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Idrettsbygget på Vestsiden
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langt svømmebasseng. — Gymna
stikksalen blir på 200 kv.meter, og 
dertil kommer scene på 40 kvm. 
I mellombygget blir det garderobe- 
rom, dusjrom, lærerrom, og toalett- 
rom. I underetasjen blir det de 
samme bekvemmeligheter for vår 
forening, som det som bekjent og
så er forutsetningen skal bruke 
gymnastikksal og svømmebasseng.

Man har nå tatt sikte på å ta 
dette i bruk fra i høst.

Det går raskt framover med 
idrettsbygget ved Vestsiden skole 
Råbygget er ferdig, men en del 
innredningsarbeide gjenstår, bl.a. 
ribbevegg i gymnastikksalen, ren
seanlegg for svømmebassenget, sa
nitæranlegg m. v.

Til høyre på bildet ser vi gymna- 
stikkbygget der svømmebassenget 
på ca. 17 X 8 m. blir det største 
i sitt slag i fylket. Statsrealskolen 
i Bø for eksempel, har bare 12 m.
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Skigruppa
papirforretning

Rolf Nilssen
Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Telf. 51729PorsgrunnVestregt. 14

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE

Winje & Christensen Telefoner : Jernbanegt.

PORSGRUNDS PORSELÆNSFARRIK

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK Styret.

Innsiallasjonsavdeling

fl.S PORSGRUHDS MEK. UfERKSTED

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Dame 
og 

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

ADMINISTRASJONS-KURS

Det vil i nærmeste fremtid bli 
satt i gang et administrasjonskurs 
innen Pors. Interesserte bes melde 
seg for Asbjørn Kjellevold snarest.

o. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

Tobakk-, sjokolade- og

REDAKSJON:
Gudmund Madsen
Redaktør. Langgt. 51

Alf B. Jansen
Kasserer. Tlf. 52 753

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Medarbeider: Anna Evensen. Tlf. 51576 
Jocobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

*
Bandygruppa skal begynne sin 

trening i nærmeste fremtid.
*

Turngruppa har begynt med 
turningen i disse dager for alle 
partier, og vil også sette i gang et 
morsjonsparti for menn i høst.

M. H. IVERSEN
Etb. 1916.

MØBELFORRETNING

50211, Kirkegt. 50673

SIDEN 1956
er det forbudt å ta kraftig sats i 
Norge, noe som gjør at en også for 
alvor overveier å sløyfe lengde- 
sprang.

Elektrisk utstyr på lager

PORSERE!
Er dere klar over at vi kan takke 
våre annonsører for Porsbladet. 
Uten 'disse annonser kunne vi ikke 
klare å utgi noen avis. La oss der
for gjøre våre innkjøp hos dem.

Atter har Pors mistet et av sine 
mest interesserte medlemmer.

Det var med dyp vemod vi mot
tok budskapet om Rolfs bortgang, 
— en gutt i sin beste alder. — Det 
er helt uforståelig at vi aldri mer 
skal få se ham blant oss. — Aldri 
mer i skibakken og løypa.

Det var skigruppa som lå han 
varmest på hjertet, og her var 
han også formann siste år, inntil 
sykdommen tvang ham til å slutte. 
Mange var de planer Rolf hadde 
satt seg, og det skal bli vanskelig 
for oss å erstatte han og hans ar
beide for skisporten.

Rettskaffen som han var, likte 
han aldri at noe ble sluntret unna, 
og han var heller ikke redd for å 
si sin mening om han mente alt 
ikke var som det burde.

Hjem, kone, barn og arbeid kom 
alltid først, — men du verden hvor 
mye tid han hadde til skigruppas 
gjøremål. Det er bare så alt for få 
slike gutter blant oss. Gutter som 
virkelig vil og som også får tid til 
å gjøre noe positivt for vår fore
ning.

Aldri vil vi glemme deg Rolf, og 
vi lyser fred over ditt minne.

Skigruppa.

Minner om at skisesongen er nær 
forestående. Vi har begynt oppryd
dingen i bakkene, og ser gjerne 
at alle interesserte legger turen til 
Rugtvedtkollen — særlig om lør
dag og søndagene fremover.

Som de fleste vel vet har vi søkt 
om tippemidler til permanent lys- 
arrangement. Er vi så heldige å få 
dem skal vi sette alt inn på å få 
dette ferdig i høst. Som dere sik
kert har lest i lokalavisene har vi 
vært så heldig å få garanti på et 
lån på 5000 kr. av Porsgrunn kom. 
noe vi er meget takknemlig for. 
Dette i tillegg til omtalte tippemid
ler og dugnadsarbeide av våre 
medlemmer, noe vi jo regner med, 
skal nok gjøre at vi får dette opp 
i høst. Vi regner samtidig og få 
ordnet lys i «Lillerugtvedt».

Dette skulle bety en stor lettelse 
ikke bare for våre egne, men også 
for kretsens øvrige løpere. Når vi 
nå også snart har gatelys fra Sko- 
leidrettsplassen og helt fram til 
Rugtvedt skulle vel forholdene for 
trening ligge svært godt tilrette 
for Skigruppa i årene fremover.

En vil derfor nå som så mange 
ganger tidligere, be medlemmer 
og andre interesserte om å avse 
tid til å hjelpe oss noen timer ut
over høsten med dette arbeid.

