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Fra Redaksjonen

Det er jul endnu en gang!
0, jeg trenger julens tone,
trenger juleklokkers klang
til å kvæge og å sone,
til å bringe lyset inn
i et sårt og ødslig sind.

Det er jul endnu engang!
Dempet lyder i mitt øre
som en gammel, fredfull sang.
Julekvad bak hjemmets døre,
slik jeg sang den barneglad
da på moders fang jeg satt.

Det er jul endnu engang!
Hadde jeg blott barnets øre
og dets barnehjertes trang
til de milde ord å høre!
Herre, la iår meg nå
hen til deg i krybbe vrå.
Det er jul endnu engang, ja. Det
er en egen stemning med julen.
Tiden før jul er en travel tid. Alle
har så meget å gjøre og å være
opptatt med. Det står i juleevan
geliet i Lukas 2. kap. om hyrdene
på marken, at da englene hadde
faret fra dem, så skynte de seg til
Betlehem for å se det som eng
lene hadde fortalt. En Frelser er
født. De forlot det de var opptatt
med og skyndte seg avsted. La oss
da i all julestrien ikke glemme

hvorfor vi feirer jul, men la oss
lik hyrdene skynne oss for å kom
me til den Frelser som er født.
Jeg kan ikke tenke noe bedre
enn å komme i kirken julaften og
igjen få høre det gamle budskap,
og jeg synes det er en verdig måte
å innlede julefeiringen på.
I denne kolde og materialistiske
verden trenger vi å høre det glade
budskap.
Måtte vi så ta imot budskapet
som en gave til hver enkelt av oss.
E. H.

I alle år har de som har blitt
valgt i redaksjonen for det meste
måttet skrive alt stoffet selv. Hver
eneste gang en avis skal ut er
mange blitt spurt og som oftest
har man svart positivt, men når
den dagen kommer at stoffet skal
innleveres så står vi der, for inn
leggene er og blir borte.
Det er ikke meningen at vi skal
skrive alt. Vi skal tilrettelegge
stoffet, distribuere, samle annon
ser o.s.v. Redaksjonen ville være
mere enn glade hvis noen flere av
medlemmene kom med et bidrag,
stort eller lite.
Noen få unntagelser finns det,
og det er de samme som har gått
igjen i alle år.
Vi henstiller igjen til alle om å
gjore sitt til at klubbavisa kan bli
til det den bor være; — en tals
mann for medlemmene. Man bør
ikke være noen skribent for å sen
de oss ett innlegg.
Vårt ønske er at neste års redak
sjon får mere stoff enn våre for
gjengere og vi har fått.

Porsbladet er billig, det koster
bare 3,00 kr. i året, men enda er
det svært få som betaler. Vi i re
daksjonen kommer nå til å ta en
liten rassia for om mulig å få inn
noen kroner, og håper da på at
dere er mere enn villige til å la
oss få dem.
Alle ting koster, og foreningen
trenger midler, så støtt opp om
bladet også økonomisk.

X \l |^
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n memoriam
Med Olaf Weber er atter en av
Pors kjemper fra foreningens før
ste 10—15 år gått bort.
Navnet sier vel ikke så meget
for den yngre generasjon i fore
ningen, men for oss eldre er det
noe mere enn et navn.
Han var en ekte Pors-gutt! —
Han hadde ikke særlige fysiske
forutsetninger for å spille fotball,
men hans iver og innsatsvilje gjor
de at han forsvarte sin plass som
venstreback, sålenge hans helse
tillot ham å være med. — Alltid
i godt humør, — alltid beredt til å
yte sitt beste, — alltid fair i sin
opptreden på banen, — alltid snild
og grei å ha med å gjøre, — slik
var Olaf Weber.
Vi lyser fred med hans minne.
- -d.

En spesiell hilsen
vil vi sende til de av våre med
lemmer som er syke, og ønsker
at de snart må bli friske igjen
for atter å tre inn hvor de savnes.
Det være seg på arbeidsplassen
eller i kameratflokken. God bed
ring!

Eu forsinket gratulasjon

sender vi til Leo Wendelbo Larsen
som fylte 50 år. Han har vært en
av Porsbladets få trofaste medar
beidere.

KLUBBMERKET VÅRT!

i
I
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Redaksjonen takker for de
tilsendte klubbaviser, og ønøn
y sker alle god jul og et riktig
godt nytt år.
17^

Det ville være hyggelig om flere
ville bære klubbens merke! Dere
kan nå få kjøpt det for kr. 7,50
av Asbjørn Wennerød eller hos
gullsmed Ystad.

Sjefen selv
Klubblokalet vårt presenterer
seg alltid i velpleid stand, og når
vi kjenner sjefen selv er han ikke
så lite stolt av det han har fått
til der borte.
Kjellevold har lagt ned adskillig
av sin fritid for Pors, og klubblo
kalet har vel i større grad enn noe
annet innen foreningen fanget hans
interesse.
Det er bare å håpe at alle de som
skal bruke lokalet nytter det med
fornuft og ter seg minst like pent
der som hjemme.
En liten formaning i ny og ne
pleier å hjelpe, og vi får håpe at
lokalet blir beæret med den samme
faste ledelse også i tida framover.

Fotballgruppas juniorutvalg øn
sker alle medlemmer en god jul og
et godt nytt år.
Vi benytter samtidig anledningen
til å takke alle for den gode inn
sats og det gode kameratskap som
har hersket i den forløpne sesong.

PORS-BLADET
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orå-pike
For noen år siden begynte vi å
velge årets Pors-gutt i julenum
meret. Hvorfor det akkurat var en
gutt, er ikke godt å si, kanskje
fordi ingen av jentene våre var
verdige til tittelen. I år har vi
valgt både en gutt og en jente.
At det ble Turid Waskås som
fikk æren av å være første jente
er ikke noen tilfeldighet. Turid er
nemlig kretsmester av året, krets
mester i turn. For første gang ble
det arrangert kretsmesterskap for
piker mellom 12—14 og 14—16 år.
I sistnevnte klasse deltok Turid
sammen med 16 andre piker 28.
april, og hun reiste hjem igjen med
kretsmestermerket, diplomet og po
kalen.
Det var ingen av oss som ventet
at en av Pors-jentene skulle blitt
årets kretsmester. Men at det ble
Turid var heller ikke så merkelig.
Da vi begynte med treningen før
mesterskapet (den tok nokså sent
til på grunn av at tabellene kom
i siste liten til oss), var Turid
blant de ivrigste. Ikke en trening
var hun vekk. At hun ikke var helt
sikker i alle øvelsene til å begynne
med — ikke minst var det hjulslagning som var den store bøygen
— det tok hun rolig. Hun trenet
iherdig, både i salen og hjemme —
noe som forøvrig alle våre kretsmesterskapskandidater gjorda. Vi
begynte med ekstratrening i klubb
huset fredag og onsdag med først
nevnte dag for 14—16 åringene.
Turid tjuvtrenet like godt begge
dagene, noe som viser at det ikke
var noen tilfeldighet at det ble
Turid av våre.
Turid var nok den jevneste av
våre fire i klassen. Hun hadde

TURID WASKaS

trenet og blitt meget god til å sla
hjul, hun laget jevnt gode ridesprang over kassen, og hun hadde
en rolig måte å utføre det fritt
stående programmet på — det
måtte bli Turid.
Turid er fremdeles ivrig med pa
det største pikepartiet, og hun vil
nok gjerne være med å forsvare
sitt mesterskap i april en gang
neste år. Turn står for henne som
toppen av alt. Etter turen til Hor
ten i sommer sammen med to an
dre av våre piker, kan hun ikke
tenke seg noe festligere. Sammen
med 3 andre av pikene står hun nå
for instruksjonen av nøstepartiene
våre, og ved siden av går hun på
skolen i 2. realskoleklasse, og er
flink der også.

