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Fot ballsesongen i ord og tall!
Etter at en av fotballgruppas al
ler beste sesonger er avsluttet vil
Porsbladet i dette nummer gi en
oversikt over de forskjellige lags
største prestasjoner i løpet av året.
Vi lovte i forrige nr. å gi en
oversikt over samtlige lags kamper
men plassen tvinger oss til kun a
gi kampene i tabellform.
For å begynne med vårt A-la,
så vant dette Grenlands 3. divisjon
1957—58 uten tap. Laget ble distriktsmester ved å slå vinneren av
Øvre Telemark og Vestfolds 3. div.
og kvalifiserte seg derved for 2. div
hvor laget besetter 3. plass etter
høstens kamper.
Laget gjorde også en strålende
innsats i årets cupkamper hvor
det først gav tapt etter 2 timers
kamp mot Fredrikstad i 4. runde.
B-laget har uten tvil hatt sin
beste sesong. Laget ble kretsmester
for 1957—58 med bare seire og så
fin målkvote som 50—11.
Laget deltok istedet for vårt Alag i kretsens beskjeftigelsescup
og gikk også likegodt bort å vant
denne. Laget har også bare seire i
den pågående kretsserie, men her
ligger Odd foran med litt bedre
målkvote.
Også 2. reservelag ble kretsmester
1957—58. Dette lag hadde også ba
re seire og målkvoten var 31—4.
Laget vant også pokaltumeringen
2 reservelag — 5. divisj. 1957—58.
I høstens serie ble det påmeldt
2 C-lag fra vår klubb og vår bred
de bevises vel best ved at C-lag I
allerede har sikret seg mesterska
pet 1958—59 med bare seire, mens
C-lag II ligger på 2. plass med ett

tap for vart I. lag. Disse lag beset
ter også 1. og 2. plass etter hostens
kamper i den pågående pokalturnering.
Til en forandring har vi hatt en
sesong uten mesterskap til vår ju
nioravdeling. De forskjellige lag
innen avdelingen har allikevel hev
det seg meget pent og har all ære
av årets innsats. Juniorlaget be-

KARL SKIFJELD

satte 2. plass i serien, etter å ha
måttet døyve cn uavgjort og en
tapt kamp. Guttelaget besatte sam
me plass i sin avdeling, med en
tapt kamp og småguttene besatte
henholdsvis 3. og 8. plass i sine av
delinger.
Før vi går over til tabellen kan
vi kanskje også nevne at hele 77 %
Fortsetter s. 3

hair spill over 400 Å-kamper!
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Fotballgruppas styre overrasket
både publikum og Karl selv når de
foran seriekampen mot Sprint, Jel
øy på stadion, overrakte vår popu
lære spiller en vakker sølvpokal
med nellikker for sine 1/00 kamper
på Pors A-lag.

At utdelingen var populær vitnet
den kraftige applaus som fulgte
fra det store publikum.

«Kalle» begynte på A-laget som
17 åring, og hans debut kamp var
mot Fram, Larvik i 1937. Han gjor
de en god debut dengangen, men
hvem skulle tro at han også skulle
være en av våre beste når vi møtte
Fram 21 år senere. Han er en av
våre aller beste spillere, og med
Kalles iver kan det ennå gå år før
noen nekter ham plassen på Alaget.

Av representasjonskamper kan
vi nevne at Karl har spilt 6 Alandskamper, 2 B-landskamper og
flere provelandskamper. Foruten
disse står han som nr. 1 i Grenland
med 27 kretslagskamper.

Gratulerer Kalle!
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sesongen er vunnet. Ca. 6 % er

ARNE KRISTIANSEN

endt uavgjort mens ca. 17 % har
gått den gale veien.

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

Ja, så har vi atter kommet ut

med en avis. Som leserne ser har
vi denne gang mottatt flere inn
legg, bl.a. fra Espeland og frue..
Hjertelig takk skal innsenderne ha.
Vi vil også takke de mange som
har gitt uttrykk for sin tilfredshet
med forrige nr., og håper at dette
nr. også tross sine 10 sider må

bli godt mottatt.
Neste nr. er julenummeret, og
stoff til dette må være oss i hende
innen 1. desember.

