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ØNSKES ALLE VÅRE LESERE!
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Kunne vi få noen bedre julegave ? 
Alle Porseres og hele Vestsidens 
idrettsungdoms høyeste ønske gjen
nom mange år, «Egen gymnastikk
sal» er blitt virkelighet.

Salen står nå ferdig med utstyr 
og det hele og venter på sin inn
vielse, og når vi dertil vet at svøm
mebassenget kan ventes ferdig på
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Ønskedrømmen blir julegave £ 
nyåret kan vi vist trygt slå fast £ 
at anlegget har fått en fullførelse < 
som bare de færreste hadde tenkt £ 
mulig. s

Innvielse av gymnastikksalen £ 
kan ventes med det første, og Pors- £ 
bladet håper i neste nr. å kunne c 
gi et mere fyldig referat fra denne < 
begivenhet. 1
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gratulerer

Sigurd Espeland.

I Fra Skifronten

Skig rappa.

__ x
TORE LUND

Også tungvekterne Nils Børstad, 
Sp. 09 og Øivind Sandersen, Pors 
var fint bygde karer som dessuten 
kunne meget boksing. Begge slo 
sine rette støt kontant og presist 
og begge la hele tiden an på å bok
se og lot seg aldri friste av at man 
i så tung klasse kan få avgjørelse 
med et «lykke-treff». Selv om Bør
stad var nede for telling i siste 
runde, var han klart den beste og 
fikk et fortjent mesterskap i en 
fin kamp.
Vi sakser dette fra V. G.:

I tungvekt fikk vi til en foran
dring en helt igjennom førsteklas
ses kamp, uten de vanlige knock
out tendenser. Nils Børstad som 
fikk seiren var utvilsomt den mest 
drevne, men den slanke og lettbe- 
vegelige Øivind Sandersen fra Pors 
ga ham ikke meget etter.

Det er ikke hver dag at en Porser 
erobrer el 'Norgesmesterskap, og 
stor var derfor gleden i Pors leir en 
da Tore Lund gikk helt til topps 
i årets juniormestcrskap i boksing.

Vi stilte nok store forhåpninger 
både Ul Tore og også til våre øvri
ge representanter, men årets inn
sats overlraff allikevel alles for
ventninger.

Foruten Tore, som vant over Egil 
Eliassen , Bergen i lell tungvekts- 
jinalen var også våre to øvrige rep
resentanter, Roald Skjelbred og 
Øivind Sandersen med i finaleopp- 
gjør der de begge gjorde el meget 
solid inntrykk.

Roald Skjelbred erobret sølvme
dalje i mellomvekt etter et jevnt 
oppgjør med Kjell Svensson, Pugi
list, og her skylder vi også å gjøre 
oppmerksom på at Roald var han- 
dicappet etter et ribbensbrudd.

Øivind Sandersen får meget god 
omtale etter sitt finaleoppgjør i 
tungvekt der Nils Borstad, Sp. 09, 
vant på point.

Vi gratulerer representantene og 
boksegruppa med de fine resultater 
og ønsker lykke til videre.

Bandysesongen ble åpnet i Gren
land og begge Por slag ene vant hen
holdsvis 9—1 og —1 over Eidan
ger og Herøya.

Resultatene hadde fortjent bred 
omtale, men plassen og tiden gir 
oss dessverre ikke anledning til det.

VI GRATULERER!

J

jul så langt borte fra hjemmet. Jeg 
kom gående mot kirken her og på 
lang avstand så jeg det lysende 
juletreet, og når jeg så kommer 
inn, blir jeg møtt av norske jule- 
toner! Jeg satt der borte i hjørnet 
— jeg var hjemme — først i barn
domshjemmet — så hos kona og 
barna, og jeg må si jeg ble sterkt 
grepet, sterkere enn noensinne i 
mitt liv. Jeg er dessverre ingen 
personlig kristen men i kveld er 
jeg på nytt blitt minnet om julens 
egentlige innhold».

Så langt styrmannen. — Kjenner 
vi oss igjen? Noen vil kalle det 
«julesentimentalitet» en «myte» — 
oppdiktet historie. Men en kjenns- 
gjerning er det allikevel at juleto- 
nene, juleevangeliet, har en forun
derlig makt over oss alle sammen. 
Juleevangeliets innhold er JESUS 
KRISTUS — som ved sitt liv, sin 
lidelse og død, ved sin oppstandelse 
klart og tydelig viser oss GUDS 
INTERESSE FOR OSS! Kan vi bli

Søndag llf. ds. ble en dag hvor 
våre riktig satte merker etter seg.

Bladet er satt og skal i trykken, 
men vi vil forsøke å få med de fine 
resultater. For å nevne damene 
først, så erobret Laila Skifjeld 
kretsmesterskapet i turn kl. junior, 
mens Lill-Ann Gundersen besatte 
3. plass i samme klasse.

Våre to juniorboksere Tore Lund 
og Øivind Sandersen ble uttatt til 
Ungdomslandskampen mot Dan
mark, og begge takket for tilliten 
med å vinne sine debutkamper i 
landslag str øy a.

Det er juledag. Noen norske sjø
folk er samlet på leseværelset i 
Aruba. Ved pianoet sitter min kone 
og spiller parafraser over norske 
julesanger — de sitter så andektig 
og lytter til de kjære kjente toner
— det er julestemning. Juletreet 
står tent og med stjernen i toppen. 
I hjørnet sitter en styrmann — 
han stirrer på treet — mens tan
kene går hjemover, til konen og 
barna. Jeg kjenner ham. Styrman
nen ville nok helst være hjemme
— hadde startet egen forretning — 
så kom okkupasjonen og ødela det 
hele og pengene som var oppspart 
strakk ikke til, så han «måtte» ut 
til sjøss igjen for å få litt mer ka
pital. — Han er ute og seiler for 
hjemmet — det kjæreste på jord.

Siden samler vi oss rundt kaffe
bordet, men før vi begynner, reiser 
styrmannen seg og sier: «Jeg må 
få lov å uttrykke mine følelser her 
i kveld. Jeg hadde ikke trodd at 
jeg i år skulle få feire noen norsk

Skigruppa har i høst nedlagt et 
stort arbeid med lysanleggene i 
Store- og Lille Rugtvedt. Lille- 
Rugtvedt er på det nærmeste fer
dig. I Rugtvcdtkollen har vi gravd 
ned kabel og reist stolper. Nå er

Det var midt i julenatt,
Hver en stjerne glimtet matt, 
Da med ett det ble å skue 
En sa klar på hindens bue, 
Som en liten stjernesol.

Aftenposten skriver:
Roald Skjelbred, Pors slo nyde

lige og kontante stoppestøt mot 
Kjell Svensson, Pugilist, som for
øvrig fikk belønning for at han 
omsider har funnet frem til bok- 
singens mening. Kjell Svensson 
overtok således initiativet midt i 
2. runde og holdt stilen godt med 
frem for alt gode og sugende slag 
til kroppen. Med sin fortjente seier 
skaffet han Pugilist den fjerde N. 
M-tittel.

Denne stjerne lys og mild 
Som kan aldri lede vill, 
Er Hans guddomsord det klare. 
Som Han lot oss åpenbare, 
For å lyse for vår fot.

Stilige, sterke og teknisk gode 
tungvektere.

Bergenseren Egil Eliassen var 
en fint bygget lett-tungvekter med 
både sting og snert i slagene, men 
det kan man i sannhet også si om 
Tore Lund, Pors. De laget en hard 
og god kamp med rene og kontante 
støt og begge la også fin ringføring 
for dagen. Tore Lund begynte å få 
overtaket på kampen da matchen 
måtte brytes i 2. runde på grunn 
av bergenserens skade. Tore Lund 
var dermed mester i klassen.

stille for denne store tanke — vil 
vi oppleve det samme som styr
mannen — men også noe mer og 
hva er det? Jo, at Gud vil oss noe 
— at vi må bli Hans barn! Det 
begynner kanskje med et lite glimt 
inn i dette forunderlige store som 
heter Guds kjærlighet — og blir 
vi stille for den — vil vi drages til 
Ham. Der er så meget «annet» der 
lokker og drar på oss idag. Skal 
vi bli enige med hverandre og la 
juleevangeliet tale til oss denne 
julehøytid og da kan vi av hjertet 
synge:

det vesentlig monteringsarbeide 
som gjenstår. Vi holder også på 
med å kle inn rommet under hoppet 
slikt at vi her kan gjore oss ferdig 
med utregning etc. like etter ren
nenes slutt.