Vi gratulerer og onsker lykke
til videre.
Duddi.

Det er sikkert at mange kan
aspirere til denne tittel, men vi
tror allikevel vi har alle med oss
når vi har valgt junioren Arne
Jørgensen, gutten som i år sikret
seg det 6. kretsmesterskap i fotball.
Arne Jørgensen fyller 18 år i
April 1958, og sorterer altså neste
år også under junioravdelingen.
Det var fotballgruppa som først,
fikk gjøre hans bekjentskap, og
alt i 1952 var han å finne på småguttlaget. Rart nok, kan vi nesten
si, ble det ikke kretsmesterskap
dette året, for siden har mester
skapene kommet på løpende bånn.
Småguttcmesterskap i 1953 og 54,
juniormesterskap i 1955, juniorog guttemesterskap i 1956 og selv
sagt juniormesterskap i 1957. Inn
til nå har Arne, som den eneste i
Pors hittil erobret hele 6 fotballkretsmesterskap i junioravdelingen
og kjenner vi ham rett vil han nok
også gjøre sitt for å hale nok et
mesterskap i land, før han går ov
er i seniorenes rekker.
Ivrig som han alltid har vært til
a trene ble ikke fotballen nok. I
1954 begynte han å bokse, og selv
om det ikke hittil har blitt noen
mesterskap i denne gren, tror vi
allikevel at det er boksingen det
ligger ham varmest på hjerte. I
1955 startet han i boksestevne i
Kristiansand og klarte som den
første i Grenland å erobre Bokseforbundets ferdighetsmerke, og i
fjor å i år startet han i Norges
mesterskapet for juniors. Han tap
te i sin første kamp i begge me
sterskap, men la oss gjøre opp
merksom på at det begge ganger
var selveste Norgesmesteren som
var hans overmann.
Vi visste nok at Ame var allsi-

ARNE JØRGENSEN

dig, men at han også hadde krets
mesterskap i andre idrettsgrener
trodde vi ikke. Det viser seg imid
lertid at han er juniormester i ban
dy i 1955, og dessuten har han 2
kretsmesterskap i håndball for
Knardalstrand Håndballgruppe, så
Ame må vel snart kunne dekke
veggen med diplomer. Når vi også
kan fortelle at han som guttehopper deltok i en rekke skirenn for
Pors må vi vel være enige om at
maken til allsidig Porsgutt skal
letes lenge etter.
Vi ønsker Arne all lykke i framtia, og spår at Pors i ham vil få
en av sine store idrettsmenn.
H. -sen.

Turn-gryrøas årsmøte
Turngruppa holdt årsmote i
klubblokalet, mandag den 27. nov.
Møtet ble åpnet under forman
nens fravær, av Solveig Hansen,
som ønsket de frammøtte velkom
men. Spesielt ønsket hun hoved
styrets formann og red. av Porsbladet, hvoretter Anna Evensen
overtok dirigentplassen.
Beretningen var meget fyldig
og viste at turngruppa som vanlig
hadde utrettet meget positivt i det
forløpne år.
Regnskapet var også meget for
delaktig og viste et flott overskudd.
Både regnskap og beretning ble

enstemmig godkjent, etter at både
kasserer og sekretær hadde fått
ros.
Deretter leste man endel skriv i
forbindelse med landstumstevnet
i Trondheim til sommeren, og så
kunne man gå over til valg. Dette
gikk smertefritt, takket være godt
arbeide av valgkomiteen.
Valgt ble: Form. Harriet Fjeldvik, viseformann Solveig Hansen,
sekretær Synnøve Bentsen, kas
serer Lise Glad, styremedl. Herdis
Teigen. 1. varamann Anna Even
sen, 2. varamann Marit Jansen.
Tillitsm. for damepartiet: Liv A.
Malmgren. For husmorpartiet: El
len Tangen. For barnepartiet: For
mannen.
Treningsutvalg: Wivian Gun
dersen, Fine Hansen og Vera Søgaard.
Materialforv.: Fine Hansen.
Festkomite:Margit Bergh, Ragn
hild Nyhus, Ruth Solstad, Grete
Rossland og Vera Søgaard.
Hovedstyrets formann Asbjørn
Kjellevold takket turngruppa for
god innsats både sportslig og øko
nomisk og ikke minst for innsat
sen med barna som er det viktigste
av alt.
Anna Evensen takket for seg
for de årene hun har vært med i
styret, og takket også Fine Hansen
for alt arbeide hun har nedlagt for
turngruppa i årenes løp.
Det hele ble avsluttet fort og
greit og etterpå var det hyggestund med kaffe og medbragt
smørbrød, tumprat, latter og sang.
A. B. J.

JULETREFESTER
Tumgruppas juletrefester blir
den 6. og 8. januar, men det er en
da ikke bestemt hvilken skal være
for barn. De ber imidlertid om at
medlemmene vil holde seg ajour
med avisene da det vil bli avertert
mellom jul og nytt år.
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I Vestsidens Skotøytonetning A.s
Torvet
V. Porsgrunn.

\y(> retningslinjer

(

Telf. 515 68
Brød gir styrke — Kaker gjør f«st

Telefon 5 2121

II

I. L. Dyraas

4^1

SOLID SKOTØY
hos

PORSGRUNN

■ le VLZ tflrelf. 50425

H. J HALS

MANUFAKTUR — GARN — TBICOTASJE
KJOLER — KAPER
fiendentstyr — Herreekvipering — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61f

Porsgrunn Samvirkelag

O. Brnnrud

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf56

Øst og vest
Telefoner: 515 06 — 515 05

Kjøtt- og Pølseforretning

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.

[or barnegymnastikken
! «Ste»

Alfred Sport

I Larvik Turns organ «Turngutten» ser jeg at de sammen med
Fram har hatt tivoli med godt
resultat. Ville det ikke være en
idé om også Urædd og Pors kunne
slå et slag i fellesskap, for å bedre
økonomien ?
Samarbeide skaper alltid tel
lende resultater, og vi lar forslaget
gå videre til rette instanser.

Telefon 51404 — Porsgrunn

Ea a bytting tiv ski!
Eneforhandler

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

YflottaA iruiAludcL.

Tfiåjc. v-e&AteA ag, v-eJkÅeJLfM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSdRUHD METALUERK A.S

Skigruppa vil forsøke om de kan
hjelpe guttcløpere som trenger nye
ski, ved å gjøre en byttehandel.
De som har for små eller for store
hoppski bes melde fra til skigruppas juniorstyre.
Det er sikkert flere som har et
parr hoppski stående som ikke blir
brukt. Kan dere ikke gjøre dere
av med dem for en liten sum, så
sparer dere foreldre for mange
penger. Gi skigruppas styre be
skjed så vil de forsøke å gjøre det
beste ut av det.