A-LAG:
Serie, vår
Serie, høst
Kvalifikasj.
Cup
Privat

gjort dette snarest, ellers kan dere

være utsatt for ikke å få julenum

V. U. T.
6—0—0
4—3—1
2—0—0
4—0—1
2—0—2

Målkv.
31—3
19—10
6—1
19—7
16—8

fra oss to «Porsgrungensere» som

plutselige

f.t. bor her oppe i skauen i Hed-

bortgang. At vi aldri skal få se

marken. Vil først og fremst ønske
dere tillykke med siste gode sesong
hvor dere alle sammen har gjort
en enestående innsats ved godt lag
spill og kameratskap. Et godt ka
meratskap betyr så uendelig meget
også i fotball — det binner sam

meldingen

om

Arnes

ham mer er så uforståelig og vi
har så vanskelig for å forsone oss

Det var i første rekke bandy-

5
5
4
2
2

5—0—0
5—0—0
4—0—0
1—0—1
1—0—1

25—4
40—0
22—7

7—5

sporten som fanget Arnes inte
resse innen Pors, og i denne gren

var han også en av våre fremste
spillere.

C-LAG I:
Serie, vår
Serie, høst

Ivrig som han var, så vi han

5
6

5— 0—0
6— 0—0

25—4
40—5

alltid, når enten det gjaldt i kon-

kuranse eller i arbeide på banen,
hvor han aldri var redd for å ta

6

5—0—1

JUNIORLAG:
9 7—1—1
Serie
2 1—0—1
Cup
Pokal
1
4 4—0—0
Privat

32—5

sin tørn.
Vi er ham så takknemlig for

44—9
6—5
1—3
19—7

den sportsånd og det gode humør
som bestandig omgad ham, og som

virket så smittende på alle han
kom i kontakt med både på banen

meret.
Bladet koster kun kr. 3,—. "

GUTTELAG:
Serie
9
Privat
2

-x-

Vi vil minne hvert gruppestyre
om at de velger sin korrespondent

8—0—1
1—1—0

SMÅGUTTLAG I:
Serie
9 7—1—1
Privat
2 2—0—0

31—7

5—3

til Porsbladet.

vil gratulere dere med de gode re
sultater siste året. Cg mens dette
skrives sitter dere på bussen på
veien til Sarpsborg for å spille se

for meget, men leverer ballen over
til Kalle som står i posisjon og ven
ter på ballen. Resultatet vil bli:
så. — Det var festlig å se dere ved
noen få kamper da vi var hjemme

holdt forlenge på ballen. Få den
over til rette vedkommende, og når
rette vedkommende går i posisjon

og igjen plasserer ballen til tredje

vedkommende — ja, da må det bli

personlighet — apostelen Paulus
sier et sted bl.a.: «Alt som er rent

Skigruppa holdt et godt be
søkt medlemsmøte i Klubbhuset
fredag 15. oktober.

Fylkesinstruktør Jac. Johanne
sen kåserte om langrennski og be
handlingen av disse. Han var også
inne på tanken om at en måtte søke
å komme dit hen igjen at guttene
selv satte sine bakker istand. På
det viset vil de ha mye mer glede
av skisporten. Johannessen viste
også fram en god instruksjonsfilm
i hopp av Thorleif Skjeldrup.

— alt som er elskelig — gi akt på
det». En sund sjel i et sundt lege
me. Det er idrettens mål også i
fotball. Her er så meget som brytes
ned idag. Det er ikke så lett å være
ung — så lett å være menneske.
Derfor betyr det så uendelig meget
å samle seg om alt som er rent og
godt. Og når vi ser dette i lyset
fra HAM som er «Verdens lys» vil
vi her ha grunnlaget for en god
klubbånd som vil gi resultater både
innad og utad.
Vår beste hilsen til dere alle i
PORS. Lykke til, og fortsatt frem
gang!
Hamar i oktober 1958.