Så snart vi får et positivt svar 
fra Hofmo & Co. skal vi arrangere 
et medlemsmøte å orientere litt 
om arbeidet og sesongen forøvrig.

Vi vil også nevne at innendørs- 
treningen er begynt sammen med 
Boksegruppa i Folkeskolens gym- 
nastikklokale hver tirsdag og fre
dag kl. 19. Det er anledning for 
alle våre skiløpere å delta.

Vi sier vel møtt i Rugtvedtkollen 
så lenge!

IPOI^SBILADEtS
Jredrikslad^ilm

Porsbladet vil herved få takke 
alle som var med på å gi sitt bi
drag til filmen. Ennu mangler vi 
ca. 35 kr. som vi håper å kunne 
få dekning for, uten å ta av Pors- 
bladets kasse.

Vi håper og tror våre medlem
mer vil sette stor pris på filmen, 
især de som ikke hadde gleden av 
å se kampen. Den vil bli vist på en 
av hyggekveldene i høst.

Magne Johansen og Bergheim 
stod for opptagelsen, og skal ha 
Porsbladets hjerteligste takk!

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Realfsens Elektriske forretning As
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

Ja, brev liker vel du også a få, 
også Porsbladet liker å få brev. 
Som de fleste lesere vet har vi en 
■postkasse stående på torvet ved 
siden av «Porsetavla». Det ville 
ikke skade om den ble noe mer 
benyttet!

Kort sagt: Ville det ikke være 
mere morsomt om vi kom litt mer 
på talefot med hverandre, og på 
en mer åpenlys og mere anstendig 
måte luftet våre meninger om «ditt 
og datt» i vår egen avis, i steden 
for på torvet og Hahns kafe.

Noen innlegg har vi jo fått, og 
innsenderne skal ha hjertelig takk.

Neste og siste nr. før julenum
meret skal vi forsøke å få ut sist 
i oktober.
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Gratulerer! lånet!

H

Foldin-guttene

Vi vil også få gratulere Ame 
Halvorsen som ble reservekeeper 
på Norges B-landslag mot Sverige, 
og Arnold Johansen som ble v. half

Vi bringer i neste nr. en oversikt 
over samtlige lags kamper.

for å møte i cupen er også et fak
tum. Det er vel ingen fremtidsper
spektiver som gleder et porsehjer- 
te mer enn det.

Målet må være. Flere spillere 
blandt «Kremen», og så opp i før
stedivisjon fra neste sesong.

«Rapido»

Med beste hilsen
Arild Hannaas, fsekr.)

Søndag 7. sept, hadde Pors 
junioravd. besøk av gutta fra 
Foldin offentlige skole, sam
men med Pete Sanstøl og den 
lille sjarmøren indianergutten 
Clarence, som selvfølgelig var 
lagets maskott.

Det var ikke mange som kunne 
forbinde Pete Sanstøl med bokse- 
sport og flere N. M., der han gikk 
rundt på banen og hilste på gamle 
kjente. Og det er da også noen år 
siden han tapte titelkampen om 
det profesjonelle VM i bantamvekt 
mot Al Brown. Det var i 1931. Før 
den tid hadde han erobret flere 
N.M. som amatør.

I flere år har han oppholdt seg 
i USA, der han bl. a. var direktør 
for en forbedringsskole for gutter.

Nå har han atter vendt tilbake 
til gamlelandet, og er ansatt ved 
Foldin offentlige skole for gutter, 
og det er han selv begeistret for, 
og enda mer begeistret er gutta 
på skolen som ser opp til han som 
en avgud.

— Vi er svært takknemlig for 
at gutta kan komme ut og i kon
takt med andre ungdommer. Det 
kan lett bli til at de føler seg iso
lerte på øya vi bor. Vi har hatt en 
serie kamper med mange lag, og

3j. Olsen, 
Zlarencc 'og 
?ct Sanstøl

Beha Fabrikker

og sterkere eiter besøket»

på Ungdomslandslaget. Han spilte 
sin 2. ungdomslandskamp, og har 
deltatt på juniorlandslaget 2 gang
er tidligere. Han var kaptein på 
Ungdomslandslaget dennegang.

Kampen mellom Foldin og det 
miksede Pors-laget, som for det 
meste besto av juniorer, ble en un
derholdende kamp. Pors-laget var 
nok litt mer rutinerte, noe som 
gikk fram av resultatet, 6—3 til 
Pors.

Etter kampen fikk gutta se kam
pen mellom Pors og Rapid.

Tidligere på dagen hadde primus 
motor for arrangementet, Bjarne 
Olsen, sørget for en busstur. Ar
rangementet fikk en vellykket av
slutning med middag i Pors Klubb
hus. Her fikk gutta som gave hver 
sin lille porselensting. Parkrestau- 
ranten hadde spandert middag og 
et annet firma isen. Bilbo under
holdt ved pianoet og Richard An
dersen & Co. stod for den videre 
underholdning som gutta satte vel
dig pris for. Alt selvfølgelig gratis.