Også en måte
Olav Gulliksen, Storm, har gått
ut av kretsstyret etter å ha vært
der praktisk talt siden frigjørin
gen. Han fikk riktignok takk for
det, men det var også alt. Vi sy
nes kretsstyret kunne gjort litt
mere ut av det enn tilfelle var.
For selv om fotballen er en hobby

Siden gymnastikken fikk sin re
nessanse i det 18. hundreåret med
Pestalozzi, GutsMuths, Jahn og
Spiess med forskjellig utforming
fra deres side, har utviklingen sta
dig pågått, og den pågår frem
deles. Til å begynne med var gym
nastikken nærmest militært anlagt,
også kvinnegymnastikken. Noen
direkte barnegymnastikk hadde
en ikke — en fulgte mannsgymnastikken omtrent til punkt og prik
ke.
Med Nachtegall og siden PH
Ling kom nye momenter inn. Men
først i det 20. hundreåret dukker
den virkelige kvinnegymnastikken
opp, og det er Elli Bjørksten og
hennes lærerinne Elin Kallio, som
legger grunnen for den. De myke
bevegelser får overta plassen etter
den stive, militære gymnastikk.
Men fremdeles blir mye av det
gamle beholdt. Fremdeles er det
fire rekker med fire fløymenn som
skal føre an. Det er alltid de sam
me, og oppgaven gymnastene får,
er nettopp å kopiere lærerinnens
bevegelser — faste øvelser og føl
ge fløymennenes utførelser.
Det er slik den er stort sett over
hele landet vårt i dag. Øvelsene
er nok forandret fra i begynnelsen
av hundreåret, men oppstillingen
er den samme.
Utviklingen går allikevel videre.

så har det gjennem alle disse åre
ne kostet ham atskillig både av
tid og penger. Det minste han
burde ha igjen for sitt arbeide er
ett minne i en eller annen form.
Det er mange av tingets repre
sentanter som har uttalt seg i
samme retning, og vi håper at ett
eller annet blir gjort i sakens an
ledning.
Red.

Vi får stadig forandringer. Den
gamle gymnastikken er ikke helt
tilfredsstillende, sett fra et peda
gogisk synspunkt. Man oppfordrer
i dag til mer aktivitet blandt barna
og i gymnastikken skulle det være
all mulig grunn til å kunne tilfreds
stille barnets krav til aktivitet.
I England er det eksperimentert
mye for å finne fram til den riktige
gymnastikken for barn. Mannen
som har nådd lengst på dette om
rådet er Rudolf Laban. Han er
egentlig fra Tsjekkoslovakia, men
måtte flykte da nazistene kom til
makten og reiste da til England,
hvor han har bodd siden. Hans
«system» har stadig fått større
innflytelse.
I denne nye gymnastikken skal
skal barna selv få oppdage krop
pens bevegelsesmuligheter ved at
de innenfor en hver gitt oppgave
må bruke sin egen fantasi for å
finne fram til en løsning. Det blir
tatt hensyn til barnets individuali
tet, til barnas forskjellige utrust
ning, både fysisk og psykisk. Tre
ningen skal gjøre barna mer duge
lige til å møte dagliglivets krav,
rent bevegelsesmessig fordi alle
bevegelser vi i det hele tatt gjør,
inneholder en kombinasjon av rom,
tid, og kraft.
Observasjonsevnen, både over
for en selv og andre, blir skjerpet,
og resultatet blir at en møter livet
omkring seg med åpnere sinn og
større interesse. Elevene får tre
ning i å lytte til forskjelligartet
musikk og senere gi uttrykk for
— rent bevegelsesmessig — hva
de synes musikken kaller på.
De flinkeste og dårligste elevene
behøver aldri å skille seg ut. Ingen
står forrest eller bakerst i en opp
stilling, vi har ikke fortumere eller
fløymenn som skal kopieres. Mulig
hetene for variasjon i utførelsen
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er så mange, og oppgavene en gir
kan være så forskjellige at en hver
elev må ha sin force et eller annet
sted og derved få sin velfortjente
ros.
Elevene bør alltid begynne en
time med å bevege seg slik som de
selv vil, bare med noen enkle an
visninger av lærerinnen f. eks. ikke
å støte på hverandre og så føye
til oppgaver etter hvert, vanskeli
gere og vanskeligere. Men lærerin
nen bør aldri selv gi anvisning på
hvordan øvelsen skal gjøres.
Fordelen ved den nye gymna
stikken er, som tidligere nevnt, at
alle barna blir aktivisert i en time.
Den gir stort rom for individdualitet, oppfinnsomhet og fantasi. Den
er meget god for de elever som
ikke er elitegymnaster. De vil ikke
mislykkes som de ville tidligere da
en ensidig drev med kopieringsgymnastikk.

Men på den annen side vil nok
den nye gymnastikken komme til
å virke trettende på elevene hvis
en driver ene og alene med den.
Det tar på stadig å måtte finne på
noe nytt, stadig lage nye øvelser
etter gitte oppgaver — stadig lage
mønstre ved å sette sammen øvel
ser. Derfor bør en ikke bruke en
hel time på den, men veksle litt
med den gamle kopieringsgymnastikken.

Som jeg allerede nevnte i inn
ledningen er det klart at den nye
gymnastikken vil komme til å føre
med seg forandringer. Den vil nok
komme til å slå igjennom, men
enda er den for ny. Men at den
byr på fordeler er det ikke tvil om.
De svake og redde av elevene vil
lettere kunne hevde seg og miste
sine mindreverdighetskomplekser.
Typisk eksempel på dette har vi
fra en skole i England hvor det
var satt opp et klatrestativ i går
den. Etter hvert våget alle seg opp
også de som til å begynne med
hadde stilt seg avventende i bak
grunnen.
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Fra stadionstyret

håpe på at den til neste år vil
presentere seg i sin beste stand
til glede for både aktive og til
skuere !
Sekr.

Kommer og går
■

.

■

II
Når det gjelder den følgende
sesong, kan en trygt si at det er
den svakeste vi vel har hatt i et
terkrigsperioden. Vi kjenner alle
til den manglende interesse som
gjorde seg gjeldende da det var
et faktum at vårt lag måtte tåle
nedrykking. Kampene ble dårlig
besøkt, bortsett fra kampen mot
Øm i mai. Det var vår største
inntektskilde i år, med en samlet
spilleinntekt på godt og vel kr.
1500,—. Baneleien er % av dette,
og når dette var toppen kan en
forstå at de andre kampene ikke
har bragt oss særlig mye mynt i
kassa. Jo, vi må naturligvis nevne
kampen mot Urædd i august som
ble sett av i alt nær 1500 tilsku
ere. Slike lokaloppgjør har sin
egen sjarm, og trekker skuelystne
for å se derby. Når en vet at inn
tektene i alt beløper seg til snaue

Hvis gymnastikken kan få en
virkning som denne på barna, er
det klart at vi så snart som mulig
bør innføre den nye, men la oss
vente og se på den videre utvikling.

Duddi.

kr. 4000,—, og utgifter til stadion
-r banemesterens lønn overstiger
dette, skal en ikke være stor regnekunstneren for å kunne fastslå
at i år blir det underskudd.
Det kan nevnes at vi har hatt
ganske store utgifter på gress
klipperen — som fremdeles ikke
er i full trim. Videre har det van
lige vedlikeholdet slukt endel, og
den nye banemesteren som til
trådte 1. juli har reparert atskil
lig på tribuner etc.
Stormen i høst ødela dessverre
endel av gjerdet, men skaden er
forlengst utbedret. Som leserne
muligens vil vite har hovedstyret
overlatt stadionstyret de tilstø
tende eiendommer Pors har ved
stadion.
Treningsbanen ligger fremdeles
uten gjerde, og Solum kommune
har på søknad ikke vært villige
til å overta den grunn som ifl.
planene skal bli offentlig veg.
Forøvrig gjenstår mindre tomtetransaksjon der oppe, men den er
formentlig i lesende stund alt ord
net.
Og så vil vi tilslutt ønske sta
dion en velfortjent hvil etter se
songens gleder og skuffelser, og

Porsgrunnsteknikerne gjør seg
gjeldende på mange felter. Også
på premielistene i vinterens ski
renn finner vi dem, og da represen
terer de gjerne vår forening.
Vi har alltid syntes at dette inn
slaget i vår medlemsfortegnelse
har vært morsomt og interessant,
selv om vi ikke får beholde dem
bestandig. 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 at de trives i vår forening.
Vi lærer også på denne måte å bli
kjent med kjekke sportsgutter fra
nær sagt alle kanter av landet,
idrettsarbeidet i andre lag, og vi
får kontakt med lag som kan få
betydning senere.
Den kjekke og kameratslige opp
treden disse guttene viser, såvel
i hoppbakken og løypa som i dag
liglivet, gjør dem meget populære
og velsette.
Vel møtt teknikkere i 1958.