Solveig og Sigurd Espeland.

Formannen ga en orientering om
lysanlegget som en i disse dager
hadde fått 10000 kr. av Tippemid
lene til. Tidligere har man fått lå
negaranti på 5000 kr. av kommu
nen. Hele anlegget er kalkulert til
vel 22000 kr. Da en regner med
godt dugnadsarbeide fra medlem
menes side, blir det til at man set
ter i gang arbeidet straks.
Også i Lillerugtvedt vil det bli
lysanlegg. Dette arbeidet har juni
orgruppa påtatt seg.
Etter møtet var det adskillig
skiprat i forbindelse med kaffespleisen.

Tløzcana Slipeshiuec

mål! Vi likte Arne mellom sten
gene, så endel flotte redninger —

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

good luck young man! — Så er det
en ting som vi savner hos dere som

Når De velger

er tilskuere — det er forlite stem
ning blant dere! Jeg mener ikke

Beha Fabrikker

Og med denne hilsen, vil jeg og
så få nevne at den største kristne

ff begge skibakkene»

toer blir det helt sikkert om du
min gode Gunnerod ikke dribler

i sommer og vi syntes dere alle var

Bandykamerat er.

få en god heia-jeng i oss to — om
dere ikke skulle få følge fra Pors
grunn.

gjort, jeg har tippet en toer! En

meget gode. Det kunne blitt flere
mål, om endel av dere gutta ikke

9—31

sikkert arrangeres. Dere kan i allefald gjøre regning med at dere vil

Flomlys

vil sårt føle savnet etter en god

venn.

Jeg har hatt anledning til å se
endel kamper her i Hamar. «Ham.Kam.» — «Hamar Idrettslag» —
er ganske bra klubber. Den siste
har en fin stadion med flott gress
matte. Hva sier dere i Pors om en
tur hit til neste sommer? Det kan

songens siste men avgjørende se
riekamp Solveig har tippet uav

blandt oss bandykamerater, og vi

Vi lyser fred over Ames minne.
SMÅGUTTLAG II:
Serie
8 1—1—6

men — det gir den rette kampånd
— det gir på-gå-mot — det gir mål
— det siste som teller i fotball. Vi

BANG rett i mål! Helt sikkert alt

og ellers.

Det vil bli et tomrom etter Arne

36—6

Fikk lyst å sende dere en hilsen

fattet det med engang, da vi fikk

med tanken.
B-LAG:
Serie, vår
Serie, høst
Beskj.cup
Pokalkamp
Privat

C-LAG II:
Serie, høst

Så er det alle dere som ennu ikke
har betalt for avisa. Forsøk å få

Ant.
6
8
2
5
4

Det var som om vi ikke riktig

— alt som tales vell om enhver dyd

den til <^or6gutta!

en slik heiagjeng som bare står og
brøler, men litt mer anerkjendelse,

særskilt når der er utført et godt

spill — det gir oppmuntring til
spillerne — de vil ha en følelse av
at de har noen i ryggen — de er
ikke alene.

en slipeskive, så finn
den riktige hårdhetsog grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN
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5

0. M. BærsHfsen

Realisens Elektriske forretning A s
Porsgrunn

Telefon 50693

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Telefon 50693

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Vestrcgt. 14

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE
Winje & Christensen

Porsgrunn

Telf. 51729

M. M. IVERSEN

Vask
og
Føhn
Massasje

Etb. 1916.
MØBELFORRETNING

Telefoner: Jernbanegt. 50211, Kirkegt. 50673

Fotballaget med ledere, fra Foldin offentlig skole.

PORSGRUNDS PORSELÆNSFARRIK

juniorene til ZDaétøy
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

Bastøy! Kjenner vi alle den øya?