Vi minner om at vi fremdeles 
har ugjort arbeide og håper på god 
tilslutning til dugnadsarbeidet i ti
den fremover.

Terminlisten er nå satt opp og 
viser at vi er tildelt Gutterenn 18. 
januar. Langrenn for junior og 
gutter 15. mars, mens det tradisjo
nelle Rugtvedtrenn går av stabelen 
22. mars. Utenom disse håper vi å 
få et godt aftenhopprenn.

Vi ønsker vel møtt til en ny se
song!
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr. Telf. 51729PorsgrunnVestregt. 14

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE

Winje & Christensen

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK

lakk

Pors ere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

Elektrisk utstyr på lager

D.S PORSGRUHDS MEK. UÆRKSTED
Asbjørn Kjellevold.
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Vi vil hermed få takke alle som 
har vært behjelpelig med avisen i 
året som har gått.

En særlig takk skal Leo Wendel- 
bo Larsen ha for hans mange gode 
innlegg, og Porsgrunns Dagblad og 
Telemark Arbeiderblad, for utlån 
av klisjeer.

Når en ser tilbake på det året 
som er gått, slår det meg med en 
gang at offervilligheten blant med
lemmene er det som er det mest 
fremtredende. Viljen til å ta et tak 
når det gjelder, er noe som gleder 
en gammel Porser som husker til
bake til de «gode, gamle dager». 
Det er nemlig lenge siden vi har 
hatt en liknende dugnadsinnsats.

Det er 'ikke alltid lett for et styre 
å sette opp en anmodning til med
lemmene om å møte opp til dugnad. 
Vi kan ikke pålegge noen noe ar
beid. Men vårt håp om oppslutning 
ble mer enn innfridd. Noe av det 
gledeligste var at det var så mange 
av de yngre som var med og tok et 
tak. Det gir en nytt håp om at ung
dommen tross mange negative yt
ring er om dem er bedre enn sitt 
rykte. Vi er i hvert fall glad for 
den interesse de viste, og vi skulle 
vel dermed ha lov til å tro at det 
var grunnlaget for et rikere klubb- 
liv igjen som var lagt ved denne 
dugnadsinnsatsen. Det ville vært 
å ønske at noen av tvilerne ville 
tatt seg en tur enten til skolebyg
get eller til skibakken i den tiden 
arbeidet pågikk. Vi tror at de da 
ville fått et annet syn på saken.

o. M. Bwrulfsen
Anbefaler sin 

Tobakk-, sjokolade- og

Med et håp om fortsatt frem
gang for foreningen, ønskes alle 
medlemmer GOD JUL OG GODT 
NYTT ÅR.

Dame 
og 

Herre 
klipp
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PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

åpeåietl kilden
vil vi sende til de av våre med
lemmer som cr syke, med ønsker 
om at de snart må bli friske igjen 
for atter å tre inn hvor de savnes. 
Det være seg på arbeidsplassen 
eller kamerat f lokken. God bedring.

«Efcko»

i U

Hjertelig
Fotballgruppa har i år gjort det 

særs godt, både sportslig og økono
misk, — ikke minst det siste er 
verdt å sette fingeren på. Admini
strasjonsutgifter bare ca. 680 kr. 
og til representasjon kun 166 kr. 
Legg merke til disse tallene.

At overskuddet ble så stort som 
kr. 7.500,—, kan vi takke et spar
sommelig styre for. Vi er alle glade 
for at flertallet av styret mottok 
gjenvalg, og de nye som har kom
met med har medlemmenes fulle 
tillit. De øvrige komiteer og utvalg 
består også vesentlig av folk fra 
ifjor. Vi tror å kunne si at alt er 
lagt i de beste hender og at vi kan 
se året som kommer lyst i møte.

Lykke til!

Oppe på stadion står det enda en 
god del igjen. Men tro ikke dermed 
at alt ligger nede. Det er blitt gjort 
en god del i løpet av høsten. Alle 
pelene som skal reises, til gjerde, 
bak målet er klare og kan settes på 
plass til våren. Kanskje var ikke 
dugnadsinteressen på topp akkurat 
mens arbeidet med disse pågikk, 
men de er ferdige nå, og da skulle 
alt være såre vel.

Vi håper at gjerde rundt klubb
huset også kan settes opp til våren 
De ligger klare, pelene til dette 
også, og det er bare reisingen som 
står igjen.

Til tross for de store forbedrin
ger i klubbhuset de par siste årene, 
står det enda noe igjen, kanskje 
noe av det aller viktigste. Taket 
må tekkes snarest. Slik det nå er, 
faller det svært mye arbeid på dem 
som er valgt til å ta seg av huset, 
ikke minst med snøryddingen om 
vinteren. Taket lekker, og de siste 
store regnskyllene har skapt store 
vansker.

Ellers har vi satt ut i livet nokså 
mange av de planene som var satt 
opp. Studieutvalget er kommet 
godt i gang, og vi håper at det ikke 
gir seg før det er satt enda flere 
ringer i sving utenom de som nå 
har begynt.

En seniorklubb er på trappene. 
Lovforslaget er klart, og saken vil 
antagelig komme opp på årsmøtet.

Ellers har samtlige grupper hatt 
et godt år, særlig sportslig. De har 
alle skilt seg godt fra sine oppga
ver, fra sine arrangements, og jeg 
vil gratulere gruppene med de gode 
resultatene.

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Realfsens Elektriske forretning As
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

A. B. J.

w . w
Redaksjonen takker for de - 

c tilsendte klubbaviser, og øn- 

•; sker alle god jul og et godt 

k nytt år!

: !

Asbjørn Kjellevold
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Til ettertanke?av

Magnus Hjellum.

Bøfcsesporten
på vei opp?

Beha Fabrikker

Hilsen
Thorborg og Leo Wendelboe Larsen

Hvem ville ha trodd at Norges 
Bokseforbund lot seg engasjere til 
Landskamp, ennå før sesongen vir
kelig hadde hatt sin begynnelse 
her hjemme, mot et av Europas, 
ja verden med, beste boksenation. 
Det er uhørt å tenke på at de gikk 
med på en slik, ja hva skal en kalle 
det «hasardiøs» gjerning. For det 
første var det jo ikke noe Norsk 
landslag, men jeg kan tenke meg 
det var en frivillighet fra bokseme 
om de ville være med. Reisen til

Litt om betydningen 
o a

Våre grupper sender sine beste 
ønsker om en god jul og et godt 
nytt år, til alle sine medlemmer!

hemmeligheter — den nære sam
menhengen mellom kropp og sjel. 
Uten en sunn kropp, ingen sunn 
sjel, men uten en sunn sjel heller 
ingen harmonisk utviklet kropp. 
For hellenerne var en slapp og 
vanskjøttet kropp et like avgjøren
de bevis på en slett oppdragelse og 
mangel på kultur som uvitenheten 
i boklige fag.

Det var umulig å tenke seg en 
gresk by uten offentlige idretts
plasser med skyggefulle trær og 
rinnende vann. Den som ville vinne 
anseelse blant sine medborgere, 
måtte som ung være en flittig gjest 
på idrettsplassen. Bare der kunne 
man oppnå den utvunge holdning 
og sikre opptreden som var den 
fribårnes kjennemerke og gjorde 
ham skikket til å ta del i det of
fentlige liv.»