Fra hovedstyret
Når en slik henimot årsskiftet
blar i møteprotokollen for å se litt
på året som snart er forbi, finner
en fort at det ikke er de store ting
ene som fyller sidene.
Det er for det meste skriv. Skriv
om ditt og datt, også søknader.
Det er søknader om gratis leie av
klubblokale, og om tillatelser til å
holde utlodninger. Stadige påmin
nelser om trang økonomi i grup
pene.
Men det er også ting som viser
at det er liv i foreningen, at det
foregår noe. Reportene forteller
iblandt om gode idrettsarrange
menter, og hyggelig møtevirksom
het. Tidlig på året blei det arran
gert flere meget vellykkede Kul
turkvelder, og den betydning disse
har for foreningslivet i sin almin
nelighet bør ikke undervurderes.
De største sakene som har vært
behandlet var framme allerede på
det første møte i sesongen. Da blei
alle forpliktelser vedr. Stadion
overført fra hovedstyret til stadi
onstyret. Kontingenten blei forhøy
et, og det blei vedtatt å innføre
ordningen med eget regnskap og
egen beretning for klubbhuset.
Forøvrig er nå oppmålingen av
tomtene i forbinnelse med make-

skifte ved utvidelsen av stadion
foretatt, slik at denne kjedelige
sak snart er ute av verden.
Et hyggelig minne er foreningens
fine stand under jubileumsutstil
lingen i sommer, og vi gleder oss
over Klubbhusets nye ansikt og
utstyr.
Ellers skulle en ha lov å kalle
1957 et jevnt godt arbeidsår. Det
har vært mange saker som har
krevd en løsning, og vi håper de
er løst til foreningens beste. Ikke
alle saker har vært behagelige, og
det har kanhende vært krutt i de
batten, men det har alltid vært til
stede en ærlig vilje til å finne den
beste løsning.
Til slutt vil hovedstyret få takke
alle medlemmer for samarbeidet
i 1957, og ønsker dere alle en rik
tig god jul og et godt nyttår.
Sekr.

SKIGRUPPA
ønsker alle sine medlemmer en god

jzd, og et godt nytt dr.

Beha Fabrikker
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1. Hvor meget er halvfems ?

2. Føder padden levende unger?
3. Hva var Heddals tidligere navn
4. Hvem blev N. M.-mester på
skøyter i 1956?
5. Hvilken by kalles den evige
stad?

Boka om fotball.
Denne boka, sa bokhandleren,
betyr halve fotballkarieren!
— Godt, sa gutten, la meg få to
eksemplarer da!
Fullstendig ro.
Deres mann trenger fullstendig
ro, sa legen til den nygifte unge
fruen.
— Her er et sovepulver.
— Når skal jeg gi ham det?
— De skal slett ikke gi ham det,
svarte legen. De skal ta det selv!

6, Vokser risen på trær?
2J

Første skoledag.

2*

17

jo

&
3$

E

7. Hva het blikkenslageren som
vant tre gullmedaljer i Vinterolympiaden 1956?

S
S

8. Når blev Norges Skiforbund
stiftet?

9.Hvilken farge har en safir?

c

E
D

10. Hvor står monumentet til R.
Amundsen.
11. Hvilket land blev verdensmes
ter i fotball 1938 ?
12. Hva kalles kveldens siste sig
nal på moen?

.. |.... ....

Svar på side 19

VANNRETT.
1. Deilig mat.
5.A Idrettsforening.
8. Innholdsløs.
10. Virvar.
11. Treslag.
12. Er vi gode på.
14. Ymtet.
15. Han viste det (etternavn).
18. K.M. på jr.-laget (fornavn).
19. Urædder (klengenavn).
20. Fint regn.
22. Idrettsforening (fork.)
25. Idrettsforening.
27. Sjarm.
29. 3 like.
30. Er Porsgrunn.
31. Adverbium.
33. Pronomen.
34. I røking.
35. Etter dødsfall.
36. En luring.
38. ........... Rolf.
40. I desember.
41. Am. general t

Njwn.:

LODDRETT
1. Idrettsforening.
o Pikenavn.
3. Mesterskap (fork.)
5.B Treslag.
6. Kjent revymann.
7. Stopp.
9. Er Stubben.
12. . . . mens jernet er varmt.
13. . . . K.
16. Gap.
17. Ekso............
21. Idrettsforening.
23. På kobber.
24. På A-laget (fornavn).
26. Forkortelse.
28. Drikk.
30. Redde.
32. Vase — Røre.
33. P. navn.
37. I retten.
39. Am. mannsnavn.
Sendes redaksjonen innen 15. januar.

Løsning i neste nr.
Totto.

Utuntre
historier
Slå’n ut da Pete.

Da Pete Sandstøl i sin tid bokset
mot negeren Al Brown på Bislet,
regnet det ganske kraftig. Publi
kum fulgte imidlertid livlig med
°PP gjennom rundene og brydde
seg ikke om regnet. Men til slutt
ble det likevel litt for mye av det
gode, for plutselig skar en sking
rende stemme gjennom luften!
— Slå’n ut ’a Sandstøl, før vi
drogner.
Bryllupsdag.
«I dag har vi 10 års bryllupsdag,
sa kona, skal vi ikke gjøre ett eller
annet ekstra?»
«Jo, la oss det, sa mannen,
la oss markere det med 2 minutters
stillhet».

11
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En meget liten gutt kom hjem
fra sin første skoledag.
— Jeg går ikke på skolen i mor
gen, sa han.
— Hvorfor ikke det?, spurte
moren.
— Det er ikke noe vits, svarte
gutten, ikke får jeg snakke, ikke
kan jeg lese og ikke kan jeg skrive.
Skottehistorie.

En skotte som reiste med toget
fra Newcastle til London hadde
trukket i nødbremsen og stanset
toget. På konduktørens spørsmål
om hvorfor han hadde gjort dette,
svarte han:
— Jo, ser De, konduktør, kona
mi falt av toget, og hun hadde
billetten min!
Piken på bussen.
En søt ung pike kom inn i en
buss. En ung mann reiste seg øye
blikkelig. Piken smilte yndig til
ham å sa:
— De må endelig ikke reise Dem
fra plassen Deres for min skyld,
jeg insiterer på at De må bli sit
tende.
— De kan insitere alt De orker,
frøken, svarte mannen, og trengte
seg forbi henne, men jeg går nå
av her likevel!
JEG LURER PÅ?

— hvorfor fiskene vanntrives.
— om tannlegeyrket kan sies være
et muntlig fag.
— om en sebra kan se dårlig.
— om det soldatene gjør kan kal
les hårverk.
— om en mann i oljehyre og syd
vest er utilregnelig.
— om en blir våt av bløte vitser.