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

Vi som har fått besøke stedet har

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

lært oss å betrakte øya med skolen
som det den er: Et hjem for gut

Den norske Creditbank

ter, som i en tankeløs tid, har kom

Porsgrunn

met ut på et skjevt plan. Ikke alle
av dem har gjort synder som er
så mye verre enn en hver unggutts.
Mangel på et skikkelig hjem kan

Forsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

ikke å bortforklare at de har gjort
meritter som kvalifiserer dem til

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

mange ganger også være årsaken,
men felles for dem alle ønsker de

Elektrisk utstyr på lager

Vi rakk også å se en meget god
tryllekunstner før vi entret skolens

beidslivet.
Med det lide kjenskapet vi fikk
til guttene tror vi at mange av

lille, men idylliske fotballplass.
Vårt lag viste seg også denne

disse står bedre rustet enn mange
andre, når de skal møte livets van
skeligheter fram gjennom årene.
Vårt junior- og guttelag med le

dere var først i oktober invitert til
skolen, som gjenvisitt for Foldin
guttene besøk i Porsgrunn tidligere

omskoleringen, som oppholdet går

i høst. Og vi fikk i sannhet en hyg
gelig søndag. Vi hadde egen buss

ut på å gi dem.
Etter det korte innblikk vi fikk

til Horten, og etter en tur med
Bastøyskøyta i frisk sjøsprøyt ven

av skolen, med sine forskjellige
avdelinger, og etter samtaler med

tet en bedre middag oss ved an

gutter, lærere og inspektører er

fl.S PORSGRUHDS MEK. VÆRKSTED

kelte kan føles for store når de
skal forlate skolen å gå over i ar

vi ikke i tvil om at det gjøres hva
det kan for at guttene skal komme
på sin rette plass i samfunnet.
Guttenes ønske om dette er også
tilstede i fullt mon, og trist er det
derfor at vanskelighetene for en-

gang sterkere og vant den fartsfylte fotballkampen 5—3, men Foldingguttene hang ikke med nebbet

av den grunn, og trøstet seg bare
med at resultatet var et mål bedre

enn sist vi møttes.
Bra var det vel kanskje at vi
vant også dennegang, for derved
må forbindelsen fortsette for at
Foldinguttene skal kunne få re
vansj. Det ville jo ikke være hyg
gelig om vi alt nå var a point og

komsten.
Pete Sanstøl med sin sjarmø-

kanskje brøt kontakten.
Kaffe, kaker og underholdning
ventet oss etter kampen, og våre

rende indianergutt Clarence, ventet
oss selvfølgelig helt nede på bryg

gutter firte heller ikke før de fikk
se kveldens kinoforestilling på øya

ga, og vel blandet med guttene og
benket ved middagsbordet ble vi

før baugen ble satt for Horten og

ønsket hjertelig velkommen av sko

hjemturen.
Inntrykkene etter dagen er man

lens bestyrer Harstad.

ge, men felles for oss alle er de
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bare hyggelige og gode. Vi har
lært nye gutter å kjenne, utvidet
vår kameratflokk og setter pris på
dette kameratskapet.
Vår hjerteligste takk til primus
motor Pete Sanstøl, bestyrer Har
stad og alle dere andre som gjorde
turen så hyggelig for oss.
Vi håper på fortsatt samarbeid
og nye kamper neste år, og slutter
med «På gjensyn så lenge».
Helge.

*
Etter juniorenes Bastøybesøk
har Pors mottatt brev fra vår
venn Pete Sanstøl, der han sender
juniorene skolens takk for besøket.
Han peker på at nettopp sport
og gode konkurranser kan skape
mye av framtida for sine gutter
og han vil gjeme at guttene, som
ofte kan føle seg noe isolert på
øya, skal komme i forbindelse med
jevnaldrene sportsgutter.
Glem oss ikke, men kom tilbake
for nye konkurranser. — Gjeme
på ski — slutter Sanstøl sitt hyg
gelige brev.

Pors damegruppe fikk i år opp
draget å arrangere høstens første
hyggekveld.
Kveldens gjest var Ernst W.
Lund som kåserte og viste lysbil
der fra gamle Porsgrunn. Videre
var det premiere på Porsbladets
Fredrikstadfilm, som hrr. Edvardsen var så velvillig å vise fram
med sitt gode fremviserapparat.
Han hadde også med seg en mor
som tegnefilm. Kvelden fortsatte
med bevertning, utlodning og opp
lesning av Berit Hahn.
Hjertelig takk skal dere alle ha,
som var med på å få høstens før
ste hyggekveld vel i havn. Noe jeg
sikkert tror de over 100 tilstede
værende satte pris på.
Nå ser vi bare frem til den neste
hyggekveld.