Det er ikke så liketil og enkelt 
a si rned ord hva du og din fore
ning klarte å gi oss av kjærlighet, 
vennskap og glede slik at vi alle 
fra Foldin off. skole føler oss stør
re og sterkere nettopp fordi dere 
alle ga fra hjertet. Det er slike 
ting som både gir guttene og funk
sjonærene her et håndtrykk i ar
beidet med å hjelpe de litt skakk- 
kjørte. Og når jeg sitter her og 
lytter til hva gutta beretter og 
snakker om etter vårt besøk, så er 
jeg overbevist om at nettopp her 
ligger veien til det normale. Du vet 
jo at på en måte blir vi litt isolert 
her på øya, og vi trenger så sårt 
venner utenfor som vil hjelpe oss, 
og så går alt så mye lettere etter 
slikt besøk. Smilet har liksom tatt 
over, vi blir lykkeligere alle fordi 
noe ekstra har hendt, og alt ja alt 
mulig går likesom så mye lettere.

Jeg behøver jo ikke å takke deg 
for din innsats fordi du allerede 
er blitt «betalt». Deg kjenner og 
forstår jeg gjennom en felles er
faring fra ringen. Din egen familie 
som hjalp med og ordnet til selska
pet, er så vant med å hjelpe til at 
den slags ting går av seg selv. Og 
nå har jeg fått vite at middagen 
var spandert av Parkrestauranten, 
blomstene av Vestsidens blomster- 
forretninger, gavene, bevertningen,
— ja alt i det hele tatt var gratis
— det er jo enestående, så forstår 
du vel selv hva jeg tenker om din 
egen by. Den sitter i høysetet i mi
ne erindringer omkring i verden. 
Slike ting kan en jo ikke kjøpe seg 
til for penger.

Når det kommer til din egen 
idrettsforening, Pors, så er vel en

Forts, s. 9

Pete Sanstøl var meget begei
stret for oppholdet i Porsgrunn, 
og skriver i et brev til Bjarne 
Olsen bl. a.:

"Vi føler oss større

Det har skjedd store ting innen 
Pors siden Porsbladet sist kom ut.

Forst benytter vi anledningen til 
å gratulere B-laget med seiren i 
Beskjeftigelses-cupen. De fleste 
kamper ble vunnet med tildels over
bevisende seire,- og avslutningen 
ble jo alle tiders med 7—1 seier 
over Storms A-lag.

Bortsett fra A-lagets Cupneder- 
lag i Fredrikstad er samtlige se- 
niorlag ubeseiret i pliktkampene 
hittil i år. I seriekampene ble det 
bare seire for A-laget i våres, mens 
de hittil spilte kamper i 2. div. har 
gitt 2 seier og 3 uavg jorte.

B-laget har spilt 9 seriekamper 
og vunnet samtlige med en mål- 
kvote så fin som 63—0.

Våre 2 C-lag ligger begge på 
toppen både i serien og pokdlserien, 
begge med bare seire. Det skal bli 
litt av en kamp når disse skal mø
tes!

Junioravdelingen kan ikke skilte 
med noen mesterskap i år, men 
lagene har slettes ikke levert noen 
dårlig sesong.

r
'/f

Endelig
Det var med forventning vi satt 

med øra klistra mot radioapparat 
22 nyhetene mandag den 8. sept. 
Tankene som fyldte en var — får 
vi noen med denne gangen? Vi 
var alle klar over at bare vi kom 
bort fra kretsen i våre pliktkamper 
og fikk vist bort «gutta» til de bol- 
de herrer så var det hendt.

Vi Porsere ble ikke skuffet den
ne gangen. (Eller ble vi det?) 
Skal vi være store på det å si at 
flere skulle vært der. Flere av spil
lerne har levert en innsats og et 
spill i år som gjør dem verdige til 
en plass blandt «de store»

Både Arne og Arnold og sist 
men ikke minst Pors fikk æren å 
representere landet, og dette har 
vi grunn til å være stolte av. Det 
er vel ikke nødvendig å slå fast 
hvor uendelig mye det betyr for 
klubben å få med to spillere i na
sjonalfarger. At vi er for oppad
gående er med dette slått etter
trykkelig fast, og at Pors på ny 
blir regnet blandt dem som topp
lagene i norsk fotball gruer seg

^akk. lor
Pors-gutten Tore Lund har av

tjent sin verneplikt i Kristiansand, 
og representerte A. I. K. Lund i 
forrige sesong. Nå står en ny se
song for døren, men dessverre for 
oss her nede, uten Tore Lund. Han 
dimitteres i midten av september, 
og går da igjen over i sin gamle 
klubb.

Det har vært en stor glede for 
oss å ha Tore Lund som medlem. 
Han er blitt umåtelig populær her 
i byen på grunn av sin eksempla
riske oppførsel både i og utenfor 
bokseringen. I sannhet en verdig 
representant og god reklame for 
Idrettsforeningen Pors !

Vi ønsker Tore lykke til videre, 
og ønsker ham velkommen på stev
ner i Kristiansand, og benytter 
anledningen til å takke Pors for 
lånet.

Besøk av
den velvilje vi møter over alt var
mer oss alle om hjertet. Denne 
kontakten er et ledd i skolen, kan
skje noe av det viktigste. Derfor 
cr det av den største betydning 
at gutta ikke møter en kald skul
der når de kommer ut, sa Sanstøl 
i en liten prat i pausen.

< z" fe.
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Ble han glemt?

vil

*
Varden etter !/. runde: Rolf Gun- 

nerød var etter vår mening, en av

Da vi satt ved radioapparatet 
mandag 7. september og hørte ut- 
tagingen til landslaga mot Sverige, 
var det et navn vi savnet, Rolf 
Gunnerød.