Da Arild Dahl knekket
storskryteren
Den fem mann sterke norske
olympiatroppen til Los-Angeleslekene i 1932 måtte først en liten
tur innom den nordamerikanske
havnebyen Portland, Maine, før
kursen gikk mot New York.
Her i Portland — en by omtrent
like stor som Trondheim — var
det som nesten overalt ellers i Amerika, der man kunne være med
på allslags løyer og bli tappet for
sine sparsomme dollars. Vi nord
menn festet oss særlig ved en noe
aldrende kjempe som fra sitt høye
stade fristet folk til å vinne 500
dollar hvis de i løpet av femw mi
nutter kunne legge ham på rygg.
Man kunne se at det var en for
henværende tungvektsbryter, hans
svulmende muskler røpet at han
ennå hadde krefter, men de satt
mest i munnen. Med skingrende

Er De flink til å gjette
1. Hvem har to øyne i hodet og
et i hånden?

2. Når begynner andungene å
svømme ?
3. Hva lukter best på apoteket?

4. Jeg mager er, og tynn, ja rett
en snurrig en, skjønt jeg har ingen
kropp, jeg har dog tvende ben, jeg
øyne har på armene, har armene
på ben, jeg tror jeg tør meg kalle
en fornuftig en.
5. Når har kvinnene hendene der
føttene skal være?
6. Gjetter de meg har de gjettet
galt, gjetter de galt, har de gjettet
riktig ?

7. Hva er det som flyr avsted på
nebbet, som lever av svart mat og
som skaffer mange tusen folk ar
beide ?
Svar på side 19

bassrøst skrøt han av sine bedrifter og fikk faktisk folk til å tro
på sine evner. Vi sto en stund og
betraktet skuespillet, først noe
uinteressert, men etter hvert gikk
det opp for oss at mannen var en
veritabel bløffmaker, til tross for
sitt skrekkinnjagende utseende.
Hans lodne bryst hevet og senket
seg, men det var det hele. Vesle
Arild Dahl rykket til hver gang
mannen skrek ut: 500 dollar til
den som legger meg på rygg!
— Hvorfor ikke ta sjangsen, sa
vi til Dahl, — Han står ikke et
minutt en gang.
— Erru gæ’em, svarte Dahl.
Han knekker meg like lett som et
aspeløv. Bare se på tyngden og
annmusklene.
— Pytt, et gammelt proffvrak,
du tar’n som e’ sviske.
Men Dahl lot seg ikke friste, ikke
før vi hadde ergret ham passelig.
Til slutt ga han seg, og vi albuet
oss fram til «urmennesket» og pre
senterte Dahl som Champion of
Norway. Muskelmannen løftet om
gående vesle Dahl i været og skrek
ennå høyere:
— En norsk «Europachampion»
har mottatt utfordringen, ta plass
i teltet, folkens.
Og folk strømmet til og fylte
det vesle teltet til siste plass. Vi
tok plass ved ringside og hjalp
Dahl på med brytedrakten. Han
var ennå synlig nervøs og lite vil
lig til å gå opp i ringen mot dette
«uhyre» av en muskelmaskin. Sel
ve ringen var dessuten et impro
visert podie uten den beskyttende
matten, bare et tynt vatteppe dek
ket de harde treplankene. Dahl
ristet betenkt på hodet, men vi
skjøv ham lempelig opp i ringen.
I mens stod kjempen og betraktet
Forts, side 17

p 0 RS - B L A DET

12
•W

Hz

«0

«a

AT VI PÅ NY SPILLER OSS OPP
I 2. DIVISJON, ER DE FLESTES
ØNSKE.

I
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2. Mitt største ønske er at U. K.
må bli heldig med valget i kommen
de sesong, og at der dukker fram
en «goalgetter», sa laget kan slå
seg opp i on høyere divisjon igjen.
Både sportslig og økonomisk er
dette av kollosal betydning for hele
foreningens trivsel.
•X-

Aksel Fjcld. 1. Det jeg husker
best er Kretsmesterskapet i piketurn.

Fl

2. Framgang for Skisporten.

Vi har i år som tidligere forsokt
å innhente endel av medlemmenes
svar på to spørsmål vi har stilt.

Spørsmål nr. 1.: Hva husker du
best innen Pors i 1957.
Spørsmål nr. 2.: Hva er ditt stør
ste ønske for Pors i 1958.
Henry Hahn. 1. Det er vel ikke
så mye å feste seg ved i 1957, men
2. rundekampen mot Larvik Turn
i Larvik var av gammelt godt mer
ke, og det var nok flere «gamle»
Porsere enn meg som gledet seg
over innsatsen og spillet i den kam
pen.

2. Da det er fotballen som inte
resserer meg mest, er mitt høyeste
ønske at Pors må spille seg opp i
2. divisjon igjen.
Benytter anledningen til å ønske
alle Porsere en god jul og et godt
nytt-år.
Ame Stenquist. 1. Den første
kampen i 3. divisjon, hvor vi bare
klarte uavgjort.

2. At vi på ny spiller oss opp i
2. divisjon.

*
Hans Hansen. 1. Den lagånd
og samkjensle som ble visst da en
av våre aktive ble alvorlig syk i
sommer.

2. At den samme mentalitet må
slå ut i full blomst innen alle grup
per i foreningen. Da er jeg tem
melig sikker på at fremgangen
for Pors vil bli påtagelig i kom
mende år.
Gudmund Madsen. 1. De mange
tilskuere ved gutterennet i Lillerugtvedt, og Morten Rød som ble
Porsgrunnsmester på ski.
2. At vi må få lysanlegg i Rugtvedtkollen.

Bjarne Olsen. 1. Det er Svein
Jønholts knock out i N. M., og all
den simple skrivingen.
2. Jeg ønsker at kameratskapet
blir like godt som før, ja heller
litt mer. Jeg har inntrykk av at
det er ikke det samme nå som før.

Andreas Skilbred. 1. Det som
jeg husker best og gledet meg mest
er følgende 3 ting:
1. Kampen mot Larvik Turn i 2.
runde på Lovisenlund. Der visste
laget noe av det «store», når en
unntar det å lage mål. 2. At laget
leder 3. divisjon, selvom nok ledel
sen burde vært klarere. 3. Junior
lagets innsats i kretsserien med
fem strake mesterskap. Flott.

Odd Legenes.
underskudd.

1. Fotballgruppas

2. Opprykking til 2. divisjon for
fotball-laget.

En frimodig ytring

om fotball
Det er en oppfattning blandt
mange av dagens fotballspillere
som jeg ikke kan dele, og som jeg
mener det må advares mot.
Disse mener nemlig at spillets
regler kun gjelder så lenge dom
meren kan følge situasjonen. Har
dommeren øynene en annen vei, er
det derimot helt i orden å spille
som du lyster. Det anses som å
høre med til spillet å forsøke å
lure dommeren.
Jeg mener det er bevis på dårlig
sportsånd hos dere som hevder en
slik oppfattning, og at fusk i fot
ball er like simpelt som å skaffe
seg laubær på falske premisser i
andre idrettsgrener.
Jeg håper de ansvarlige idretts
ledere er oppmerksom på dette for
hold, og vil forsøke å motvirke den
ne tendens særlig hos de yngste.
Fotball skal ikke være å vinne
for en hver pris.
0. L.

Pors seirende finalelag og to av kretsmestrene. — Bakerste- rekke fra venstre: Svein Solstad, Finn
Erik Dolva, Rolf Nilsen, Rolf Askedalen og Arild Olsen. Midterste rekke: Ragnvald Johnsen, Vidar
Kristiansen, Erland Ellingsen og Ivar Olsen. Foran: Arne Jørgensen. Kjell Knudsen, Kai Wickmann og
Jan Nyberg.

