskapen og treningen»
snakket Paul Høgberg om. Da fikk
vi høre en hel masse om kalorier,
hva man kunne lagre av de for
skjellige stoffene. Han snakket om
trening, hvordan man skulle legge
den opp for at den skulle bli mest
mulig rasjonell.
Og som overgang fra trening
og vitenskap går vi over til å lytte

på doktor Rolf Ljungkvist, legen
som var med de svenske olympiafarerne til Melbourne. Han tok opp
nettopp de skadene som Bengt
bl.a. pådro seg der nede og lot oss
få vite årsaken til dem og hvordan
man skulle unngå slike skader.
Han snakket om svært mye inte
ressant som man naturligvis burde
ha fått med, men det skal noe til
å fordøye alt på så kort tid.
Alt dette var vi samlet om. Om
det øvrige var vi delt i grupper.
Kurset var egentlig delt i to, et
for fritidsgruppeledere og et for
foreningsledere. Det siste deltok
begge vi norske i. Foreningslederne fikk opplæring i å føre et regn
skap, skrive protokoll, lede et mø
te. Og som det beste av det hele
hvordan man skulle greie å stå
foran en forsamling og snakke
uten manuskript. Alle disse tip
sene var jeg glad for å få med
meg, da jeg regner med at nettop
dette er noe jeg vil få bruk for i
arbeidet.

Vi fikk opplæring i hvordan
en skal arrangere en håndball
kamp, vi laget ferdig en bane og
måtte uttale oss en del om regler
og mål osv. Det samme gjaldt for
basket og volleyball. Vi fikk lære
oss til å arrangere et friidrettsstevne og selv være med som funk
sjonærer, og vi måtte naturligvis
til med orienteringen også.

Vi deltok i orienteringsløp en
dag. Det inngikk i programmet,
og da måtte alle være med. Under
tegnede er enda ikke sikker på om
det er den røde eller hvite siden
av kompassnålen som viser nord,
men med måtte vi. Jeg ga beskjed
om at hadde jeg ikke kommet til
bake fra den 5 km. lange løypa
i løpet av 2 timer, måtte man sette
i gang ettersøking. Kompasset ble
ikke sett på, men kartet kikkert
jeg på av og til. Det ville jo være
greiest å vite om veien jeg befant
meg på stod der. En gang var jeg
forresten på vei nedover mot
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Stockholm, men traff noen unger
på veien og de sa fra da jeg spurte.
Jeg greidde det på litt under 2 t.,
noe jeg syntes var helt fantastisk.
Men det blir det siste orienteringsløpet mitt. Vel var det fint å løpe,
men jeg ante jo aldri hvor jeg var,
og det er litt nifst i lengden.

Nei, dette blir visst altfor mye,
men det var så mye vi var med på.
Vi var på Milles-gården noen ti
mer. Det var et flott sted og inte
ressant å sammenligne med Vigelandsanlegget. Det var mange av
kursdeltakerne som var mer im
ponert over vårt anlegg, men dette
var mindre og kanskje koseligere.
Vi var i Stockholm i Stadshuset
og på Skansen, begge deler impo
nerende og i hvert fall ikke noe
vi kunne sammenlikne med noe
hjemme. Vi fikk se Stockholm
Stadion som var under utbedring
til VM i fotball neste år. Vi var
på Is-stadion og fikk hilse på den
ikke ukjente Gøsta Nilsson, iseksperten fra Missurina. Og vi var
on dag på Råsunda og så Juventus
og AIK. Det var fotball og kjempemorsomt å se. Man burde ha lov
til å forlange noe av proffesjonelle
lag, men allikevel. AIK er jo også
et godt lag. Dette var hva man
kunne ønske å se av fotball, nøy
aktige pasninger og vidunderlige
skudd som altså resulterte i 10
scoringer.
De feirer midtsommer den 21.
i Sverige og 2 dager etter den og
så, og vi skulle være med.Vi laget
stången, en skikk vi ikke har
hjemme og derfor svært morsomt
å ha vært med på en gang. Vi lek
te og danset til over midnatt, og
om det var noen som sov den nat
ten, så ble det snakket svært lite
om det dagen etter.
Pikene underholdt guttene en
kveld, og guttene gjorde gjen
gjeld, det vil si det foregikk i om
vendt orden. Begge leire la sine
hoder i bløtt for å finne noe som
kunne overgå den andre, men det
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Aksel Fjeld, forteller til Porsb ladet, at 1958 vil stå i jubileenes

tegn på skifrontene i Norge, Sve
rige og Finnland, i det alle tre
skiforbund vil feire sine 50-årige
beståen.