Slikt spill han har vist i år, bur
de han absolutt hatt en sjanse på 
vårt B-landslag. Vi vil bare vise til 
hvad et par aviser skrev om ham 
etter 3. og 4. runde mot Greåker 
og Fredrikstad, som vel er to av 
landets beste lag:

Sportsmand etter 3. runde: Vi 
nekter ikke for at vi ble mektig 
imponert av Gunnerød. Først og 
fremst fordi vi liker å se spillere 
leke med ballen og gi tekniske opp
visninger, men også fordi han job
bet iherdig og ikke forsøkte å spil
le noen dominerende rolle på ba
nen. Vi så det best en gang i annen 
omgang, da han står i meget fin 
scoringsposisjon, men likevel stus
ser ballen bakover til ytre høyre 
som har absolutt blank goal. Nå 
er vi blitt fortalt at han nok kan 
være litt humørspiller, men vi så 
ham søndag. Da var han absolutt 
god.

allerede var kjørt over. Magne stod 
ivrig på brygga og vinka oss tilside 
for han skulle filme hele «Vessias 
Chaplin» idet han skulle gå om
bord i ferja. Det tok litt tid innen 
billetter var kjopi og biler og bus
ser kjørt ombord. Da det omsider 
var unnagjort var det ikke fritt 
for at det skulle smake med en 
kopp kaffe. Snakk om kø ved dis
ken. Smørbrød og kaffekopper gikk 
unna som varmt hvetebrød. Sikkert 
en vellykket dag for Bastoferjene 
den dagen.

Ilandstigningen på Moss gikk 
raskt unna og alle fant sine busser 
og biler. Videre bar det, når unn
tas spillerne med sine fruer for de 
ble igjen i Moss en stund og tok 
seg litt mat. Vi som kjørte videre 
kom snart frem til Fredrikstad, 
hvor vi kamperte i nærheten av 
banen og gav oss god, tid med våre 
deilige smørbrød og kaffe eller 
middag.

Da klokken ble vel 12 begynte 
folk å finne veien til banen og vi 
pakket også sammen våre saker 
og ting og rusla bort til banen, be
lesset med regntøy og paraply. Vi 
hadde vært heldig med været hittil, 
kun noen få regndråper på veien, 
men en kunne ikke være sikker.

® et| '7^ 
faktum

Pors fotballpublikum fikk se denne 
kampen, den var virkelig verd det! 
Vi som var så heldig å få være 
med på det, fikk en opplevelse som 
bare de som er fotballmindet kan 
forstå.

Vel vi er ferdig med rundene for 
i år, men det står enda mye igjen. 
Seriekampene skal unnagjøres og 
det er kanskje vel så viktig. Ingen 
spillere må nå slappe av og si at 
det er vel blåst med det som er 
gjort. Nei, nå har vi sett at laget 
virkelig kan lage det store, når 
alle mann på laget går inn for å 
vinne. Dette venter vi nå av dere 
gutter i de kamper som står igjen.

Målet må være å toppe serien, 
og det er ingen umulighet, selvom 
det hittil ikke har gått helt etter 
ønske.

Det blir noen harde slag frem
over, men ta frem innsatsviljen og 
spillet fra Fredrikstad i hver kamp 
så kommer det til å lukte mer 
svidd, både ute og hjemme.

A. S.

R. ridtøHl kriHg etter 4, runde

StevnekollisjoneH
I likhet med tidligere år, da 

Pors spilte i Landsdelserien har 
N.F.F. også i år vist lite oppfinn
somhet med oppsettingen av ter
minlistene.

Det er uforståelig at forholdet 
Odd Pors aldri blir tatt hensyn 
til, selv om fotballgruppa bestan
dig har gjort merksom på skjev- 
heten, når forslag til terminliste 
blir framlagt.

Som det nå er går hovedserie- 
kampene i Skien på samme dag 
som 2. divisjonskampene her, mens 
man neste søndag hverken har 1. 
divisjonskamp eller 2. divisjons
kamper i Grenland.

Vi håper forbundet neste år 
ta seg forholdet ad notam og tør 
forsikre om bedre publikumstil- 
sluttning og større fortjeneste for 
begge divisjoner.

Etter rundekampen mot Jerv i 
Grimstad var det en eller annen 
som uttalte håpet om at Pors måt
te greie 3. runde, så ble det kanskje 
en tur med laget i 4. runde også. 
Vedkommende som ønsket dette så 
hardt, fikk sannelig sitt ønske opp
fylt og vel så det! Jeg går ut fra 
at han (hun) ble med på Fredrik- 
stadturen! — Ja, tenk selveste 
Fredrikstad, og til og med i «Plan- 
kebyen . Det var hard kost det!

Og hvorfor skulle det nå akku
rat bli Fredrikstad? Ja, det var 
et spørsmål som mange stilte, da 
rundcoppsettingen kom. Dette er 
det vel bare de høye herrer i fot
ballforbundet som kan svare på. 
Oppsettingen av 4. runde virket i 
det hele svært lite oppfinnsom, og 
så nærmest ut som et hastverks- 
arbeide. Der var flere kamper som 
det kunne settes spørsmålstegn ved 
men la meg ta det for oss mest 
nærliggende tilfeldc, Fredrikstad— 
Pors.

Pors har i serien 6 Østfoldklub- 
ber å kjempe med -r 1 Vestfold- 
klubb, Fram. Reisende til Østfold 
blir således mange. I 3. runde i 
cupen ble motstanderen Greåker, 
altså det 7. Østfoldlag.