7 mesterskap er målet
Våre juniorer har også i år gått
til topps i kretsserien. Årets me
sterskap ble som tidligere erobret
uten tap, så her får vi si vi har
gutter som vet og holde på en god
tradisjon.
Mesterskapet ble som ventet
ofret så mange rosende ord i pres
sen at Porsbladet faktisk bare har
og slutte seg til den gode omtale.
Vi nytter anledningen til å gratu
lere spillere og ledere med mester
skapet, og har oppsøkt oppmannen
for å få noen ord fra ham om bradgen.
— Hva jeg enn forteller dere om
årets mestere, sier Helge, tror jeg
dere har lest det i dagspressen.
Jeg må jo medgi at det var moro
å hale det femte mesterskap i land,

for dette med fem var jo tidligere
et mål, men nå er det faktisk kom
met en «kjelke» i veien, som gjør
at vi må sette nok et mål? Vi må
gjøre alt vi kan for å klare 7 på
rad i denne klasse.
— Hvorfor syv, spør vi?
— Jo, fotballkretsen har i år
oppsatt en vandrepokal i denne
klasse i likhet med gutte- og smågutteklassen, og den må vi ta to
napp til i for å klare.. Det ville jo
være ergerlig om en annen klubb
skulle nappe denne pokal fra oss,
mens vi, tross fem mesterskap in
gen pokal har.
— Hvordan ser du på mulig
heten til å klare dette?
— Neste års lag burde ha mulig
het for å gjenta våre tidligere be-

drifter. Dere husker sikkert fjor
årets suverene guttelag, og de fles
te av disse gutter blir sikkert å
finne på neste års juniorlag. Len
ger fram tør jeg ikke tippe, men
jeg tror det vil bli adskillig har
dere for å klare seg framover sier
Helge til slutt.
Som dere her ser er det et stort
mål oppmannen har gitt dere gut
ter, men med felles anstrengelser
bør dere nå målet.

Lykke til!

PORS-BLADET
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Realisens Elektriske forretning A.s
Telf. 5 06 93

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 517 29

Alt i utstyr.

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Fagmessig arbeide
W1NJE & CHRISTENSEN

Vask
og
Føhn
Massasje

M. M. IVERSEN
Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —
Telef.: Jernbanegt. 50211 Kirkegt. 50673

PORSGRUNDS PORSELÆNSFAR RIK
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko^

Hvor er folket å finne en deilig
søndag? Er det dynene som fanger
eller har lørdagskveldens gleder
satt sitt preg på legemets tilstand?
Ett er i hvert fall sikkert. Det
er tynt med folk å se i skauen en
søndag formiddag. Når en kjenner
til de mange herlige turer en kan
ta i «Vestsias Normarka» er det

uforståelig at ikke flere er å se.
Hvorfor ikke ta en tur oppover
mot Klyvedammen eller i Porseløypa, og lufter de røykfyllte fa
brikk- eller kontorlunger, i steden
for å stå på torvet å fryse.
Alle trenger det, og etter en frisk
tur får en faktisk følelsen av å ha
gjort en plikt mot seg selv.

Porsere

valgkomiteen en liten pekepinn.
Valgkomiteen består av: Alf B.
Jansen, Hans Hansen og Sven
Edin.
Altså vel møtt til hovedforeningens årsmøte.

Enten vi nå er aktive eller pas
sive, skal vi for å få foreningen
høyere opp og lengre fram, være
mere snille mot hverandre enn vi
har vært?
Istedenfor å kritisere, hjelpe
hverandre så sant vi har anledning
til det.
Jeg har ofte tenkt på at det i
grunnen er vi passive som er værst.
Hvis ikke resultatene blir som vi
ønsker og håper, så skjeller og
smeller vi ut både denne og hin av
de stakkars aktive, — som sikkert
har gjort det de har maktet, og
kanskje mer til.
Jo, det ville ikke være så dumt
dette, så la oss gå inn for å gjøre
vårt beste i året som kommer.
A. B. J.

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Hvor er folket ?

Elektrisk utstyr på lager

A.S PORSGRUNDS MEK. VERKSTED

Møt opp!
Hovedforeningen har som vanlig
årsmøte i januar, og vi henstiller
til medlemmene å møte fulltallig

OPPEr det ett eller annet du mener
ikke er som det bør, så send inn
forslag, det vil sikkert bli behand
let og eventuelle skjevheter rettes
på. Det er alltid så lett å kritisere
etterpå, så hvorfor ikke «være føre
var».
Har du noen som du tror ville
passe godt og som er villige til å
tre inn i styrer eller utvalg så gi

Det er mange eldre medlemmer
som har ymtet om at det bør
startes en senioravdeling, som en
slags støttegruppe. Et gammelt
ord heter: «De gamle er eldst»,
og det er sant, for det er mye en
slik avdeling kan gjøre for klub
ben vår. Både i råd og dåd.
En annen ting er at man kan
få flere med som’ idag ikke finner
noen gruppe de mener passer for
seg.
Er det ikke en eller annen som
kan sette seg i spissen for å få
dette gjennemfort?

noen få stemmer på fjorårets ting
og hyggelig var det derfor at det
ved fornyet prøve i år ble enstem
mig godkjent.
—sen.

Nytt fra bandygruppa
Vinteren har nu gjort sitt inn
tog, og en ny sesong står for døren.
Fjorårets ble ikke helt som ventet,
men i år håper vi på økt innsats
både fra de aktive og fra de øvrige
medlemmers side, og bedre resul
tater vil sikkert kunne oppnås.
Treningen har nå pågått i et
par måneder, først med kølletrening på skoleidrettsplassen, og si
den skøytetrening på Kverndammen. Nu er også vår skøytebane
på Vestsia klar, og treningsmulighetene skulle være de aller beste.
Fremmøtet til treningen, og til
dugnaden på skøytebanen har vært
meget godt. Spesielt er det hygge
lig å se at våre yngste medlemmer
viser så stor interesse.
Bandygruppa vil onske alle sine
medlemmer en god jul, takk for
det forløpne år, og håper på økt
fremgang i det nye året.
s. b.

Åretsbeste!
f
jfr J

«Porsiorslagei» godkjent
Fotballgruppa fremmet i år, i
likhet med i fjor, på kretstinget,
forslag om anledning til å over
flytte inntil to spillere fra det ene
lag til det annet for klubber som
stiller med to lag i en klasse i
kretsserien.
Kretsstyret anbefalte i år for
slaget, og tingrepresentantene god
kjente, som håpet at kampreglementet endres på dette punkt.
Forslaget fikk som kjent bare

I

ROLF GUNNERØD
får betegnelsen som årets beste
Han er også toppscorer på A-laget
med 32 mål. Som nr. to kommer
Arnold Johansen og nr. tre Karl
Skifjeld.
-nd. M.

pors-bladet
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Intervju
med «Beiten»