Til slutt vil jeg som lærer få 
takke idrettsforeningen Pors for 
alt arbeid den gjør for barnas fy
siske fostring, og uttale ønsket om 
et stadig bedre samarbeid mellom 
foreningen og skolen her. Og vi 
håper alle at den nye gymnastikk
salen og svømmehallen som vi med 
det første skal ta i bruk, i høy 
grad vil tjene den fysiske trening 
og kroppslige form som i dag enda 
mer enn tidligere må være det 
store målet for flest mulig.

til en stall med krybbe og et barn, 
«Verdens frelser!» Han som ble 
fattig for at hun skulle bli rik. 
Kveldsskumringen hadde alt for
trengt det vinterbleke dagslys. Et
ter som timene gikk ble isen tyk
kere på hennes frosne vinduer. Det 
var over et døgn siden det hadde 
vært fyrt i ovnen. Det var kaldt i 
den lille stua, men krybben og bar
net varmet henne så inderlig, og 
stua ble lun og koselig. I sitt in
nerste viste hun da, at det var al
likevel noen som holdt hånden over 
henne, og at kjærligheten til sine 
barn kunne hun aldri glemme. En 
bønn ble sent opp, «god jul», for 
å videresende den til barna.

Nei mor er ingen hvemsomhelst. 
La mor i denne jul få din kjærlig
het, ømhet, et lite smil og en kjær
lig omfavnelse som takk for alt 
strev og omsorg opp gjennom livet. 
Mere forlanger hun ikke, det skal 
så lite til for å glede kjære mor.

Så vil vi få lov å sende rundt, 
våre inderligste ønsker om en god 
og velsignet jul til alle Porsehjem, 
unge som gamle, lykkelig er den 
som har Mor i behold.

drive sport og idrett i dag
I «Kroppsøving» nr. 8, 1957 har 

to av elevene ved Statens gymna
stikkskole gitt en oversikt over en 
diskusjon som i lang tid har pågått 
og fremdeles pågår i U.S.A. Spørs
målet er: Holder den amerikanske 
ungdom på å degenerere fysisk?

En kjent professor i medisin ved 
Universitetet i New York og direk
tøren for Instituttet for fysisk ut
vikling i White Planis utenfor New 
York la for en tid siden fram resul
tater av omfattende undersøkelser 
som tyder på at amerikanske barn 
fysisk sett jevnt over har en dår
ligere utrustning enn europeiske 
barn. Erfaringer fra andre områ
der taler i samme retning. I tids
rommet 1950 — 1956 f.eks. ble hele
l, 6 millioner ungdommer — eller 
over 1/3 av de innkalte — funnet 
udyktige til militærtjeneste.

En må spørre: Hva er forkla
ringen på disse dårlige resultatene ? 
Jo, den er klar nok. De mange tek
niske og mekaniske hjelpemidler 
i industrien, i landbruk, i heimene
m. m. har ført med seg at tallet på 
dem som utfører kroppslig muskel- 
byggende arbeid stadig blir mindre, 
og transportmidler av alle slag har 
gjort folk dovne og lite bevegelige. 
At disse problemer har meldt seg 
først i U.S.A. er bare rimelig. I

Polen måtte jo bli en fin feriereise, 
minnerik og interesant.

Minnerik ble den, det skal være 
visst. For det første, hva trodde 
N.B.F. de skulle hente der, en god 
Norgesreklame, og en god ambas- 
sadørgjerning, på vegne av at de 
norske nevekjemperne kunne tåle 
en støit og juling. Nei, det må be
tegnes som et under at guttene 
kom hjem i helsemessig stand. Jeg 
vil også presisere at det var en 
skam på Norsk Bokseforbunds veg
ne å reise til Polen for å vise fram 
«Helter» som Nils Wold fra Sta
vanger. Hans egen uttalelse etter 
hjemkomsten taler jo et tydelig 
sprog.

Hør bare på Wolds uttalelser i 
følge Sportsmand:

Det var siste gang jeg gir meg 
ut på et sånt eventyr. Tror jeg hol
der meg til fotballen. Jeg var den 
eneste av oss som fikk Knock-out 
nederlag, men var likevel den som 
kom best fra det. Bokseren jeg 
møtte ble nr. 3 i Europamesterska- 
pet, og jeg var klar over at det 
kunne bli livsfarlig. (Var N.B.F. 
også klar over det på forhånd?)

Etter den første fulltrefferen, 
lot jeg meg telle ut, men det var 
intet iveien for at jeg kunne fort
sette, men jeg tror det var det lu
reste jeg gjorde, for jeg slapp med 
kamp.

Konklusjonen gir seg selv: «En 
virkelig Helt!»

Likeledes fikk flere andre norske 
boksere tap på Tekn, knock-out, 
men allikevel stilte de opp et par 
dager etterpå. Hvor var lederene? 
Var de ikke sitt ansvar bevist, i 
følge Norsk Bokselov om karan- 
tenetiden. Er de kun gjeldende 
hjemme, og ikke i utlandet? Jo, 
N.B.F. må ta på seg skammen og 
skandalen. Sørgelig, men dog sant, 
og hadde jeg ikke vist bedre, skulle 
jeg nesten si at Oslo Dagblad har 
rett i sine bestrebelser for å få 
boksesporten forbudt her i landet, 
grunnet «helsefarlig idrett».

W. L.

dette landet er jo mekaniseringen 
kommet lengst.

Hvordan er så tilstanden her «på 
berget»? Vi gjør sikkert klokt i å 
erkjenne at vi er på god vei mot de 
samme forhold hos oss, og at pro
blemene vil bli større etter hvert. 
Den tekniske utvikling kan ingen 
stanse, men vi må så snart råd er 
se den tingen klart i øynene at 
denne utvikling har sin uhyggelige 
bakside. Ja, vi kan spørre — hva 
hjelper i grunnen all teknisk fram
gang når resultatet til syvende og 
sist blir vanhelse og fysisk degene
rasjon.

Vi må ta våre forholdsregler i 
tide og kanskje den viktigste av 
alle er denne: Gjennom sport og 
idrett av ymse slag — avpasset 
etter alder og kjønn — å gå stadig 
mer inn for bevisst fysisk trening 
og bevegelse. Og nettopp her har 
idrettslaga en veldig oppgave i dag 
— en oppgave som ikke kan vur
deres for høyt.

Carl Grimberg skriver i «Menne
skenes liv og historie»: «Hellener
ne bevarte nettopp sin sinnslike- 
vekt og åndelige spenstighet ved 
å sette kroppskulturen på like linje 
med den åndelige kultur. De var 
i høyere grad enn noe annet folk 
klar over en av naturens store

Julen har jo alltid vært, og 
kommer til å være det, en tra
disjonell høytid som ingen kan 
rokkes ved. Vi gleder oss som barn. 
Vi ser fram til julen med barnslig 
glede, til all dens herlighet, og for 
å minne hverandre om at i jule- 
stjernen ligger der noe lyst og godt 
som vi alle skal fordele broderlig 
blandt hinnannen.

Det er et menneske, som jeg vil 
dra frem i lyset denne julehelg. 
Det er mor, kjære gamle mor som 
fortjener noe mer enn det almin- 
deligc. I hele sitt lange liv har hun 
ofret seg for mannen og barna, 
særlig barna fra de var små. En 
mors instinkt. Vi må tenke lenge 
før vi forstår hva som ligger bak 
en slik oppofrelse. Kjærligheten til 
barne vokser med gleden, etter som 
de vokser opp. All sin energi, sine 
krefter i tykt og tynt, men klager 
hun. Nei, tvert om. Selv i julens 
høytid strever hun som værst, 
mens vi sitter der og tar imot. Al
likevel er hun tilfredsstillet, over 
atter å ha vist sin vilje og klart å 
skaffe glede og harmoni inn i våre 
hjerter, men en takkesigelse får 
hun sjeldent, det er jo bare hennes 
plikt mener vi.