Da Pors vant gikk det vel ikke 
helt etter oppskriften, så da for
bundet skulle sette opp 4. runde, 
kunne man ikke finne noen annen 
motstander for Pors enn den 8. 
Østfoldklubb, altså Fredrikstad!

Misforstå meg ikke, Pors er me
get fornøyd med å spille mot Øst
foldlag, de er greie å ha med å 
gjøre, og de har sikkert lært våre 
spillere mye om fotball. Men en 
aldri så liten «vri på flisa» hadde 
vel ikke vært av veien, og ville 
sikkert ikke vakt noen misnøye i 
noen som helst retning.

Nå, kan en jo si som så at det 
kunne vel bli ett fett enten det ble 
Pors, Drammens Ballklubb eller en 
annen outsider som skulle slaktes, 
sett fra høyeste hold, men litt mer 
forståelse og elastisitet bør en kun
ne forlange ved oppsetting av 4. 
rundes cupkamper.

Dette var et lite sidesprang, og 
selvsagt nytter det ikke å skrive 
om dette, hverken her i medlems
bladet eller andre steder.

Men en behøver da nødvendigvis

ikke være enig i alt det som Norges 
Fotballforbund foretar seg, enten 
det nå gjelder Pors eller en annen 
ikke-toppklubb.

Men tilbake til det som hendte 
før, under og etter slaget i Fred
rikstad. Det var nok ikke mange 
som levnet Pors noen-somhelst 
sjanse i dette oppgjøret. På den 
annen side var det vel dem som 
husket 5 år tilbake. — Samme si
tuasjon, bare en runde tidligere!

Dengang var det heller ikke 
mange som holdt selv noe så lite 
som en knapp på Pors. Men allike
vel gikk det — så hvorfor ikke? 
Og det var virkelig sa nær på at 
det formelig skvetter i en, hver 
gang en tenker på det. Det ble 
icthvertfall en kamp i ordets beste 
forstand, og den vil leve lenge i 
erindringen hos alle de Pors-til- 
hengere som var reist med til Fred
rikstad, og sikkert også hos Fred- 
rikstadfolket, som fikk en kalddusj 
som ikke så ofte hender i fotball- 
byen.

Maken til kjempeinnsats som 
laget vårt gjorde i 2. omgang der- 
borte, går det år og dag mellom 
hver gang en får se. Det er høyst 
sannsynlig, for å si det i bokse
språket, at det var gongongen som 
reddet Fredrikstad dennegang. Vel, 
vi kan innrømme at det beste laget 
vant tilslutt, men Pors fikk tilfulde 
vist både publikum og avisfolk at 
det er et førsteklasses cuplag. Had
de bare nervene vært iorden så 
kunne det vel lykkes dennegang 
også.

Det kan vel diskuteres om det 
var et riktig trekk av ledelsen å 
ikke trekke en eller to mann ned i 
forsvar i ekstraomgangene.

Men ettersom spillet artet seg i 
2. omgang av den ordinære spille
tid, så det virkelig ut til at Fred
rikstad var på «knea», så hvorfor 
ikke forfølge suksessen?

I ekstraomgangene syntes det 
imidlertid å skinne igjennom at 
guttene hadde brukt for mye kref
ter i innsatsen for å ta igjen Fre- 
drikstads ledelse, og det var i grun
nen nokså forståelig. Til tross for 
tapet dennegang satte Pors seg i 
respekt og blir fortsatt sikkert et 
populært lag i Fredrikstad.

Det var bare synd at ikke hele

&

IFREDRIKSTAD TUREN!
En var fullt klar over at det 

søndag 31. august ville bli en stor 
bilkaravane østover til Fredrikstad 
Hvem en enn snakket med sa bare: 
jo, jeg skal bortover! Etter sigende 
var det 8 busser som kjørte, pluss 
alle private biler. Jo, det var nok 
en anselig mengde H skilter i Øst
fold den dagen.

For å begynne med selve dagen, 
så var den ikke så innbydende som 
en kunne ønske seg den om mor
genen, men det regnte da ihvert- 
fall ikke, da vi titta ut av vinduet. 
Klokka 6 gikk «reveljen» rundt 
hele Vessia, og hurr-om-hei opp i 
en fei. En solid frokost ville vi ha, 
før vi til Fredrikstad skulle dra, 
og en titt på torvet for å se om 
noen allerede var dratt avsted. 
Derfra, var det kjørt både busser 
og biler så vi var ikke sene om å 
bære ut og laste inn vi heller. Litt 
mat for dagen, pluss regntøy og 
paraply, og avsted bar det. En be
høvde ikke være redd for å ta feil 
av veien, for en hadde godt følge 
av andre biler og bzisser.

Da vi kom til Horten stod det 
allerede en god del biler og busser 
foran oss, og det myldra av «Ves- 
siafolk» rundt hele brygga. Enda 
fikk vi høre at noen busser og biler

Så bar det inn på Stadion, og vi 
som ikke hadde vært der for, ble 
veldig imponert over det flotte an
legg de hadde. Selve kampen ° hop
per jeg over, den har jått sa god, 
omtale i alle aviser. Det var turen 
jeg skulle skrive noen ord om, men 
jammen var det spennende i annen 
halvtid, og jeg skal hilse og si at 
«Porse-publikummet» lot høre fra 
seg. Noen Fredrikstad-damer spur
te om vi var i tusenvis der borte. 
Ja, jo vi hadde mye igjen for turen 
og den angret såvisst ingen på. 
Været ble også alle tiders, sola 
stekte en i ryggen så en måtte 
vrenge av seg både kåper og jak
ker.