Vi har hørt at «Beiten» vil ta en
pause i boksingen og har oppsøkt
ham i den anledning.
— Har du lagt boksehanskene
helt på hylla, eller har du tenkt å
gjøre et «came back» ?
— Desverre må jeg nesten si,
hadde jeg hatt tid så ville jeg gjer
ne være med igjen.
— Det har vel blitt nokså mange
landskamper for deg?
— 13 i alt. Det var et uheldig
tall som også gikk i oppfyllelse.
Jeg fikk jo en hard «Knouck out»
i min siste landskamp.
— Har du tall på alle de kam
pene du har bokset i årenes løp?
— Nei desverre, men det er noe
mellom 300 — 400.
— Hvor lenge har du vært for
mann i boksegruppa?
— I 8 år.
— Trekker du deg helt tilbake
fra boksingen?
— Nei, jeg håper ikke det. I øye
blikket er jeg trett av alt sammen,
så jeg må ha en pause. Men jeg
håper å komme tilbake igjen.
— Har du sluttet som trener, nå
når du har fått nytt arbeide?
— Dessverre har jeg ikke tid
da mitt arbeide nu er bare om kvel
dene. Men får jeg anledning vil jeg
svært gjeme hjelpe guttene.
— Er det noen av de yngre du
venter deg mye av?
— Ja det er flere fine anlegg,

men dessverre er jeg også skuffet
da det er gutter som jeg vet har
store muligheter men som er ner
vøse og mister hodet.
— Nå når du vil ta en pause, har
du vel en del ønsker?
— Det er så mange ønsker en
har, men en må ønske etter for
holdene.
Jeg håper nå når jeg kommer
litt på avstand med boksegruppa
at der må arbeides på en fornuftig
måte. Mitt største ønske er at det
går så godt i gruppa at de ikke
savner meg.
— Har du ikke noe å si til de
aktive ?
— Jeg kommer med en liten bønn
til dere, gå ærlig frem. Nettopp i
en gren som boksing går det ikke
ann å komme frem på bløff. Tren
riktig å ikke forsøk og imponere
for dine klubbkamerater, da går
det galt.
— Hva må det til for å bli en
god bokser?
— For å bli en god bokser må
man ha interesse, for det er ikke
gjort på en måned eller to. Det må
lang trening til, og fornuftig tre
ning.
— Har boksingen betydd mye
for deg?
— Når jeg nu tenker tilbake på
alt jeg har vært med på i bokseringen, har det vært en veldig
hyggelig tid, som ikke er betalt
med gull.
Vell, jeg kunne sikkert ha opp
nådd mer om jeg hadde trent mer,
men jeg har alltid sporten som den
passer meg, ikke andre. Jeg vet at
der har ikke vært brukt så mye
fornuft. Nettopp derfor har jeg
alltid trent mine gutter til å gjøre
det som ikke jeg har gjort.

Jeg traff bandygruppas nye for
mann Kjell Knudsen og spurte om
han hadde noen spesielle ønsker
for året som kommer.
Han svarte at ønsker var det
mange av, men de viktigste var:
1. «At sesongen blir så god at
vi kommer opp i landsdelserien

igjen».
2. «At medlemmene vil ta sin
tørn når de blir spurt».
3. «Sist men ikke minst at garderobeforholdene blir bedre enn de
har vært».
Dette var beskjedne ønsker og
vi håper og tror’ at disse ønsker
og flere til vil bli oppfyllt.
Porsbladet ønsker lykke til.
A. B. J.

Damegruppa
Damegruppa har også i år slått
et slag for foreningen, denne gang
ved å skjenke et flott servise,
kjøpt på P. P. med foreningens
emblem. Det er meget dekorativt
og praktisk. Serviset består av
ikke mindre enn 1270 deler, nem
lig: 150 store og 150 små flate
tallerkener, 150 store og 150 små
dype tallerkener, 150 asjetter, 150
kopper og skåler, 20 kaffekanner,
20 store ovale og 20 store runde
stekefat, 20 sukkerkopper, 20 fløtemugger, 20 sausenebb, 40 boller
for poteter etc., 60 askebeger.
Vi takker for den flotte gave og
håper at damene fortsetter i sam
me spor. Dere er meget flinke.

Det er flere foreldre som synes
at det er galt at det er bare unge
piker som leder barnepartiet i
turn (guttene).
Porsbladet har henvendt seg til
turngrupas styre i sakens anled-
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ning og får følgende begrunnelse:
For det første så er de pikene
meget flinke og har gått spesial
kurser. En annen ting er at det
som oftest har vært et styremed
lem til stede, bortsett fra erv gang
eller to. Derimot har det alltid
vært en eller flere mødre tilstede
og mener det er fullt ut forsvar
lig. Enda en ting, nemlig: Instruktrisespørsmålet var en tid meget
prekært, den ene reiste og den
annen hadde en personlig grunn.
Imidlertid er den saken nå i orden
og vi håper at foreldrene hermed
er beroliget.

Ønsker fra bandygr.
formann

Turnpartiet for guttene!
Jeg må få lov til å benytte an
ledningen til å ønske alle Porsere
en hyggelig og god jul, og et
sportslig godt nyttår.
-nd M.
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Fortsettelse fra side 11

JÅrø Arild OaUtl - våre forberedelser med et bredt,
nedlatende grin. Det var lett å
skjønne at han ventet en lett jobb.
Vel, kampen begynte. Muskelmannen løp straks mot Dahl, som
bare så vidt kom seg unna jern
grepet. Men i neste nu fikk kjem
pen tak i Dahls ene arm og sleng
te ham som en dukke mot tauene.
Hele «ringen» ristet i sine sam
menføyninger. Dahl tittet engste
lig på oss, men vi bare ildnet ham
opp og ropte at han måtte holde
seg på avstand og vente på en

sjangse. Kjempen pustet allerede
som en hval, så vi forstod at kon
disjonen var ytterst svak. Det mer
ket også Dahl, som nå var mer
påpasselig. Enda et voldsomt an
fall fra kjempen awiste han smer
tefritt, og plutselig gikk han selv
til angrep. Han fikk festet et om
vendt livtak og slengte kjempen
i golvet med et brak direkte på
rygg. Hele teltet kom i opprør.
Folk hujet og skrek, mens kjem
pen lå og vred seg av smerte.
— Foul! skrek han ut, men ble
omgående møtt av en unison pipe
konsert, sympatien var helt og hol
dent på nordmannens side. Selv
sto Dahl rolig i sitt hjørne og bare
ventet på neste anfall. Kjempen
vaklet opp og skar tenner. Vi så
tydelig hvor sterkt han konsen
trerte seg om en blodig hevn, hevn
over dette vesle norske kreket som
dristet seg til å kaste ham — the
champion. Et voldsomt utfall, men
Dahl kom seg unna — så vidt.
Attaket tok hardt på kjempen som
blåste verre og verre, den vesle
kondisjonen var helt oppbrukt og
han hadde bare kreftene å stole
på. Men han var hele tiden farlig,
hvis han først fikk festet et grep.
Gjennom lurvelevenet skrek vi til
Dahl at han måtte holde seg unna
og bruke ringens og tauenes mu-

H&tc&na Silpeskuiec
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.

NOOØNA FABRIKéR a/s
PORSGRUNN

ligheter. Atter et anfall parerte
Dahl med en heldig namøver, kom
bak kjempen og gjentok sitt om
vendte livtak: Med et brak som et
tordenskrall lå kjempen atter pla
dask på rygg — fullstendig lam
slått av sinne. Publikum var nå i
ekstase, kastet det de hadde i hen
dene mot den slagne «helt» som til
slutt lå der begravd i bananskall
og appelsinskall, hatter og stok
ker, og var et ynkelig skue i sin
innette protest mot det sviende
tapet. Men Arild Dahl ble i triumf
løftet til værs av de begeistrede
tilskuerne av begge kjønn, nå had
de de i fullt monn fått tilfredsstilt
sin sensasjonstrang.
Og da «kjempen» til slutt møy
sommelig fikk stablet seg på bena
igjen med den siste resten av sin
energi, fikk han en ny skyllebøtte
over seg igjen — nederlaget var
fullkomment. Og da den bolde rid
der — selvfølgelig — nektet å ut
betale Dahl den lovede gevinst,
rev tilskuerne praktisk talt ned
både ringen og teltet. Bløffmakeren var avslørt så grunndig som
vel mulig. På den annen side had
de han vil aldri drømt om at en
norsk olympiabryter skulle forvil
le seg til det fredelige Portland!
Men vesle Arild var og ble da
gens helt — og vi skal hilse og
si at vi uten blussel rev i et dusin
fløteiskrem på ham etter vel ut
ført «dåd». Det var en opplevelse
vi sent vil glemme — Arild Dahl
ikke minst.