Jeg minnes noe jeg leste en gang. 
Gamle mor satt alene i sin lille 
stue. Mannen var forlengst død, og 
barna hadde dradd sin vei, hvor de 
var hende visste hun ikke. Hver 
jul gikk hun til bygda, muligens lå 
der en hilsen fra en av dem, men 
nei, skuffet drog hun tilbake. Hun 
var utslitt, hadde ikke mere krefter 
å arbeide med, mottok noen kroner 
fra forsorgen, som ikke strakk til 
mat engang. Fra sin atter en gang 
skuffende tur fra bygda, kom hun 
hjem til sin fattigslige stue. Det 
var lite som minte om jul der. 
Ingen juletre, ingen juledekorasjon 
av noe slag. I hennes feberfanta- 
sier ble stua til noe enda fattigere,
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SPorsGladets Idrettsminne!Jule-enquite IVAR OLSEN

Kjære Redaktør!

□id

1. Hva mener du om året som er 
gått?

2. Hva er det beste resultat som 
er oppnådd?

3. Hva er ditt største ønske for 
Pors i 1959?

Vi har stillt noen av våre med
lemmer følgende spørsmål:

Thoralf Rønningen:
Nr. 1. Året 1958 er vel en av de 

beste sesonger i Pors historie. Fot- 
ballguttenes bragd på banen har 
vært enestående.

Nr. 2. Resultatet 3—3 i Fredrik
stad etter ordinær tid.

Nr. 3. Mitt største ønske er at 
resultatene blir like gode i året 
som kommer.

— Vi tør ikke se mot toppen i ar. sa 
våre to fotballedere Otto og Erling, da 
vi var på Rjukan i våres.

Vi synes nok blikket delvis har vært 
rettet i den retning siden i ar. og fra 
våren ser vi sikkert bare ryggen pa de 
populære ledere, kjenner vi dem rett.

Du spør om et idrettsminne til 
deres Julenummer? Jo, det er me
get enkelt. Det minne som sitter 
best i min erindring er høstens 
besøk i Porsgrunn og alt du behø
ver å gjøre er å bli med meg til 
Pors Klubbhus den dag da gutta 
fra Bastøy var på besøk.

Vi har spurt Pete Sandstøl om 
han ville skrive et idrettsminne til 
vårt julenummer, og har mottatt 
dette hyggelige brev:

Der satt kameratskapet og id- 
rettsgleden i høysetet, og festen ble 
et minne i mitt liv, fordi jeg nettopp 
her fikk se en av idrettens største 
oppgaver i funksjon. Det er nemlig 
ikke nok å jage etter seiren — og 
så i rusens øyeblikk å bli loftet til 
topps, — for så å glemme den som 
tapte. Den tapende kjempet kan
skje en hårdere kamp og ga mer 
av seg selv, enn den som vant. Det
te glemmer vi ofte i seirens øye
blikk. Derfor har jeg mine egne 
seks bud av moralsk betydning i 
min sportsverden. Et av dem heter: 
La ikke seiren gå deg til hodet.

Den ånd og den forståelse jeg 
fant i blant idrettsgutta fra Pors 
gir meg smilet og gleden ved å 
være idrettselsker. Når jeg ser en 
fotballspiller sende ballen høyt nok 
over målstanga fordi det ikke var 
nødvendig å vinne alene, eller å 
vinne for stort, mot en svakere 
motstander, da er det nettopp at 
jeg føler denne gleden. Dette skudd 
over målstanga representerer det 
jeg liker å tenke at idretten skal 
representere. — Vær alltid loyal 
mot din kamerat, — vis ham ditt 
kameratskap — og smilet går vi
dere.

Derfor sitter besøket i Pors
grunn, kampen der og siden besø
ket av dere til oss her, som et av 
de beste minner fra min verden av

Aksel Fjeld:
Nr. 1. Året må betegnes som et 

arbeidsår. Meget gode resultater i 
fotball, kjempeinnsats ved avvik
lingen av vårhopprennet i Rug- 
tvedtkollen, en dugnadsinnsats ved 
Vestsidens skole som det står re
spekt av, skiguttas innsats sen
høstes med lysanlegget, er vel det 
som rager høyest i foreningens 
jevnt arbeidende grupper, og som 
gjør at jeg vil karakterisere året 
som over middels.

Alfred Magnussen:
Nr. 1. Med de resultater som er 

oppnådd — med det gode kamerat
skap som hersker innen vår fore
ning — og med den «good will» 
som det ser ut til at vi har oppar
beidet oss. Det absolutt beste år 
i vår forenings historie.

Nr. 2. Gaven fra Hoffmo & Co. 
på kr. 10000,— til lysanlegget i 
Rugtvedtkollen.

Nr. 3. Lysanlegget ferdig, og vel
lykket. En sporthytte i Rugtvedt- 
traktene — og fortsatt framgang 
for vår forening.

Nr. 2. Det er vel fotballagets inn
sats såvel i serie som cup, og da 
igjen 4. rundekampen i Fredrik
stad som årets beste prestasjon, 
lagmessig som individuelt.

Nr. 3. Flere aktive skiløpere, og 
førstedivisjonsplass for fotballaget.

« P o r s -

Andreas Skilbred:
Nr. 1. Ser en på hva som er ut

rettet av de forskjellige grupper 
innen Pors i løpet av året, kan en 
vel karakterisere det som et kron- 
år for foreningen. For å nevne de 
største bragdene.: 1. Bandylaget 
opp et hakk. 2. Gjennomføringen 
av skirennet i Rugtvedtkollen så 
sent som 20. april. 3. Det vellykte 
barneturnstevnet. 4. Fotballagenes 
flotte innsats, og sist på lista i år 
boksemes bragd i N. M. for junior.

Nr. 2. Det beste resultat er etter 
min mening A-lagets innsats, som 
brakte oss opp i Landsdelsserien.

Nr. 3. At fremgangen fra i år 
vil fortsette i samme spor.

Rolf Nygård:
Nr. 1. Foreningen seiler i med

vind, og resultatene som er opp
nådd må sees som et resultat av 
den store interessen som legges 
for dagen i alle grupper.

Nr. 2. Fotballkarenes innsats i 
sesongen ligger nok høyest på ta
bellen. Her vil jeg skyte inn at også 
ledelsen må få sin store andel av 
æren for prestasjonene. Av gruppe- 
innsats ligger også skigruppa godt 
an med sitt enorme arbeide med 
lysanlegget i skibakken.

Nr. 3. At vinden ikke snur seg.

Anna Evensen:
Nr. 1. Litt ros og litt ris bør vel 

alle ha. Men stort sett kan vi vell 
si at det hele gikk bra.

Nr. 2. Den store oppslutning om 
Barneturnstevnet som vi arran
gerte.

Nr. 3. At det blir riktig mange 
i den nye turnsalen.

i........
I likhet med tidligere vil Pors- 

bladet også i år utnevne «Årets 
Porsgutt», og vår enstemmige inn
stilling lyder: IVAR OLSEN.

Det er i første rekke prestasjo
nene innen fotballsporten som har 
gjort ham tittelen verdig, men vi 
kan også fortelle at han er en me
get ivrig friluftsmann. Du kommer 
sjelden til Rugtvedt om vinteren 
uten å treffe ham på skiene og nå 
i høst har han vært meget flittig 
i dugnadsarbeidet med skibakken.

Få kjenner vel Ivars resultater 
bedre enn Helge og vi har bedt 
han fortelle oss litt om 
gutten».

begynte i Pors, for ved siden av å 
ha lært fotballens finesser er det 
vel ikke umulig at han også har 
lært å ta sine første barneskritt på 
stadion. I 1952 finner jeg for første 
gang hans navn i juniorprotokol- 
len. Han spilte da på vårt små
guttelag II som dengang spilte bare 
et par kamper.

Ivar glemmer sikkert ikke debut- 
kampen mot Sundjordet, der vårt 
lag var så overlegent at vi måtte 
bytte ut alle våre beste ved halvtid 
for at motparten skulle få komme 
utenfor 16 meteren. (Jeg husker 
ikke om Ivar var blant dem som 
ble byttet ut).