Etter kampens slutt ble det å 
finne sine busser og biler å snu 
nesa hjemover igjen. På Moss ble 
det en times venting til ferja skul
le gå, så der tok noen og hver opp 
kaffe og mat av sine vesker og slo 
seg ned på den deilige grønne plen 
langs Mossekanalen. Sola skinte 
og praten gikk, det var ingen hen- 
gehoder som reiste hjemover etter 
en slik dyst. Hjemme på Vessia 
hadde det vært stille og tomt, og 
litt måtte det jo merkes når det 
reiser en 600—700 mennesker av
gårde. Så tilsist en takk til «gut
tene» våre, for den innsats de gjor
de den dagen.

Vi skal fortsatt følge dere!
En fra heiagjengen.
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De japanske hopperne gjorde 
det godt i Lathi og Holmenkollen, 
så det er synd at det første de blir 
møtt med ved heimkomsten er ris.

1

HYGGEKVELD!
Pors Damegruppe arrangerer hyg
gekveld i Klubbhuset, onsdag 22. 
oktober. Alle våre medlemmer vel
kommen.

Styret og komiteer i Skigruppa.
I styret: Formann A. Magnus- 

sen, v.form. og sekretær Thoralf 
Rønningen, ny, kasserer G. Madsen 
styremedlemmer Gustav Gustavsen 
og Trygve Hansen, begge nye. 
Varamenn: Halfdan Haukedal og 
Asbjørn Vennerød, nye.

Juniorutvalg: Hans M. Realfsen, 
Arthur Johnsen ny, Einar Røed ny, 
Ame Røed ny, Thorbjørn Svend
sen ny og Kai Wichmann ny.

Langrennsutvalg: Einar Ekeli 
ny, Egil Benjaminsen ny og Einar 
Gundersen.

Skiskolen: Asbjørn Vennerød, ny 
Asbjørn Korsaasen og lærer Skotte

Løypekomiteen: Magne Johan
sen, Asbjørn Korsåsen, Hans Han
sen, Arne Johansen, Jan Dolva ny, 
Ivar Olsen ny, Vidar Kristiansen 
ny, Torbjørn Hansen ny, Per Boye 
ny og Karl Skifjeld ny.

banens desidert dyktigste og beste. 
Vel overdriver han føring og en 
del dribling, men i dag var det yt
terst lite å trekke ham for og med 
den ballbehandling, teknikk og ef
fektivitet som ble lagt for dagen 
bør snart andre også bli oppmerk
som på ham. Gunnerød spilte me
get godt og han var en av de ster
keste kandidatene til titelen som 
banens beste.

Vi viser her til forskjellige kom
mentarer om kampen:
Dommeren Bjørn Borgersen: Flott 
innsats av Pors. Synd at de skulle 
miste det gode taket de hadde i 2. 
omgang. Synes forøvrig det var 
unødvendig å lage straffesparket. 
Best på laget synes jeg var Rolf 
Gunnerød, Arne Halvorsen og Karl 
Skifjeld.

Formannen i Fredrikstad F. K., 
Folke Andersson uttalte at det var 
en god og fair kamp, men Pors 
overrasket allikevel. Hele laget 
gjorde en god innsats. Best var 
keeperen Halvorsen og indre høyre 
Karl Skifjeld.

Demokraten: Pors leverte en fin 
innsats i 2. omgang og hadde slike 
sjanser utenom de tre målene laget 
fikk, at gevinsten absolutt burde 
gått til Porsgrunn. Gjestene hadde

Loddrett:
1. By. 2. Gresk bokstav. 3. Stelle. 

4. Dikt. 5. Idrettsmann. 6. Ildste
der. 7. Telegrambyrå. 8. Fisk. 12. 
På trær. 14. Likt begge veier. 16. 
Mannsnavn. 18. Sy. 20. Herred. 24. 
Atom. 25..............n, bilmerke. 26.
- - - d - -, ødelegges. 27. Belegg. 
29. Noen liker det. 30. Fristed. 34. 
Hast. 36. Fase.

Seiersrekka som brast!
Og så hendte det altså at junior

avdelingen står uten mesterskap 
ved sesongens slutt.

Vi må helt tilbake til 1952 for å 
finne maken, og sesongen dengang 
var igrunnen svært lik den vi nå 
står iferd med å avslutte. Kunne 
bare fortsettelsen bli like god nå 
som dengang?

Etter en noe ujavn sesong lå ju
niorlaget likt med Odd i point., 
men ledet klart i mal, foran sin 
siste seriekamp mot Kragerø. Me
sterskapet syntes nokså klart, da 
qc fleste regnet med at Kragerø 
ville bli et lett bytte lor våre, men 
dengang ei. Kragerøguttcne sleit 
som helter og klarte å knipe et 
point fra oss og dermed gikk Odd 
forbi med seier i sin avgjørende 
kamp mot Langesund.

Vi gratulerer så gjerne Odd med 
mesterskapet, det var fortjent nok, 
men må allikevel medgi at vi var 
svært uheldig denne gang, hvor vi 
måtte stille opp i den avgjørende 
kampen med reserver for to av vå
re beste kort, Svein Solstad og 
Rolf Askedalen. Med disse på plass 
tror vi nok resultatet hadde blitt 
et annet.