Hos oss vil jubileet bli markert
ved at alle mesterskap er samlet
i Oslo over en uke i februar.
Selve jubileumsdagen er 21. febr,
da skal Norges Skiforbund holde
sitt ting, med mottagelser og hils
ner.
Programmet for mesterskapsuken inneholder bl.a. Oslo Kom
munes middag i Oslo Rådhus for
tingets representanter, løpere og
innbudte. Oslo vil stå i jubileets
og mesterskapets tegn allerede fra
i høst, da forbundets finanskomité,
reiser sitt «Hytte miljø» på Dram
mensveien.
Skiklubbene utover landet vil
også være med, idet en folkelandskamp på ski arrangeres som en
jubileumslandskamp. Her vil hele
det ski løpende Norge få være med
å vise at vår nasjonalsport frem
deles er skisporten. Ellers vil for
beredelsene til Verdensmesterska
pet i Finnland å de nordiske desipliner, og til de alpine grener i

hele endte uavgjort og i full for
dragelighet, noe det jo også burde
gjøre.
Og så var det hele slutt. Vi fikk
utdelt våre kursbevis og kursnåler. Det ble lest dikt og sunget de
forskjellige lands nasjonalsanger
med vår egen først, og samtidig
gikk flagget ned.
Den høytidelige morgenstem
ningen la seg igjen over kursdel
takerne, og kanskje en og annen
tåre falt. Det er jo alltid slik.

Østerrike, prege forbundets indre
arbeide.
Det annet store stevne som vil
gå av stabelen, er Foreningen til
Skiidrettens Fremmes jubileums
Holmenkollrenn. De feirer sitt 75 år
Årets Holmenkollrenn blir derfor
noe utenom det vanlige. Kvoteinnskrenkning for norske løpere, gjør
vel dette stevne til en liten, eller
skal en si noget mer enn en Olym
piade.
Jo, det blir to flotte uker i Oslo
denne vinter.
w

Ser vi forbundets terminliste,
får vi da noe her i Grenland også.
Årets landsrenn for gutter og
jenter i slalom skal foregå i Sætrekollen 23. februar. Telemarksmesterskapet skal arrangeres av Odd
1. og 2. mars. Pors får distriktsrenn
22. og 23. mars med Kvinnelangrenn.

*
Når vi feirer vårt forbunds 50
års jubileum, vil Grenland Skikrets
feire sitt 40. og da følger de to
andre skikretsene i Telemark med.
Og så får vi håpe at disse jubi
leer vil stå i fremgangens tegn for
norsk skisport.

Kurset var helt igjennom vel
lykket. Vi var alle sammen enige
om at det var mye vi hadde lært.
For oss utenlandske deltakere var
jo også samværet med så mange
et verdifullt minne å ta med.
Vi er svært takknemlig for at vi
fikk en slik sjanse til å komme ut
og treffe våre idrettsvenner i de
andre landene i Norden. Og vi hå
per at det vi fikk med oss fra
Bosø-kurset 1957 skal komme til
nytte i idrettsarbeidet fremover.
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Teknikken fram i høysetet-- MOTECHOW
Kraft og brutalitet kastes ut
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Fra venstre: Thormod Eliassen, Pete Sandstøl og Rolf Haug.

Som medarbeider av Porsbladet
fikk jeg den glede å være tilstede
ved et møte, sammen med en av
de største tekniske boksere som
er fostret, PETE SANDSTØL.
Han skulle være den første til
å innrømme at boksing kunne være
farlig, men da drives den galt, sa
han. Han påsto at alle foreldre kun
ne føle seg trygge om de lot sine
barn få bokse, dersom de bruker de
rettningslinjer som han har trukket
opp. Vi må ta boksingen viten
skapelig, vi må legge vekten på
teknikken, da vil man først få øy
nene opp for hvor morsom boksing
er. Kraft og brutalitet må kastes
på dør, for det hører ikke hjemme
her. Det er først og fremst lek, og
det er smilet å kameratskapet en
må få fram bak øvelsene skal en
bli en god bokser.
Etter hans mening var det mest
fotarbeidet og gymnastikken det
skortet på. Hvis en gikk inn for
å lære boksingen etter hans rett
ningslinjer ville en aldri bli slått
ut. (Etter hans lange karriere har
han aldri blitt slått ut).