Året etter ble det mer fart i sa
kene, og alt i årets første kamp 
kom han med på laget. Han spilte 
samtlige småguttekamper og erob- 
bret sitt første kretsmesterskap. 
Siden har han alltid vist å holde 
seg blant de beste og det har blitt 
flere kretsmesterskap. 2 smågutte, 
1 gutte- og 2 juniormesterskap i 
fotball er det ikke mange 18 årin
ger som kan skilte med!

Den gang vi dreiv som hardest 
med ferdighets-merkeprøver gav 
Ivar seg selvfølgelig ikke før et 
skinnende gullmerke kunne festes 
til hans bryst, og han mottok også 
en flott fotball fra en av Oslo-avi- 
sene for prestasjonen dengang. 1

I år har det ikke blitt noen me
sterskap hverken til Ivar eller an
dre i junioravdelingen, men hans 
prestasjoner har ikke vært dårlige
re for det. Han ble uttatt til samt
lige kretslagskamper for junior iår, 
og gjorde også i disse et meget 
godt inntrykk.

Av protokollen går det fram at 
han har spilt 89 kamper for junior
avdelingen på de 7 årene han har 
deltatt.

Jeg ønsker årets Porsgutt all 
lykke i årene som kommer!

Beige.

Det var hyggelig for oss, som 
har vært i juniorutvalget, at det 
ble Ivar, for samme spiller har tid
ligere i høst blitt hedret av oss 
med en Porselæns fotballspiller i 
Porsdrakt, for sin meget store tre- 
ningsiver og gode innsats i seson
gen. Han har nå fyllt 18 år og er 
derfor en av de mange som går 
over i seniorenes rekker fra neste 
sesong.

Det er vanskelig å si når Ivar

Fra Bandyfronten
Vi står nå rett foran åpningen av 

årets bandysesong, og det or å hå
pe at våre lag forfølger suksessen 
fra i fjor. Imidlertid er det et an- 
net ønske vi vil komme fram med, 
nemlig at publikumsbesøket ved 
våre kamper burde bli mye bedre 
Bandysporten er i god framgang 
her i landet nå, og den har da i en-» 
da større grad krav på høynet in
teresse. Man må selvfølgelig inn
rømme at det mange ganger kan 
være en kjølig fornøyelighet å stå 
som tilskuer ved et arrangement 
midtvinters, men ved skøyteløp er 
da oppslutningen kollosal. Et så 
hurtig og chanserikt spill som ban
dy, burde vel falle i enhver smak.

I år som vårt lag igjen spiller i 
Landsdelsserien vil de større reise- 
omkostninger bli vanskelig å bære 
for vår kasse. Stort publikumsin- 
rykk på våre kamper vil derfor og
så hjelpe oss økonomisk, såvel som 
det vil høyne interessen blandt de 
aktive.

Vi håper at ihvertfall en del føl
ger vår anmodning, og vi ønsker 
alle velkommen til sesongens dys- 
ter på bandybanen. styret
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Fra Turnfronten

©
vi når ditthen

er

Produsent for Telemark:

A.s Lundetangens Bryggeri

Kringkastingen
mobiliserte

i dag. Det store forsvant for det 
enkle og levende.

Jeg sier som tidligere: Besøk 
oss igjen. Denne hilsen kommer 
fra oss alle her på Foldin off. skole, 
Bastøy.

Med sportslig hilsen
Pete Sanstøl.

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

selv, og Norsk Skisport.
G. M.

o

na
en liten overraskelse i form av fire 
kjekke gutter i 14-års alderen, som 
kom å underholdt oss med festlig 
musikk. De var riktig flinke, og 
kommer nok til å la høre fra seg.

Styret i tumgruppa takker for 
året 1958, og ønsker alle medlem
mer, klubbkamerater og interes
serte God jul og Godt nytt år!

hoppet lengere i våre hoppbakker, 
og våre kvinnelige alpinister har 
vist hele verden at vi lagmessig er 
best, og at vi dertil har en kvinne
lig verdensmester.

Dette er bygget opp av våre ak
tive, av alle skiinteresserte medar
beidere utover landet med små 
midler, så små at man må studere 
på om det virkelig kan være sant. 
Vel er det gjort meget i de seinere 
år med tippemidler til bakkebyg- 
ging etc., men hele apparatet, lage
ne, yngre og ikke minst de eldre 
skiledere har ved sin aldri svikten
de interesse sammen med de akti
ves «gå på humør» og offervilje, 
bidradd til at norsk skisport står 
så sterkt, også internasjonalt sett. 
Det er disse skisportens venner 
som har sørget for norsk skisports 
høye standard gjennom tidene, og 
som sikkert også vil være med å 
bringe skiidretten fremover i årene 
som kommer.

Fornyelse må til, her som andre 
steder, man må ikke si at det er 
bra som det er. Det er utvikling i 
skisporten også.

Det er gjort meget for å følge 
med, men midlene strekker ikke til. 
Vis a vis de landene vi kan sam
menligne oss med, har våre midler 
vært beskjedne, og det er en fan
tastisk prestasjon at våre løpere 
overhodet har kunnet oppta kon
kurransen i de senere år.

kert koselig for barna, samtidig 
som det ville skape en fin avslutt- 
ning på det hele. Ja, dette var altså 
bare en liten stor tanke for frem
tiden.

Tumgruppas økonomi er stort 
sett bra, men utgiftene er stadig 
mange og store, så styret har såle
des stadig jobben med å klekke ut 
nye planer, som kan holde kassa 
a jour.

For tiden er flere av damene 
med i en studiering. Vi ser forre
sten gjerne at flere av de unge blir 
med, slik at de i tur og orden kan 
overta styre og stell.

En forening må jo ledes av et 
styre, og det er ikke bare hyggelig 
når de gamle traverne skal gå igjen 
i årevis. Litt utlufting må til, det 
er både sundt og bra. Så velkom
men skal dere være unge damer.

Hele syv partier har turnet flit
tig i hele høst og har nå gått til 
juleferie. Etter jul, når vi skal ta 
i bruk den nye gymnastikksalen, 
blir det en oppvisning av samtlige 
partier, og foreldre og interesserte 
får da anledning til å være tilstede. 
Det er da på tale, og også gå igang 
med gutteparti og mosjonsparti for 
herrer.

For øyeblikket teller Pors turn- 
gruppe ca. 280 medlemmer, men i 
den nye gymnastikksalen blir det 
plass til mange fler. Vestsidens be
folkning bør være oppmerksom på 
dette og bli med fra starten av.

Etter årsmøtet ble den avgåtte 
formann Harriet Fjeldvik overrakt 
blomster som takk for strevet i det 
år som gikk. Solveig Hansen fikk 
blomster for sitt virke innen admi
nistrasjon gjennem 10 år og ble 
hjertelig hyldet. Deretter var det 
kaffe og kaker, og en liten lynut- 
lodning, og da ble vi også servert

En ny skisesong står for 
doren. Det har vært skrevet og 
snakket meget om norsk ski
sport i det siste og med Ski
sportens Venners aksjon i 
Kringkastingen i frisk erind
ring, kunne det være morsomt 
å hore hva vårt medlem Aksel 
Fjeld, som er Skikretsens form 
og styremedlem i N.S.F. hadde 
å si om norsk skisport akku
rat nå før vi tar fatt.

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

NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN 1

Vi bruker samme spørsmål som 
har gått igjen i avisene:

— Hva kan vi gjøre for å gjen
reise Norsk Skisport?

Svaret kom promte.
— Gjenreise Norsk Skisport!
Lyder ikke dette skurrende i en 

tid da det aldri har vært gått rik
tigere og hurtigere av våre lang
rennsløpere, da det aldri har vært

sine beste folk, både Diesen, Julius 
Hougen, Kirkvåg m. fl. var i ak
sjon for å få inn penger til Skispor
tens venner. Hva pengene skal bru
kes til er for de fleste av oss nokså 
dunkelt, og det ville vært interes
sant om man kunne fått en offent
lig redegjørelse herom.