I juniorcupen leverte laget sitt 
beste spill for året i første runde 

Forts, s. 10

Vanrett:
1. Vitenskapsmann. 9. Lue. 10 

Gruvegang. 11. Vektenhet (fork.) 
13. Hollandsk dikter. 14. Målenhet 
(fork.) 15. Edelsten. 17. «Svensk 
drikk» 19. Anløpe. 21. Herred. 22. 
Idrettsforening. 23. «Lollo». 26. 
Strev. 28. Brennpunkt. 30. Herred 
(gammelt navn). 31. Engelsk pro
posisjon. 32. Herred. 33. To like. 
34. I stykker. 35. Myntenhet. 37. 
Til medisin.
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— Fortsatt fra s. 5
Vi føler oss større - - 
slik tilstelning noe ekstra så vår 
takk får du gi gjennom forman
nen og min venn Asbjørn Kjelle- 
vold. Fotball-laget får du invitere 
tilbake til Bastøy, og da skal vi 
forsøke å vinne. Dere er alle hjer
telig velkomne når som helst.

Du fortalte meg at Bjørgvin 
Hansen ved politikammeret sto bak 
deg og hjalp med sine råd og for
bindelser. Gi vår felles venn en 
takk fra oss her. Og send også en 
hilsen til Skien gjennom represen
tanten Richard Andersen, Olaf 
Knudsen og Bjarne Flatin, og pia
nisten Bilbo. Håndklappingen ga 
vel beviset på at alle satte pris på 
den moro de skapte for oss alle, 
og alt fritt. Vi ville jo også se disse 
heders karene på vår øy engang.

Som en gammel idrettsmann gir 
jeg deg din forening, dine venner 
og din egen familie, din by og ditt 
publikum mitt ærlige håndtrykk 
sammen med takk for alt. Men 
glem oss ikke for fremtiden, kom 
og hils på oss.

Med sportslig hilsen
Pete Sanstøl.
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GRUPPESTYRER!
Når dere nå utover høsten arran
gerer medlemsmøter, hyggekvelder 
o. 1., husk da å gjøre innkjøpene 
hos våre annonsører.

t

For 6. gang stilte Pors opp i Jf. 
rundekamp i N. RI. Motstanderen 
dennegang var fjorårets dobbelt- 
mester Fredrikstad F. K. Vi had
de jo håpet d f a en lettere, men 
vi slo dem jo i 3. runde i 1953, sd 
våre gutter tok ikke noe nederlag 
på forskudd. Hittil har det bare 
lykkes Pors a sikre seg reiten til 
kvartfinalen en gang. Det var i 
1936 da laget ble slatt ut av Lisle
by i Østfold.

Det var stor spenning pd torvet 
før laget ble tatt ut, og dette fikk 
følgende sammensetning :

Arne Halvorsen, Leif Jensen, 
Arne Stenkvist, Odd Legernes, 
Dagfinn Jensen, Arnold Johansen, 
Rolf Nilsen, Karl Skifjeld, Rolf 
Gunnerød, Roald Reiersen og Åge 
Lund. Reserver: Bjørn Reinholdt, 
Trygve Kristiansen og Svein Ja
cobsen.

Spillere og ledere med fruer og 
forlovede reiste fra Vessia søndags 
morgen, og stoppet i Moss for å ta 
et måltid før reisen gikk videre til 
Fredrikstad. Som vi fryktet ble det 
tap denne gang, men jammen fikk 
vertene slite for seiren.

X.

meget gode spillere i keeperen Hal
vorsen og senterløperen Gunnerød.

Verdens Gang: Fredrikstadlø- 
perne (landslagsgutta) skulle på 
liv og død leke med «de stakkars 
Porsguttene» å la Brasil mot Sve
rige, og da var det gjort. Porsgut- 
tene gikk på som løver. Fredrik
stad kom fullstendig ut av rytmen 
og i 2. omgang — ja, tro det den 
som vil — i hele 2. omgang var det 
bare et lag på banen: PORS. De 
tapre 2. divisjons gjestene scoret 
et mål i hvert kvarter av 2. om
gang. 3—3 viste måltavlen da det 
var 10 min. igjen, og Pors var ad
skillig nærmere 4—3 enn Fredrik
stad.

Aftenposten: Pors skal ha takk 
for at kampen ble riktig underhol
dende og dramatisk. I første om
gang var den nemlig kjedelig, og 
det var en like stor som gledelig 
overraskelse at laget til de grader 
klarte å «snu på flisa». Alle mann 
ga det de hadde, men Arne Sten
kvist, Dagfinn Jensen og Rolf Nil
sen fortjener en ekstra honnør for 
sin innsats.

Morgenposten: Faktisk en av de 
bedre cupfightene vi har sett på 
lenge, og spesielt morsomt var det 
å få se Pors, som nylig rykket opp 
fra 3. divisjon. Laget spilte en fin 
fotball, så meget bedre som laget 
nå består av omtrent bare ung
gutter. Porsgrunnsklubben hadde 
F.F.K. på felgen i annen omgang, 
da de gikk opp fra 0—3 til 3—3, 
og da var det ikke så veldig hygge
lig å være FFK’er hverken på tri
bunen eller banen. Og faktisk bur
de Pors fått en ørliten seier i den 
ordinære spilletiden.