Tilstede var også Hovedfore
ningens formann Asbj. Kjellevold.
Han uttalte at han personlig hadde
vært mot boksingen, men på grunn
av det gode kameratskapet det var
innen Pors Boksegruppe hadde han
ikke vært stemt for å nedlegge
gruppa. Men etter å ha hørt og sett
slik den skal utføres, ønsket han
lykke og fremgang for boksesporten innen Pors.
Det er meningen at Sandstøl
utover høsten skal arrangere propagandastevner for klubbene i «Aliansen» som omfatter klubbene i
Drammen, Vestfold og Grenland.
Ingen boksere vil da få lov å gå
opp i ringen før de har bokset sam
men for ham i garderoben. Både
kampledere og dommere skal læres
opp på nytt av ham.
Det er nå å håpe at Pete Sand
støl kan få rettet opp norsk boksesport, og etter å ha sett og hørt
hans gode opplegg er det sikkert
mannen som kan klare det.
nd. M.

i Klubblokalet
Atter har turngrupa arrangert
en vellykket mannequinoppvisning
Publikum viste også denne gang
stor interesse, og kvelden ble som
før arrangert med to forestillinger.
Dette er nå faktisk blitt en tradi
sjon, og denne gang var det ekstra
hyggelig å stelle i stand da klubb
lokalet nå er pusset opp etter alle
kunstens regler, med festlig lysarrangemang og nymalt over alt.
Det tok seg glimrende ut mod fest
lig dekkede bord med levende lys
og blomsterarrangemang ved gart
ner Hiis.
Anna Evensen ønsket alle vel
møtt og overlot ordet til aftenens
konferansier fru Becke, som i vel
valgte ord fortalte om de forskjel
lige svigninger i motens verden.
Mannequinner som var turngruppas egne damer, tok seg flott ut
der de kom svevende inn i tur og
orden til fru Bjerkøens pianoakkompanement. Og hver især fikk
sin velfortjente applaus.
I pausen ble der servert kaffe
og hjemmebakte kaker, og etter
alle synlige bevis å dømme smakte
det utmerket. Samtidig ble det
foretatt en lynutlodning på mange
nyttige gjenstander som var forært
av en del av byens forretninger.
Damene var flinke til å kjøpe
lodder og vi sender en hjertelig
takk til givere og nummertagere.
Gevinstene ble trukket på siste
forestilling og det var mange lyk
kelige vinnere. Som takk for vel
utført assistanse blev fru Becke og
fru Bjerkøen overrakt hver sin
bukett nellikker, mens mannequinene gikk i posisjon rundt salen
under stor aplaus av de feststemte
damer.
Som man nok forstår ligger det et
stort forhåndsarbeide bak et slikt
arrangemang. Men turndamene er
flinke til å hjelpe til på en eller

annen måte. Og når alle gjør sitt —
helst med godt humør — glir det
hele bra, og det gjorde det også
denne gangen.
Vi sier: Vell blåst! til alle hjel
pere, og en ekstra hilsen og takk
til gartner Hiis for hans velvillig
het. Likeledes til Hans Hansen,
som alltid er vår store hjelper.
Han fortjener vel snart å bli æresmedlem av turngruppa?
Til slutt noen ord til mannen
som uteblcv også denne gang. Vi
hørte nyss om at du lurte på om
det var adgang, og at du syns det
skulle være morro å se hvordan
det foregår. Joda, du har adgang!
Det er helt feil å tro at det er for
beholdt damene. Neste gang er du
hjertelig velkommen. Vi skal finne
plass til deg, og du vil koble av
i en koselig stund.
Refr.

FoS&fstlsesongøw
er nå over for i år, og guttene
har lagt støvlene på hylla.
Forsesongen var ikke så bra som
ønskelig kunne være men det har
rettet seg endel etter hvert, og nå
ved sesongens slutt ligger vi jo
som en god nummer 1 med 17 av
18 mulige poeng. Riktignok en di
visjon lavere, men kommer tid
kommer råd, vi får håpe på å gå
OPP igjen til neste år. Det spiller
en meget vesentlig rolle, ikke minst
økonomisk, men det blir jo til at
vi får besøk av bedre lag som igjen
skaper mere interesse og spenning.
Vi har i allefall gode rekrutter,
da både b-og c-laget ligger godt
an i serien og skulle ha sjanse på
å bli kretsmestere. Dessuten ser
det ut til at vi skal få en del nye
medlemmer som vi vil få god bruk
for til våren.
Til Pors Fotballgruppe!
Tusen takk for gaven. AnneKarin og Enok Solstad.
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Sløyfing av stilbedømmdse
tor yngste gutteklasse
Søndag 3. november, holdt
Grenland Skikrets formanns- og
lagledermøte i Skien hvor under
tegnede var tilstede. En rekke
viktige saker var oppe til debatt,
og det var morsomt å høre den
store interesse det var for å få
skisporten opp på gamle hoyder.