IOTBÆIIIE8TKN
La oss håpe at festen blir som
sesongen, sa Otto da han ønsket
oss velkommen.
Etter som festen skred frem var
vist ingen i tvil om at den til fulle
stod i stil med sesongen. 110 på
meldte gjorde at man denne gang
flyttet til Porsgrunds mek. Værksteds festlokale, og den store plass
og de hyggelige lokaler gjorde nok
også sitt til suksessen.
Nydelig mat og gode taler, kryd
ret med god musikk og kvikke
sanger, gav oss den rette stemnin
gen alt ved bordet.
Leo Johannesen, som var aftens
toastmaster gav oss i tur og orden
rik anledning til å rose Pors og
hverandre, og som rimelig er etter
cn slik sesong ble «blomstene»
mange. Utmerkelser manglet såvist heller ikke, og Otto fikk nok
å stå i etter kaffen, med å få deko
rert og takket de enkelte.
Våre distriktsmestere fikk først
hvert sitt N. F. F. merke for dette.
Rolf Gunnerød, Ame Stenkvist og
Per Frenvik Nilsen 10 års aktivitetsmedaljen. Roal Reiersen og
Gunnar Hansen årets frammøte-

L L Dyiaas
Telf. 5 15 68

medalje, og videre vårtet Erling
opp med en erkjentlighetsgave til
«Stubben» Gunnerød fra en ano

Brød gir styrke
Telefon 52 506

nym giver.
Den største og gjeveste over
raskelsen stod vel allikevel stadionstyret for. Thorleif overrakte på
vegne av dette hver av våre 1. lags
spillere en porselens fotballspiller
i Porsdrakt og med hver enkelts
nr. på ryggen. Årets fotballpappa
Otto fikk sin, «Jeisen» sin, som
takk for god trening, og sist, men
ikke minst populært Erling sin,
for sine 27 år som aktiv spiller.
Overraskelsene manglet heller
ikke seinere på kvelden da «Stub
ben» i mange og velvalgte ord
roste Thorleif Aasland og over
rakte blomster, mens Otto gav Leif
Jensen sin bukett om enn i noe
kortere ordlag. Begge feiret fød
selsdag.
Og vi klappet,
danset og vi
sang til langt ut i de små timer.
Et muntert oppslag på utgangsporten fikk oss heldigvis til å holde
kjeft på hjemveien.
Deltager.

SOLID SKOTØY
hos

V. Porsgrunn

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf
V. Porsgrunn
Telf. 50125

O. Braarud
KJØTT- og PØLSEFORRETNING

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KÅPER

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 0Jf 56

I topp form

Telefon 51404 — Porsgrunn

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

©fWaawai,

Vestsidens Skotøyforretning A.s
TORVET

Enefor handler
Når Pors toppen til våren
Stillingen er nå etter 8 runder:

19—9
17— 9
19—10
18—10
13—12
12—16
8—19
4—25

Selbak
Rapid
Pors
Sarpsborg
Moss
Fram
Sprint
Sparta

13
12
11
9
8
8
2
1

KOMMUNALT IGJEN
Det ble ringt fra den kommu
nale arbeidsgjeng til veiformannen
og bedt om flere hakker.
— Jeg har ingen, sa han.
— Hva skal vi da gjøre? ble
det spurt.
— Du får be karene støtte seg
på hverandre, sa formannen.

*

Grunnen til at Ernst Larsen ikke
deltok i sin spesialgrein under NM
i fri-idrett i fjor, nemlig 3000 m
hinderløp, skal ha vært at han ble
forhindra.
*
Forøvrig er det på tale å sløyfe
hinderløpa heretter, da det er en
nødvendig forutsetning ved slike
løp at vanngrava er full, noe som
strider mot våre sportslige prinsipper.