Sportsmand: Etter pause fikk 
man se et Pors-lag som tok igjen 
hjemmelagets 3-0 ledelse og tvang 
Fredrikstad på defensiven gjennom 
tre kvarter etter en innsats og et 
tempo som paralyserte rødbuksene. 
Laget viste kampvilje. Etter en 
nærmest tam og forsiktig første 
omgang, gikk de svart-blå slik inn 
for spillet at FFK kom helt i bak
leksa. Det var gamle taktiker Ski
fjeld som sammen med Gunnerød 
og den sterke c. h. D. Jensen stod 
for oppmuntringen.

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

NORRØNA FABRIKÉR a/S
PORSGRUNN 1

‘Tlaccaaa Stipeskivec
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Fredrikstad-konientarer!
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PORSGRUNDS ØREBANK
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Tolskoven Mineralvannfarikk A.s
Etabl. 1892

Atter en gang har turngruppa 
deltatt i Landsturnstevne, det 3. 
i rekken. Denne gang var det i 
«Domens» by.

Vi startet fra Porsgrunn den 4. 
juli kl. 12,30. Reisen over Dovre
fjell med sin ville men vakre natur 
blir for oss et uforglemmelig min
ne. Toget var overfylt av glade 
turnere, plasser var det så som så 
med, men vi tok det med godt hu
mør, og i kupeene gjenlød det av 
sang og latter de lange nattetimer.

Det var trette men fornøyde jen
ter som hoppet av toget på Trond
heims stasjon kl. 7 om morgen. 
Vi ble innkvartert på den Militære 
forskole, like ved Domkirken, som 
ble flittig besøkt av oss. En kunne 
være fristet til å beskrive hver 
minste detalj ved den gamle kirke, 
men vi får nøye oss med å si at 
aldri har vi blitt så betatte og høy- 
tidstemte som da vi vandret under 
dette veivet av gammel kunst og 
historie. Det kan ikke beskrives, 
det må sees og føles.

Selve stevnet tok til søndag 6. 
juli. Turnerne paraderte fra Kongs 
gården til Lerkendal Stadion hvor

åpningshøytidligheten skulle fore
gå. Få kan vel glemme denne opp
levelse, da vår vakre forbundsfane 
i Rødt og gull ble overrakt fra den 
tidligere arrangør (Halden) av vår 
turnpresident B. Gard til Trond
heims Turnforening, som skal opp
bevare den til neste Landstumstev- 
ne i Bergen 1962.

Det er litt av et syn når 4000 
turnere er samlet med sine vakre 
faner og forskjellige paradedrak- 
ter. Denne cermoni er stevnets høy- 
tidspunkt, siden går det slag i slag 
med alle oppvisninger og tevlinger. 
Her er hele Norges eliteturnere 
samlet for å vise hvad vi virkelig 
turnere kan drive det til.

Gjesteopptreden fra Island, Fin
land, Sverige og Danmark med sine 
elitetropper. Veteraner, husmødre, 
dame- og herrer fellestropper o.s.v. 
Dametroppen gjorde en fin éntre, 
1700 damer på gressmatten på en 
gang. Det er ingen tvil om hvem 
som er mest populære i publikums 
øine.

De fem dager stevnet varte, var 
nøye utregnet skulle en følge med 
på alt. Litt av byen skulle en jo

KL WW
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
TORVET

sc også. Været var det så som så 
med, regnet om dagen og kaldt om 
natten, men vi hadde blitt advart 
mot den (Trønderske sommer) så 
vi hadde gardert oss. Dette var det 
bare å ta med godt humør som vi 
alltid gjør i Porseleiren.

Vi som fikk være tilstede på for- 
bundstinget fikk lære mye om 
turnsaker. Her var det samlet rep
resentanter fra 146 forskjellige 
klubber, og det var folk som kunne 
sine ting. Den ene løste av den an
dre i hård diskusjon, som kunne 
vare opp til 2 timer for en eneste 
sak. Her kunne en ikke slappe av 
et eneste minutt.. Tinget varte fra 
kl. '/211 til 17 den ene dagen, og 
fra kl. ’/210 til 13. den andre dagen. 
Så det er ikke småsaker som skal 
opp under Norges Turnforbunds 
ting. Det hele ble avsluttet med 
alle tiders festmiddag rom vi sent 
vil komme til å glemme.

KJØTT- og PØLSEFORRETNING 
Øst og vest

Telefoner: 51506 — 51505

— Fortsatt fra s. 8
Sciersrekka som brast 
mot Rjukan hjemme på Stadion 
og kunne gå av banen med 5—2 
seier mens Sandefjord ble for ster
ke for oss i hvalfangerbyen i neste 
runde hvor vi tapte med 3—1.

Guttelaget har kun et tap i sine 
seriekamper, men dette var til Toll- 
nes som plasserte seg foran på ta
bellen med bedre målkvote. I pri- 
vatkamper har det blitt en seier 
og et uavgjort resultat.

I smågutteserien hvor vi har 
stilt med 2 lag plasserte bestelaget 
seg som nr. 3 mens 2 laget som 
ventet fikk vanskeligheter med å 
hevde seg. Laget oppnådde 3 point, 
og berget seg derved fra jumbo
plassen.

Sundjordet og Greåker har blitt 
slått i privatkamper.
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