Jeg så forresten en uttalelse av 
Kirkvåg etter aksjonen at han var 
meget skuffet over resultatet. Han 
hadde regnet med det mangedob
belte. En ting må Kirkvåg & Co. 
være oppmerksom på, nemlig at 
pengene blir mindre etterhvert og 
at en hver klubb har nok med seg 
selv om man skal kunne holde det 
hele gående Idretten er faktisk 
blitt en kostbar hobby, ikke bare 
for de aktive men også for de pas
sive. Man kan snart ikke bevege 
seg før det kommer folk med lodde- 
bøker, medlemskort, tiggelister etc. 
Men for å komme tilbake til begyn
nelsen. Skal pengene gå til våre 
toppskiløpere som tapt arbeidfor- 
tj enes te?

Vi er jo alle klar over at skal vi 
kunne hevde oss vis a vis utlen
dingene så må man gå over til en 
form for proffesjonisme, og da er 
det like godt å gjøre det åpent uten 
dette hemmelighetskremmeriet.

W. L.

orsk skisport akkurat
Det er lenge siden vi måtte finne 

oss i å bli slått på 50 km. i Kollen. 
Finner og Svensker har blandet seg 
godt med vinnerne på denne distan
se, det er ikke av ny dato, og for 
våre kombinerte løpere og hoppe
res vedkommende var seiren truet 
også før siste verdenskrig. Tap er 
det blitt før, og tap vil det bli, vi 
er ikke alene om medaljene. Men 
det har skjedd meget de senere år, 
som man må ta med i betraktnin
gene når man skal vurdere norsk 
skisports muligheter til å konkur
rere. Vi har ikke hatt midler til å 
satse på de toppløpere som kommer 
fra vår store bredde i aktiv skilø
ping, og som skal representere våre 
farger utad, i den utstrekning det 
er nødvendig hvis vi fortsatt skal 
ha håp på førsteplassene. Når man 
vet hva andre nasjoner ofrer, har 
vi enda langt igjen, og det blir kan
skje spørsmål om 
i det hele tatt.

Men vi kan være med å legge det 
hele tilrette, slik at våre løpere 
ikke behøver å stille på startstre
ken i internasjonale oppgjør med 
et handicap.

Noe opp og ned vil det alltid gå, 
men noen forfall har det ikke vært, 
så noen gjenreisning er ikke nød
vendig, men hjelp til å komme vi
dere, til å trygge mulighetene 
trengs, og trengs alltid.

Hvordan vil du ha hjelpen?
— Først og fremst ønsker jeg at 

mange flere kommer ut på ski, der
med blir det større interesse for 
vår nasjonalsport, større oppslutt- 
ning om arrangementene, dermed 
mer innkomster for lagene, mer i 
avgifter og kontingentei' til admi
nistrasjonen.

Og det viktigste som vi må ha, 
er større bidrag til Skiforbundet av 
midler til instruksjon og forbere
delser.

— Og hvor står vi i dag?
Våre fremste hoppere i fjor 

kommet et stykke videre. Våre 
langrennsløpere har høstet rike er
faringer som skal utnyttes, og våre 
kvinnelige alpinister har vel laget 
sa god propaganda, at vi kan vel 
uttrykke oss slik: Vi har konsoli
dert stillingen, og vil gjøre et hopp 
fremover i kommende sesong.

Noet ønske foran starten?
— Flest mulig ut på ski, til glede 

for en selv, osr Nnrd,

Atter har ett år gått hen.
Tumgruppa hadde sitt årsmøte 

fredag 28. nov. i klubbhuset.
Det var godt fremmøte og hoved

foreningens formann, Asbj Kjellc- 
vold, var også tilstede. Gruppas 
formann Harriet Fjeldvik ledet 
møte.

Av årsberetningen som var fyl
dig og god, gikk det frem at det 
har vært et arbeidsrikt år.

Turnerne har deltatt i de tradi
sjonelle stevner så som kretsturn- 
stevne i Skien, og Landsturnstevne 
i Trondheim. Dessuten har vi i år 
for første gang stilt en del damer 
til troppskonkurranse som ble av
viklet i Skien. To av de store pike
ne, Laila og Lillan var med i K. M. 
for piker og hevdet seg bra.

To damer og to piker har del
tatt i kurser: henholdsvis i Horten 
og på Grenlands ungdomsskole. Vi 
har også i år hatt besøk av Atle 
Bolstad som underviste i sprang og 
matte.

Det har vært arrangert flere til- 
stellinger, så som mannequinopp- 
visninger, fester, demonstrasjons- 
kvelder o.l. Og ikke å forglemme 
Kretsturnstevne for barn, som vi 
stod som arrangør for. Her deltok 
det hele 1300 barn, og K. M. for 
gutter, hvor det deltok 30 gutter.

Det hele ble greit avviklet og 
var i alle deler vellykket.

Man må vel kunne si at det var 
god propaganda for turnsaken, og 
at barneturn er populær vidner vel 
det 3—4-tusen-tallige publikum om.

Det man kunne ønske, når disse 
store barneturnstevnene skal ar
rangeres var at man rådde over så 
store lokaler, at alle disse kjekke 
barna kunne bli servert et ordent
lig måltid mat. Det ville være en 
betryggelse for foreldrene, og sik-
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SOLID SKOTØY 
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H. J. HALS
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I, L. Oyraas
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lig landskamp i år, og har spilt for 
fullt i halvannen time. Det er det 
ikke mange som kan rose seg over 
å ha gjort i år. W. L.

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

så

Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
Etabl. 1892
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ningsleire og Jeisen har vært med 
på de fleste, bl.a. den første som 
ble arrangert i 1935. Og han har 
ved sitt virke som trener både in
nen Pors og andre klubber bevist 
at han kan kunsten å lære fra seg 
av de kunnskaper han har tilegnet 
seg gjennem årene.

Av yrke er han politimann, og 
han er ikke snauere enn at han 
har spilt 6 politilandskamper, og 
er Nordisk Mester.

Vi takker Jeisen for det han har 
gjort for klubben vår og håper at 
vi kan dra nytte av ham i enda 
mange år.

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.

Jeg sikter da til høstens siste 
landskamp i fotball mot Øst-Tysk- 
land. Det spørs om ikke sesongen 
kan utvides litt, — for i de siste 
årene har været vært slik, — eller 
ikke å ta landskamper så lenge 
etter at sesongen er avsluttet. 
Kampen var litt av en fiasko ifølge 
referater og uttalelser av «forstå
segpåere».

Første omgang var forholdsvis 
god, til tross for 2 stygge tabbe- 
mål, mens annen omgang viste at 
tidligere skader og for lite kondi
sjon gjorde at det ble en stor tysk 
seier.

Hvorfor skal man bruke skadete 
spillere? Det kan fortone seg som 
om enkelte har klippekort. Jeg sik
ter da i første rekke til Arne Bak
ker og Thorbjørn Svendsen. Jeg 
skal villig innrømme at de er kom
petente til å representere de norske 
farver, men da må de være i orden 
fysisk.

U. K. følger etter alt å dømme 
det prinsippet at «det er rutinen 
som teller», men er det ikke bedre 
å prøve nye og yngre krefter?

Er ikke en spiller i toppform, 
bør han settes utenfor enten han 
heter Per eller Pål. Det var ikke 
Bakkers eller Svendsens skyld at 
de ble satt opp. I kampen på Ulle
vål var faktisk Bakker mer utenfor 
enn på spillebanen, og man undret 
seg over at det ikke ble satt inn 
reserve.

Håper at det alt ved neste se
songs begynnelse vil bli satset på 
ungdommen og at man tar hensyn 
til tidspunktet ved fastsettelse av 
landskamper. Det er når alt kom
mer til alt resultatene som teller, 
selv om det så vakkert heter at: 
«Målet er ikke å vinne, men å del
ta».