Etter en del debatt ble det ved
tatt å sløyfe stilbedømmelsen for
yngste klasse i alle renn untatt
K. M. og Distriktsrenn. Dommerne»
skulle likevel være tilstede og no
tere (uoffisielle) karakterer, for
å ha et sammenligningsgrunnlag.
Det ble pekt på fra enkelte at
guttene var for nervøse, og tore
ikke legge til for fullt når dom
merne var tilstede.
Etter å ha fulgt med guttene i
mange år, tror jeg nervøsiteten
kommer mest av for liten rutine,
og ikke av at dommerne er tilstede.
En merker det særlig på etter
vinteren, da de guttene som har
deltatt mest i renn er de friskeste,
enda de har ikke trent noe mer enn
de andre. Det spørs om ikke reise
lederne også har en del av skylda
når det gjelder nervøsiteten. Det
er jo deres plikt å se etter guttene
så de ikke står å fryser. Vi kan jo
se da den yngste klasse skal hoppe
hvilken stor kø det har samlet seg.
De har da fort for å stå å fryse,
og vil bli nervøse, slik at de ikke
kan klare å konsentrere seg nok
om å hoppe riktig..
Jeg tror det er galt å sløyfe helt
stilbedømmelsen. Hadde vi derimot
gått over til delvis sløyfing som
de har gjort flere steder. Wessel
var inne på den samme tanken i
T. A. under Utkikk, hvor jeg site
rer noen linjer: Vi syns forøvrig
den heldigste fremgangsmåten måt
te være at man forsåvidt ikke sløyfet stilbedømmelsen helt, men at
man lot de hoppere «skli» ut som

i stil lå under en viss miniumskarakter. Det forutsatte da at dom
merne var på plass, og at de satte
kryss ved dem som måtte bedøm
mes lavere cn f. eks. 13.
Når de nå har tatt bort stilbe
dømmelsen vil guttene bare tenke
på en ting: å hoppe langt. Mange
vil da vende seg til unoter som blir
meget vonde å få vekk. Jeg vil ba
re minne om hva Thorleif Schjel
derup skriver i sin bok «Alt om
skihopping.>: Hvis du tenker at du
må hoppe langt, vil du sannsyn
ligvis binde deg og hoppe kortere
cg mindre pent. Men hvis du kon
sentrerer deg utelukkende om å
hoppe riktig, vil du da ikke bare
hoppe riktig, men lengden vil kom
me som et naturlig resultat av den
riktige teknikken.
Hvis guttene legger vekt på en
kort og hurtig sats og lærer seg
cn del konkurranseteknikk kan gut
tene hoppe bedre i konkurranse
enn under trening.
Det er å håpe at Skigruppa tar
seg av guttene nå før sneen kom
mer, og lærer dem noe skiteknikk.
Da vil mye være vunnet!
nd. M.

PORS-BLADET
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Årsmøtene i høst

Instr uk trisespørsmålet
Det så temmelig kritisk ut for
turnpartiene i år. Bortsett fra hus
mødrene som er så heldige fort
satt å ha Gerd Bjerkøen som instruktrise var det hele temmelig
i det blå. Duddi var reist til Oslo
på lærerskole, og Vivi-Ann for
hindret på annen måte. Så her
var gode råd dyre. Vi undersøkte
og ringte i øst og vest, men det
hele var umulig. Da vi endelig
tenkte å gå i gang ved egen hjelp
så lysnet det plutselig. En liten
dansk dame spratt plutselig fram,
og det til og med en som hadde
den danske stats gymnastikkskole.
Spør om vi var glade. Det var å
sette i gang så fort det lot seg
gjøre.
Språket sier du? Å joda — det
ser ut til å gå ganske bra. Vi var
nok litt i tvil til å begynne med,
men hun legger ann på å snakke
norsk, og så gjelder det for våre
turnere å holde øynene åpne.
Når man fra begge sider legger
godviljen til så håper og tror vi
at det skal gå bra.
Vi sier velkommen til frk Vera
Søgaard.
Turner.