*
PORSERE!

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

Kaker gjør fest

V. Porsgrunn

Telefon 52121

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

WlatlaA uzndlcucLcl.

I
I

SDxdÆ.

ag u&ILåetcM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

MMOHM METflLUERK A.S
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
Telefon 52 387

Etabl.

1892

Porsgrunn
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Kjære Porsere.
Når jeg desverre er kommet litt
på avstand av sporten, får en man
ge rare og fornuftige tanker og
ideer. Hadde jeg gjort sånn eller
sånn, så hadde jeg klart å oppnå
det eller det.
Ja, det er nok sikkert at en kan
oppnå mye hvis en vil og går inn
for tingen. Nå er det ikke så at jeg
er skuffet for min tid i ringen, langt
i fra, jeg er godt fornøyd. Men en
ting er sikkert, det kunne ha gått
mye bedre. Og der kommer jeg til
det jeg vil ha frem. Det er kun deg
selv som kan si nei og si ja etter
som tiden går.
Er du en ung gutt med anlegg
enten det nå er Boksing, Fotball,
Håndball eller hva som er innen
vår forening. Har du lyst og du har
glede av det så gå fullt inn for det.
Legg din plan og sett deg et mål,
f.eks. nå er jeg 16 år. Jeg skal hol
de på i 5 år og da skal jeg oppnå
det målet jeg satte meg som 16
åring, og det skal du holde for deg
selv til det er nådd. Hvorfor jeg
sier 5 år, så mener jeg at det er
nok. Med full innsats kan en jo hol
de på lenger hvis lysten og gleden
er der.
Har en nådd målet, har en ikke
bare oppnådd sin plan, en har også
noe igjen for de årene en har be
stemt seg for.
Ledelsen og treneren har meget
å si for at guttene kommer rik
tig frem. Noe som er av det aller
viktigste er at ledelsen har tilsyn
med gutten slik at han holder seg
nå bakken og ikke blir stor i pæra,
o;g at han lever et sundt og riktig
liv, ikke et liv som nedsetter hans
ydeevne. Slik som de absolutt ver
ste fiender tobakk og alkohol må
helt vekk. Der mener jeg vårt ar
beide i idretten ikke holder mål.
Jeg snakker av erfaring og er
idag meget bitter på meg selv. Ble
det seier skulle den feires med en
fest. Ble det tap skulle tapet glem
mes med en glad aften. Disse idret
tens fiender ødelegger forferdelig.
Det er meget vanskelig og være
en god og populær idrettsmann,
men det som er mest vanskelig er
ikke og bli dratt med i rusen, i gle
den av sine patrioter (tilhengere).
Hender ikke det desverre overalt
at helten skal være midtpunktet i
festen etterpå. Meningen er så

hjertens god, for en vil gjeme hylde og være sammen med den som
har gjort en stor bragd enten det
nå er på idrettsbanen eller lokalet.
Det er helt feil. Det må gå ann
og gjøre det på annen måte. Vi ser
mange eksempler på at når de er
ferdig med idretten så kan mange
desverre ikke stå på sine egne ben
Hvem har skylden? Er det man
nen selv eller er det idrettens pas
sive tilhengere.
En ting er sikkert at ledelsen
har meget med det å gjøre.
Mottoet til idretten er en sund
sjel i et sundt legeme. Selv om det
har glidd en masse ut i selve spor
ten, så må mottoet bevares i ut
øverens private liv.
Det er en stor oppgave for
idrettsledere i særdeleshet. De har
så mye mer glede av det når det
arbeides i riktig spor.
Det kan kanskje virke rart på
dere at jeg skriver dette som har
vært en slik villmann selv, men
nettopp derfor skriver jeg det!
Sportslig hilsen
Beit en.