I denne forbindelse vil jeg si at 
etter min mening var Arne Leger- 
nes årets beste landslagsspiller. 
Han har faktisk ikke spilt en dår-

Siden treningen tok til i septem
ber måned, kunne man merke at 
interessen for boksing er stigende 
innen Pors. Fjorårets sesong var 
ikke av de beste i gruppas historie, 
men vi arbeider på lang sikt og i 
de nye retningslinjer som Pete 
Sanstøl i samarbeid med N. B. F. 
nå har trukket opp. Vi forsøker å 
lære gutta at boksing er lek og 
ikke slossing. Det er den lette tek
niske boksing vi forsøker å lære 
bort, og resultatene har jo vist 
seg allerede i denne sesong.

Det skal f.eks. bli moro å se hva 
gutta kan gjøre i årets juniorme- 
sterskap.

Det er også oppløftende å se at 
så mange «Vessia-gutter» har fått 
lyst til å prøve hanskeleken. Vi er 
ca. 25 mann på treningskveldene 
og treninga går med liv og lyst.

Lørdag den 8. nov. reiste vi til 
Drangedal for å holde bokseopp- 
visning. Vi starta fra torvet lørdag 
ettermiddag med T. Bertelsen ved 
rattet, og var 20 mann med, deri
blant 2 mann fra Odd. Turen var 
meget vellykket, og en liten slant 
i klubbkassa ble det også.

Det ble bokset 8 kamper og det 
tallrike publikum satte tydeligvis 
pris på guttas prestasjoner. Det 
ble kjempet i klassene lettvekt til 
lett tungvekt og i flere av kampene 
ble det vist virkelig fin boksing. 
Hensikten med stevnet var jo først 
og fremst å vise publikum at bok-
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eller Einar Gundersen, som hans 
borgerlige navn lyder, er et av 
klubbens driftigste medlemmer. 
Til eks. kan nevnes at han i år har 
vært trener for alle fotballagene, 
medlem av hovedstyret, medlem av 
Grenland Fotballkrets U. K., og 
primus motor for dugnadsarbeide 
på skoleidrettsplassen, vært en av 
ildsjelene i skibakken o.s.v.

Alt i 1934 begynte han på Borgs 
A-lag, og i 1935 spilte han sin før
ste kamp på B-landslaget mot Sve
rige, hvor også 3 Porsere deltok, 
nemlig Frank og Erling Olsen samt 
Leif Lindstad. Siden er det blitt 
mange landskamper. I 1938 var 
han res. på A-laget, mens han i 
1939 spillte 4 og var res. i de øv
rige kamper det årét. Jeisen spill
te samtlige Kretslagskamper for 
Grenland i årene 1935—40, og spil
te finalen et år mot Østfold. Han 
var den første i kretsen som fikk 
kretsens statuett, som forøvrig ba
re er utdelt en gang senere, og det 
var også en Porser som fikk denne 
nemlig Karl Skifjeld.

Den siste landskamp Jeisen spil
te var i 1948 mot Sverige, og res. 
mot England samme år.

N.F.F. har arrangert mange tre-
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Burde vi heve junioralderen? Håndballfronten

Thor.

- sen

Madsens tanke om opprettelse 
av ungdomslag er utvilsomt meget 
god, men de dårlige erfaringer fra 
tidligere forsøk gjør sikkert at tan
ken vil vekke motbør.

Burde vi ikke foreløbig gå et 
skritt i samme retning?

N.F.F. er nå sterkt inne på å for
lenge spilletiden for de yngre, slik 
at juniorkampene skal spilles over 
full tid 2 X 45 min., guttekampen 
2 X 35 og småguttene 2 X 30 min.

Dette vil sikkert bli til det gode, 
men la oss også endre alderstrin
nene. La oss heve alderstrinnene

I oktobemumnwret av N.F.F.’s 
organ «Fotball» har en av Frcd- 
rikstadlederne Birger Madscn en 
interessant artikkel: «Norsk Fot
ball i stppesjeen». Artikkelen om
handler i forste rekke Cup — 
contra serie, der innsenderen går 
sterkt imot Cupen, da han mener 
at Cup og serie ikke lar seg kom
binere.

Jeg finner ingen grunn til å be
handle dette emnet som fra før har 
vært så mye diskutert, men tillater 
meg å sakse hans siste avsnitt: 
«Ungdommen må få en real sjanse»

Flere av de kjente norske klub
bene har store ungdomsavdelinger 
fra Ulleputtspillere og opp til ju
niorer. Men hvor blir det av alle 
disse spillerne? Ser en på lag som 
går igjen, så er det stort sett de 
samme navn som figurerer på lag
oppstillingene.

Behovet for ungdomslag er stort. 
Tomrommet mellom juniorer og se
niorer må fylles effektivt. Og det 
kan bare et ungdomslag gjore.

Undertegnede foreslo i 1956 på 
oppmannsmøtet i Østfold Fotball
krets å gå til opprettelse av en ung- 
domsserie basert på aldersgrensen 
18—2Jf år, men møtte motbor, og 
forslaget falt.

Flere kjente klubber ble tilskre
vet om de ville være med på å dan
ne en privat ungdomsserie på sam
me basis, og to var positivt innstilt 
Moss FK og Sarpsborg EK. Det ble 
spilt to kamper på Fredrikstad sta
dion, og kampene trakk omlag 2000 
tilskuere.

Hensikten med serien skulle væ
re klar: Guttene som er ferdige 
med juniortid kan gå rett inn på 
ungdomslaget, istedenfor som nå å 
bli gående ved siden av førstelaget. 
En og annen blir prøvd, satt ut 
igjen, mister lysten og forsvinner.

De guttene som har vært i mili
tærtjenesten kan når de er ferdige 
med den komme inn på ungdoms
laget, fordi aldersgrensen er satt 
så vidt høyt.

Sløy f C-klassen — men B-laget 
eller reservelaget kan ha sin mi
sjon.

Men ungdomslaget burde være 
et lag som konkurerte med klub
bens førstelag om publikums gunst.

derordnede, eller er det kjærlighet 
til foreningen som driver dem?

Kan det være at arbeidet betaler 
seg selv ved de gleder det gir? Det 
siste kan nok være tilfelle, men de 
fleste idrettsledere ser vel sitt verv 
som en jobb som må gjøres.

Har noen av dere unge tenkt at 
det kan være noe å lære som ad
ministrator i en forening, noe som 
kan komme godt med senere i livet.

Det kan være mange gode argu
menter for å stille seg til valg som 
tillitsmann, men når en kommer 
inn til kjernen så vil en se at ho
vedårsaken oftest er at en ikke 
tåler å se sin kjære forening for
falle og kanskje gå til grunne.

En gror fast i denne kretsen 
og dette miljøet i de årene da alt 
som knytter seg til det er lek og 
moro, og patriotismen vokser fram 
i rivaliseringen med andre forenin
ger. Det var noen som administrer
te for meg da jeg drev idrett, nå 
plikter jeg å slite litt for at en ny 
generasjon skal få del i gleden.

Derfor kan ikke de ekte patri
oter nekte å bære sin del av byr
den, og ofte din del også.

Skal mån av dette slutte at alle 
de andre ikke er gode og verdifulle 
foreningsmedlemmer ?

Nei, det finns mange som virke
lig ikke har tid til annet enn å være 
medlemmer, og mange som ikke 
tror de kan klare de verv man vil 
ha de til å utføre, men dessverre 
også altfor mange som slår seg på 
brystet som store patriotister i de 
gode dager, og som lar foreningen 
gå til grunne uten å løfte en finger 
om så galt skal skje.

Det er mye arbeide ugjort i vår 
forening, og det er alltids noe som 
ikke er for vrient for deg. Hvis 
alle bare sa ja en gang oftere enn 
de pleier når noen ba om en tje
neste, ville det representere en stor 
sum arbeide, og så slet vi litt min
dre på de «traverne» som tross alt 
og i alle tider vil måtte ta det tyng
ste løftet.