Vi bringer her de forskjellige
valg fra Damegruppa, Fotballgruppa og Bandygruppa.

DAMEGRUPPA:
Molla Hegna, formann. Maria
Skrapeklev, sekretær. Gerd Skifjeld
kasserer. Bjørg Madsen, Lulle Kri
stiansen og Ruth Johannessen, sty
remedlemmer. Aase Larsen vara
mann, dertil ble valgt fest- og valg
komite.
FOTBALLGRUPPA:
Formann Otto Malmgren. Styre
medlemmer ble: Lco Johannesen,
Asbjørn Wennerød, Gunnar Haug
land og Andreas Skilbred. Vara
menn: Jacob Holtan og Olaf Han
sen. A-utvalg: Erling Olsen, opp
mann, Thorbjørn Solstad og Olaf
Hansen. B-utvalg: Alf Vinje Hen
riksen, Arne Weholdt, Einar Amunsen og Frank Olsen. Juniorutvalg:
Helge Madsen, oppmann, Svein
Barth, Thor Skames, Kjell Knud
sen, Hans Morgan Realfsen og
Svein Åge Jensen. Varamann Vidar
Kristiansen. Avisprotokollen: Kai
Wickmann.

BANDYGRUPPA:
Formann Kjell Knudsen. Styre
medlemmer: Isak Svarstad, Svein

Barth, Ivar Kristiansen og Her
mann Holtan. Varamenn: Kai
Wickman og Rolf Nilsen.
UK: Vinje Henriksen, Isak Svar
stad og Herman Holtan. UK for
B-laget: R. Reiersen, R. Johansen
og R. Nilsen. Junior: Odd Svar
stad, V. Kristiansen, S. Å. Jensen
cg Ragnv. Johnsen.

Kondisjonstrening
De senere års utvikling innen id
retten har tydelig vist at det er
ved hclårstrening de fleste idretts
menn og kvinner når lengst. Det
har vært — og råder sikkert frem
deles mange misforståelser i forbin
delse med begrepet hclårstrening.
En svært alminnelig oppfatning
har vært at man skal kjøre hardt
på trening og i konkurranser så å
si uten opphold hele året rundt.
I den forbindelse skal vi da straks
understreke at kroppen ikke alltid
kan være innstilt på toppytelser.
På sett og vis kan man nok holde
seg i god konkurranseform året
rundt — dog ikke i toppform. Men
organismen trenger å kople av en
viss tid. Særlig viktig er det at
man kopler tankene vekk fra tre
ning og konkurranser.

Vestsidens Skotøyforretning A.s

I. L. Oyraas

Torvet
V. Porsgrunn.

Telf. 515 68
Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 21 21

J

SOLID SKOTØY
hos

J
MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER

H J. HALS

Sengcutstyr — Ilerreekvipering — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

Porsgrunn Samvirkelag

O. Brønrud

Avd. 1 — Telf. 5 01f 56

Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest
Telefoner: 515 06 — 515 05

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

fiHred Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

Enef orhandler

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

Utkl.: Veileder for trening i Langrenn

'fflattaA innA&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

Jlttuwia Slipesfiiuec.
Qp///

7\

p/

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Når De velger
en slipeskive, så finn
den riktige hårdlietsog grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNA FÅBiifiKO Å/S
PORSGRUNN

MMWBHD METflLVERK fl.S

r

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

£tø?i ffjnrøoiijsøreøe/
Det beste i frukt, sjokolade & røikesaker

ISHIffl HM

får De hos

Vestsiden

Frukt- & Cigarforretning
ATJT FOR SYKLER OG SPORT
Reparasjoner

DROGERI. FARVEHANDEL og
PARFYMER!

Abreham Aas
Storgt 157 b.

Kr. Knudsen å Co

Ved Floodeløkken.

V. Porsgrunn

Telef. 5 07 30

Dahl & bkyers eftf.

M agne J<>hansvn

Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

Grønnsaker — Frukt -- Sjokolade
Tlf. 5 20 92

Kom misjonær for Norsk Tipping AlS

Vestsidens Manufaktur

O&RNER
0

Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Veststiden Blomsterforretning

Andr. Aasland
JERNVAREFORRETNING
-SPORTSARTIKLER—

«JCSrøll
MACCAUIH yS

Numme og Handeland
Telf. 51 730 — Vestsiden
Blomster for alle anledninger i inn og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

GOD
MARGARIN

TVERS
IGJENNOM

.POSSGSUTOSS M«3GAC£NFftBRrKK 2U3 - POESC3UNK/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