Fra Bandygruppa.
Sommeren er nå forbi og vi går
med raske skritt mot vinteren og
bandysesongen.
Treningen har pågått i lengere
tid, men frammøte har ikke vært
så godt som dønskelig. Flere av
fjorårets faste spillere har ennå
ikke vist seg på treningen, men vi
håper at de nå setter igang. For å
kunne holde seg i årets serie kreves
det nemlig en solid forhåndstrenning. A-laget .skal som kjent i år
spille i Landsdelserien og møter
der en rekke meget sterke lag. Al
lerede i seriestarten 28. desember
møter vi Gjøvik, som er en av av
delingens favoritter på utebane.
Videre i serien skal A-laget ha 4
hjemmekamper og 2 utekamper. Vi
håper på full innsats, og da skulle
en god plassering være innen rek
kevidde.
Bandygruppa har i år søkt kret
sen om å stille med vårt B-lag i 1.
divisjonsserien, og det er gode mu
ligheter for at forslaget går igjen
nom.
På skøytebanen vil vi i år få ut
merkede Arbeidsforhold, da det nye
gymnastikkbygget med garderober

9

etc. straks skal være ferdig. Vi vil
da kunne by på garderober som
ikke mange lag i landet har maken
til,og dette var også på høy tid et
ter de elendige garderobeforhold vi
har hatt de siste årene.
Vi håper at sesongen som nå
står for døren vil bringe ny fram
gang for bandygruppa. Skal dette
bli mulig må enhver ta sin tørn når
det trengs, og med dette ønsker vi
velkommen til bandysesongen.
Styret

kabel (så en slipper luftstrekk),
og reising av påler.
Arbeidet som hittil er blitt gjort
har for det meste skigruppas styre
stått for. Vi ber derfor nå, som så
mange ganger tidligere om en hjel
pende hånd i Rugtvedt, så alt kan
bli ferdig før snøen kommer.
Det blir oppslag på «Porsetavla»
når vi reiser opp til bakken.
Vel mott!

Turnfesten.

Steng ikke dørene!

Turngruppa holdt lørdag 11. okt.
sin tradisjonelle hostfest i Klubb
huset. Det var samlet ca. 80 med
lemmer da form. Harriet Fjeldvik
ønsket velkommen. Hun gav ordet A
til kveldens gode toastmaster, Alf
Jansen. Han overlot først ordet til
Anna Evensen som leste opp en
fin prolog som hun hadde laget for
|
anledningen. Videre var det taler
"
av hovedforeningens formann Asbj.
Kjellevold og Rolf Tangen, som
holdt en morsom tale for damene.
Da mat og taler var over fortsat
te festen med dans og div. under
holdning.
Alt i alt en hyggelig fest som
turnpikene skal ha all ære av.

Nå er det vår tur
Etter at det store dugnadsarbei
det ved Idrettsbygget.nå er ferdig,
ber vi på denne måten om hjelp til
å få lysanlegget i Rugtvedt ferdig
før snoen kommer.

Det er allerede nedlagt et stort
arbeid til rydding og graving for
reising av påler. Likeså er det reist
5 påler til nytt strekk fra saga og
bort til bakken. I Lillerugtvedt er
det også ryddet og gravd huller til
påler for lysanlegg, og her skal det
også bygges nytt hopp og stelles
på tribunene. Alt dette arbeid har
juniorgruppa påtatt seg under le
delse av den nyvalgte juniorformann Einar Røed.
Det arbeidet som gjenstår i Rugtvedtkollen er graving av grøfter
på begge sider av unnarennet til