/ dag kan en juniorspiller se 
fram til S—10 kamper på C-laget 
når han er ferdig som junior. Han 
må da i all sunn fornufts navn ha 
krav på stigning i programmet 
Når han i løpet av året kan spille 
20 serie- og cupkamper som junior, 
er det jo latterlig å by ham under 
halvparten som C-spiller.

Dann på ny ungdomsserier. La 
lagene spille sterke serier etter 
distriktene og overfor hele cupen 
hvis det er så, til ungdommen.

Gjør i alle fall noe for at ung
dommen skal synes det er moro å 
fortsette på fotballbanen. De kan 
ikke gå rett opp på førstelaget, de 
må kvalifisere seg forst, vinne 
styrke i kamper som krever mer 
enn juniorkampene, i et program 
som gjor dem skikket til å komme 
inn på førstelaget senere.

Og tenk på hva det vil bety innen 
klubbene og for norsk fotball i det 
hele at det er konkurranse mellom 
ungdomslag og førstelag. Det vil 
presse til intens trening og arbeide 
for stadig å bli bedre for den en
kelte.

Og til syvende og sist! Det er 
bare den intense konkurranse gjen
nom serier og lagene imellom som 
kan bevirke at treningen blir tatt 
alvorlig. Det er bare konkurranse 
som skjerper ytelsen — en trener 
kan så lite gjøre når spillerne ikke 
har følelsen av at de må hevde seg 
for å få lov til å bli med.

Først når norsk fotball har en 
linje, er det på tide å diskutere hva 
som kan gjøres for å få den bedre.

Men få for all del dagdrømmen 
om cupmesterskapet fjernet, den 
ødelegger mental enhver mulighet.
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sing er en fin idrett, hvis den blir 
drevet i samsvar med N. B. F.’s 
nye retningslinjer. Det er heldigvis 
sjelden å se den herostratiske slug- 
gertypen, og hvis Pors boksegrup- 
pe fortsetter i det spor den har 
begynt er den slags utøvere av 
sporten snart en sagablott. Heldig
vis finnes ikke sånne typer i Pors.

Vi ser alle fram til den dagen vi 
skal flytte over til det nye gymna- 
stikklokalet på Vessia.

Så håper vi at vi kan få leie lo
kalet til bokseoppvisning, slik at 
dere alle kan få se at vi leker leken 
og at vi setter pris på vår kjære 
idrett.

Jeg slutter med å ønske alle Por- 
serc både fjern og nær en god jul 
og et godt nytt år, med framgang 
og hell for vår forening.

konkurere 
lag.

Endringen burde også passe bed
re til lovene i N.F.F. og N.I.F. der 
det skilles ved «under og over 17 
år». Vi ville betrakte juniorene som 
voksne å likestille dem med disse.

Jeg håper at forbund og krets 
også tar heving av alderstrinnene 
med i diskusjonen når spørsmålet 
om øket spilletid skal behandles.

et år! Junioralderen blir da 17—19 
år, guttene 15—17 år og smågut
tene 13—15 år. Gutter under 13 år 
kan spille lilleputtserier, men det 
spørs om ikke løkkefotballen vil 
være det rette?

Endringen vil i første rekke 
komme juniorene tilgode, men det 
er også her skoen trykker hårdest 
Hvor ofte ser vi i dag at en første- 
lagsspiller blir hentet hvor det ville 
være mest naturlig, direkte fra ju
niorlaget?

Det hender svært skjeldent, og 
da især ikke hvis det gjelder høy
ere divisjoner.

Som regel finnes 18-åringcn «for 
fersk» når diskusjonen om første
plassen kommer opp. En reserve- 
lagsplass venter som oftest etter 
junioralderen og her ligger faren.

Er reservelagskampene mange 
nok, og gir de trening og interesse 
nok for kommende førstelagsspil- 
lere? Kampantallet går som Mad
sen sier som oftest langt ned i ste
det for å øke.

Med våre nåværende juniorserier 
vil nok en reservelagskamp bli hår
dere, men med full tid og alders
grense 19 år tror jeg et år sammen 
med ungdomskameratene vil gi vel 
så mye valuta til spilleren.

Endringen burde også komme 
klubbene i lavere divisjoner tilgode.

Vi ser svært ofte at disse klubber 
stiller gode smågutte- og guttelag, 
men juniorlag makter de ikke å 
mønstre. Fler av guttene over 17 
år må benyttes på førstelaget og 
guttene mellom 16—17 år blir for 
få til å danne juniorlag.

Disse blir derfor oftest gående W 
for lut og kalt vann. Ved at gutte
alderen ble øket til 17 år var i et- 
hvertfall disse klubber sikret at 
guttene hadde et lag å spille på 
inntil de kunne gis anledning til å 
konkurere om plassen på et høyere

Hvorfor - hvorfor ikke
Når en rusler hjem etter en av 

disse general-forsamlingene som 
denne årstida er så full av, er det 
så mange rare tanker som melder 
seg. Et slikt møte er på mange må
ter et barometer som ofte tydelig 
viser gruppens eller foreningens 
trivsel, og her avsløres medlem
menes offervilje og interesse eller 
mangel på slik, klarere enn noe an
net sted.

Hvorfor lar N.N. seg pådytte 
strevsomme tillitsverv år etter år, 
mens M.M. bare sier «ikke tale om, 
har ikke tid.» Enda vi vet at N.N. 
har mye mere å stri med enn noen 
annen, og M.M. er en av profetene 
på «torvet».

I alle idrettsforeninger er det 
gjengangerne som bærer byrden, 
og få er de som hjelper dem med 
det. Det er nesten uforståelig at 
ikke maskinen stopper, fordi alle 
plutselig en dag sier nei.

Hvilke motiver har de, disse tro
faste slitere som ikke kan si nei 
når foreningen ber om deres tjene
ste? Kan det være at de liker å 
være sjef og å dominere sine un-

Skal man ta en titt på sesongen 
for håndball 1958 må en si at den 
har vært dårlig. Dessverre begynte 
det i våres med at Pikclaget ikke 
kunne stille lag, da det ble en del 
skader blant spillerne. Tilgang på 
nye spillere var svært dårlig, så 
det endte med at styret måtte trek
ke laget fra serien. Herrelaget har 
i år også vist synkende interesse 
for håndballen, men dette skyldes 
vel i første rekke fotballens gode 
sesong, sånn at interessen ble vent 
mot dem.

Det er jo også ganske naturlig 
at i en gruppe med den fremgang 
som fotballen har hatt i år, må in
teressen også bli god blant de la
vere lag, og dermed var også hånd
ballen dømt til undergang for Pors 
vedkommende.

Dessverre det er stor synd at en 
gruppe må trekke seg, som vi har 
matt gjort, men når interessen 
blant medlemmene ikke er så stor 
som den må være for at en gruppe 
skal eksistere da har gruppa intet 
annet valg.

Jeg har også fått inntrykk av at 
det ikke bare er Pors som sliter 
med samme vansker. På grunn av 
økonomiske vansker, og kollisjon 
med fotballen som de fleste har, 
tror jeg det er flere som er på ran
den av det med å trekke sitt lag 
fra uteserien.

Kretsstyret har vært inne på 
tanken om å sløyfe uteserie, og 
heller gå over til innehåndball, da 
eksistensmulighetene for utehånd- 
ball blir mindre for hvert år.

Personlig synes jeg en sånn tan
ke fra kretsens side burde realise
res så fort det lai' seg gjøre. Da vil 
seriekampene foregå om vinteren, 
og på en tid som fotballen har ferie 
og ved ferie ingen kollisjoner. Det 
ville vel også være en fordel for 
håndballinteresserte fotballspillere. 
Håndball om vinteren og fotball 
om sommeren, det burde etter min 
mening bli en god kombinasjon.

Samtidig vil håndballgruppa be
nytte anledningen å hilse alle Pors 
medlemmer med god jul og et rik
tig godt nytt år, og fortsatt frem
gang for samtlige grupper.

Hilsen håndballgruppen
Th. Rønningen.
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