PORS-BLADET

PORS-BLADET
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gjorde det jevnt og bra, mens Kar
in ikke var helt heldig. Hos henne
slo nervene fullstendig klikk ute
på gulvet, noe som naturligvis
ødela alle hennes sjanser. Hos de
andre kom heldigvis reaksjonen
etter at de hadde vært utpå.
Nunne var den første i sin klas
se som var utpå i frittstående.
Hun var nok nervøs, og det hadde
innvirkning på utførelsen. Den
var ikke den samme som under
treningen. Men vi var fornøyd
selv om hun måtte ta til takke
med standpunktkarakteren.
Poengene etter frittstående så
lovende ut, og det var ikke fritt
for at håpet allerede hadde begynt
å spire. Tenk om. Vi var nok litt
ovenpå når vi kunne si til en fo
tograf at skal du ha bilder av de
jentene som vinner her i dag, da
kan du fotografere våre, noe som
han også gjorde. Og det beste av
det hele var at vi fikk rett.

nådde toppen
Det er søndag, klokken er vel
omkring 12, og datoen er 28. april.
Da vet alle hva som kommer. Det
er nettopp årets kretsmesterskap
for piker som skal gå av stabelen.
De er litt bleke om nebbet våre
piker, nervøsiteten råder foreløpig
ganske svakt. Den skulle øke be
traktelig etter som bussen nær
met seg Skien. Ved Pors Stadion
plukker vi opp Turid. «Er du ner
vøs?» spør vi. «Nei, hvorfor skulle
jeg være det?», sier hun. «Jeg vet
jo at jeg ikke blir noen kretsmes
ter». De ordene skulle hun få ta
i seg på nedtur.

Det gikk på utdeling av tre
ningsdrakter. I bare forfjamselsen
var det så vidt de hadde fått med
seg det tøyet de skulle turne i.

Og så var reisens mål nådd —
vi var i byen med navnet Skien,
og veien opp til Turnhallen måtte
vi bruke våre egne ben på.
Det gikk an å komme opp i sa
len og trene litt på forhånd, og
det var ikke fritt for annet enn
at vi gikk litt rundt og så på hva
de øvrige konkurrentene presterte
i de forskjellige øvelsene. Vi ble
enige om at vi i grunnen ikke

hadde så mye å frykte. De andre
var ikke bedre, så det ut til.
Det var fullt i Turnhallen da
konkurransen tok til, mest venn
inner til dem som skulle i ilden.
At Laila skulle gå av med sei
ren i frittstående i sin klasse, had
de vi nok håpet og regnet med
litt for sterkt. Hun gjorde ikke
det. Vi syntes hun turnet aldeles
nydelig, kanskje ikke så ubundet
som i turnsalen, men allikevel helt
i særklasse. Hun fikk ikke så god
karakter som vi håpet på, men
derfor kan en ikke gå bort og hen
ge med hodet. Lillian og Turid

Matteøvelsen stod for tur, og
Laila var førstemann. Hun var
heldig med øvelsen, men å være
først er aldri noen fordel. Karak
teren ble 16,2, 0,9 etter både Tu
rid og Lillian i samme øvelse. Det
skulle bli for stor forskjell til å
ta igjen i hoppet. Karin og Nunne
gjorde det også jevnt bra.
Yngste klasse hoppet over buk
ken, eldste hadde kasse. Vi visste
at her var Laila meget god, og
hun hadde 2 meget gode hopp,
men heller ikke her nådde hun
opp til vårt krav. Turid og Lillian
hoppet omtrent slik vi håpet.
Mens juryen holdt på med ut
regningen, gikk diskusjonen. Det
var flere av turnpikene som kom
bort til oss og sa at de nok trodde
det ville bli Turid. Og vi håpet
og håpet. Da Edvard også kom og
sa at nå kunne vi ta det rolig.
Det ville bli en av våre med 2 av
de andre på 3. plass. Det var om
trent ikke til å tro, ja, det var det
heller ikke.
Og så var ventetiden slutt. For-
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mannen i Turnkretsen tok ordet
for å dele ut premier til årets vin
nere. «Klasse 14—16 år Turid
Waskås, Pors». Det var ikke ørens
lyd å få, og det gledeshylet som
vi laget, var helt sikkert uverdig
en instruktrise, men det kom av
seg selv. Det kunne ikke vært
bedre om vi selv hadde gått bort
og vunnet mesterskapet. Og da
Lillian og Laila greidde å besette
tredjeplassen begge to, var det
ikke til å være inne i Turnhallen.
Nunne ble nr. 6 i sin klasse.
Den bestod av over 30 deltakere,
så både hun og vi har all grunn
til å være fornøyd med plaseringen. Karin ble ikke plasert denne
gangen, men hvis hun bare kom
mer over nervøsiteten sin, har hun
gode evner.
Det er klart at reisen nedover
gikk i et helt annet humør enn
oppover. Prat og atter prat, og
gratulasjonene strømmet nedover
de overlykkelige vinnerne.
Duddi.

Kulturkveldene
En ting som mange av oss sav
ner er kulturkveldene som vi hadde
for noen år tilbake. De var både
lærerike og hyggelige, og det å
komme sammen litt oftere gjør
sikkert sitt til at ånden og kame
ratskapet blomstrer.
Vi hadde mange ypperlige fore
dragsholdere av alle slag, der var
gjettekonkuranser og mye annen
god underholdning.
At vi i Pors, som er så heldige
å ha et slikt koselig lokale, ikke
benytter oss mere av det enn til
felle er, — er for galt.
Jeg vil på manges vegne hen
stille til hovedforeningen å få satt
i gang med disse kulturkveldene
igjen. Jo. før, — jo heller.
— hard.

Har du

hygget deg
S va r p å :
Er tBu flink til « gjette.
i. En dame med en synål i hån
den.
2. Når de kommer i vannet.
3. Nesen.
4. Saksen.
5. Når de stopper strømper.
6. Ordet «galt».
7. Pennen.

JuletBfi 12 rette.
1. 90.
2. Nei, den legger egg.
3. Hitterdal.
4. Roald Aas.
5. Roma.
6. Nei, på strå.
7. Østerrikes Tony Sailor.
8. 1908.
9. Blå.
10. I Troms.
11. Italia, slo Ungarn 4—2.
12. Lang tone.

med bladet? Vi håper du har gjort
det. Men har du kikket på annon
sene også? Hvis ikke, så gjør det.
Du vil bli forbauset over hvor me
get du har bruk for hos våre an
nonsører. Kjøp hos dem, det løn
ner seg å handle hos dem som
averterer i Porsbladet.

'il

Totto.

F'

Til
Henrik uergelands

Folkeboksamling,
hersto
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$tøtt annonsørene?
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Det beste i frukt, sjokolade & røikesaker

får De hos
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ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner
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Ved Floodeløkken.
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Dahl & Skyers eftf.

Magne Johansen

Dagfinn Dahl
BAKERI
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