«Pors» må jeg vel nærmest si,
har vært heldig opp gjennom årene
angående forøkning og overgang
► av spillere fra andre lag og byer.
Det antall som er kommet er for å
regne så godt som ingenting. Vestsidelaget har alet opp sine egne
spilere som godt er, gutter som har
hatt sin kjærlighet til klubben og
som ikke minst har Vestsida som
sitt kjære tilholdssted.
Aldri før har vel klubben vært i
besittelse av slik rekruttering som
idag, så jeg tror derfor vi kan se
fremtiden lyst i mote. Men der kan
komme en hake iveien hvis man
ikke er føre var.
Sesongen er over, og fotballspil
lerne kan ta en pust i bakken fra
jaget etter poenga. Mange over
veier om de er så gode at det er
lønnsomt å skifte til en annen
bedre klubb, og det er her poenget
ligger. Man kan ikke nekte disse
innmeldelse. Bevares, men la oss
fremforalt huske at vi har ung
dom fra vår egen rekruttering som
banker på doren for høyere lag.
Beviser fra stjerneklubber har
vi sett nokk av. Et lag med for
mange stjerner og innflyttere kan
være bra så lenge det er medgang
og spore, men i motgangstider da
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stjernene som oftest flytter eller
ser seg om etter andre jaktmarker
kan det bli prekært om man ikke
har vist å ta vare på sine egne.
Bevisene er jo der. Tidligere stor
klubber mister fotfeste og synker
ned i en trist og anonym tilværelse
grunnet invasjon av gode spillere.
Grunnen kan jo være så mange,
tradisjoner er såmenn ikke alt, og
ikke så sjelden ser vi at den typen
klubber er for lite smidige til å
følge med i sin egen klubbs utvik
ling når det gjelder unge rekrutter.
Det går ikke ann å stenge dem
utenfor, til fordel for andre som
har et bedre navn og som melder
seg inn for en kortere stund. Re
sultatet blir: Ungdommen går trøtt
og lei, rekrutteringen minsker litt
etter litt, for tilslutt og miste alt
som heter interesse både for fot
ball og foreningen.
Nei, la oss forsøke å følge våre
2 mest tradisjonsrike klubber: Fre
drikstad og Skeid. De aler opp sine
egne gutter helt fra sine lilleputtlag og følger dem år for år. Disse
to klubber hadde ikke klart å holde
seg slik på toppen, år etter år, hvis
de ikke bygde på sine egne, både
nedenfra og innenfra, en tosidig
operasjon som er mer nødvendig i
storklubber enn noe annet sted.
Derfor har jo disse storklubber ri
ke muligheter til å gå foran med et
godt eksempel. Man får ikke noe
gratis og uten innsats, allerminst
i idrettens verden.
Pors er jo ingen rik klubb. Å
sammenligne med de 2 ovenståen
de har ingen hensikt idag, men
hvem vet med den rekrutteringen
vi har, må vi begynne å innse at
det er en god logikk å samle på
våre egne. Begynne smått om
smått, og jeg tror resultatene vil
skape glede i stort mon for vår
forening i fremtiden, hvis dørene
blir satt opp på vid vegg for de
yngre, og styrer, utvalg og trener

Hvorfor

ikke ?

Innen Pors og Urædd barneskiskoler har det vært et godt samar
beid. Trykksaker, diplomer merker
etc. har de ordnet sammen, for på
denne måten å få det billigere.
Hvorfor ikke slå de to sammen
til en barneskiskole for Porsgrunn
og omegn.
Det er desverre en kjennsgjerning at det å drive en barneskisko
le i dag er et direkte underskudd,
(økonomisk sett) for våre grupper.
Vi ser jo til hvert år at de må
søke kommunen om å få dekt un
derskuddet, noe de heldigvis har
fått hittil. Dertil kommer at skigruppene er så meget opptatt om
vinteren at de ikke kan rekke å gå
fullt inn for denne viktige sak. De
velger riktignok sine folk til å ta
seg av skolen, men ansvaret ligger
nå allikevel hos gruppene. Ikke
forstå det slik at våre folk har
sluntret unna, nei tvert om — de
har nedlagt et stort arbeid, men
det er som regel de samme ledere
og instruktører som går igjen fra
år til år, og en dag sier de stopp,
for de har gått seg trøtt.
Dérfor kommer jeg med denne
idé. Slå de to sammen til en selv
stendig barneskiskole. La oss f.eks.
kalle den «Porsgrunn og Omegns
Barneskiskole». På denne måten
blir det lettere å drive, og vi har
da større muligheter for å få andre,
utenfor våre foreninger med i den
ne viktige sak.

er innforstått med hvad ungdom
men betyr i en idrettslig verden.
Det burde ikke være noen tvil
i Pors, det viser de sportslige resul
tater nedenfra og opp.

W. L.
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