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med vel overstått N. M. Endelig lyktes det, med god bistand av 
værgudene, og da satt den midt i blinken. Det ble en suksess både 
administrativt og sportslig. Et helt igjennem vellykket arrange
ment, som dere har all ære av.

Vi fra Vestsiden ønsker dere fortsatt held og lykke!
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Brød gir styrke

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

Jacobsenj Boktrykkeri, Porsgrunn

GODT PORS-NYTTÅR

O

Porsgrunn Samvirkelag KARL TRANBERG

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJf 56

Telefon 51404 — PorsgrunnI toppform

Eneforhandler V. Porsgrunn Telefon 52121

C. A.

Opprettet 1899

ffto-ttM, injzåkudd.

PORSGRUHD METALVEHK fi.s

Telefon 52 387 Porsgrunn

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

QååJIc. {pdcåJLeA a#

Aksjekapital kr. 120.000,00

Beha Fabrikker

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Vestsiden Skotøyforretning Å.s
TORVET

REDAKSJONS
KOMITÉ :

AG
Jlk/

I, L. Dytaas
Telf. 515 68

SOLID SKOTØY 
hos

H. J- HALS
Sforgf. 136 — Tlf. 5 01 6J,

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Tolskoven Miner al vannfabrikk A.s
Etabl. 1892

Så er Porsbladet gått inn i sin 
14. årgang og vi i den nye redak
sjon benytter anledningen til å 
ønske alle våre lesere et riktig godt 
og lykkebringende PORS-nyttår!

Nyttåret er jo de store forhåp- 
ningers og forsetters tid, så la 
oss ikke dvele ved fortiden, men 
kaste blikket fremover mot de sto
re mål og stadig strebe oppover 
mot nye og større idrettslige pre
stasjoner til inspirasjon for den 
nye generasjon og til glede for alle 
de aktive utøvere av idretten i fo
reningens forskjellige grupper og 
ikke minst for de mere «passive» 
medlemmer, som må nøyes med å 
følge slagets gang fra sidelinjen.

En god standard er vel en klubbs 
beste aktiv og det som skaper inte
resse om og for foreningen, men i 
den evindelige kamp for seiren og 
poengene må vi ikke glemme det 
gamle motto om en sund sjel i et 
sundt legeme, for også dette har 
en stor misjon i en idrettsklubb. 
Tap og vinn med samme sinn og

gjennem fair play. Dette vil skape 
respekt om vår forening hos mot
standere og tilhengere, styrke sam
menholdet, og gjøre klubben til et 
trivelig samlingssted for alle oss, 
som har samlet vår interesse om 
idretten.

Godt PORS-nyttår alle sammen!
Dyrbing

Dyrbing
Leo Wcndclboc Larsen, Magne Johansen

Det var jo under beskjedne forhold 
man i 1905 gikk til det skritt og 
starte en idrettsforening på Vest
siden. Man hadde jo ingen idretts
plass eller annet, man var henvist 
til å bruke gata som sådan, og det 
var i gata utenfor Karis barndoms
hjem at de første spark på lær- 
kula, og de første støt med kula 
ble gjort. Det var derfor ingen lett 
oppgave å stå i brådden den første 
tid, men samholdet og kamerat
skapet drev dem stadig fremover.

Forholdene er jo anderledes nå. 
Idrettsungdommen kan i dag gå til 
dekket bord.

Karl var jo syklig de siste årene, 
og det var pusten Cilikosen som 
han kjempet med, men han bar sin 
skjebne med en enestående tålmo
dighet. Hans kjente smil, gode hu
mør og vitalitet var særpreget for 
ham, og selv om veien opp til Sta
dion i de siste årene ble ganske 
tung for ham å gå så måtte han 
deropp for å se sine gutter i ak
sjon, og ingen smilte vel bedre enn 
Karl når seiren var vunnet.

Nå er han ikke lengre blandt 
oss, men hans minne vil alltid bli 
bevart og lyse i fremtiden når 
idrettssagaen skal skrives om den 
forening hvis første formann han 
var.

Vi lyser fred over Karl Tran- 
bergs minne.

Med KARL TRANBERG er en 
av idrettens første pionerer på 
Vestsiden gått bort. Han var jo 
som kjent «Lyns» (Pors’s) første 
formann, og han var derfor med å 
sådde det lille frø som siden har 
spiret og vokst seg sterkt og stort 
Dette gledet han seg meget over.

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Kaker gjør fcst

O. Braarud
KJØTT- og PØLSEFORRETNING

Øst og vest 
Telefoner: 51506 — 51505
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Seniorklubben !

Gudmund iakker

T EIK ST EN

W. L.

I
i

§ 4 Utmelding.
Utmelding må skje skriftlig til klub

bens styre, og alle forpliktelser til klub
ben og foreningen må være ordnet innen 
vedkommende kan anses for utmeldt.

Hvis et medlem melder seg ut eller 
blir strøket av foreningen, går han også 
automatisk ut av klubben.

§ 3 Kontingent.
Den årlige kontingent er kr. 10,— og 

betales 1. oktober etterskuddsvis. Hvis 
et medlem foruten årets kontingent også 
skylder for foregående år, går han auto
matisk ut av klubben pr. 1. januar.

Ved senere opptagelser må han ha ord
net alle sine forpliktelser, såvel til klub
ben som til foreningen.

Fra medlemmets fyllte 70 år fortsetter 
han som medlem, men uten kontingent- 
plikt.

Så fikk også Pors en senior- 
klubb. På årsmøtet sist i januar 
var det fremsatt ønske om oppret
telse av en klubb for foreningens 
eldre medlemmer, og initiativet til 
dannelse av denne ble budt velkom
men av møtets deltakere. Etter at 
selve opplegget og lovforslagene 
hadde vært grundig debattert ble 
styret gitt bemyndigelse til å tref
fe. de nødvendige forbindelser til 
stailen av seniorklubben.

LOVER FOR 
IDRETTSFORENINGEN PORS 

SENIORKLUBB.

TRENER, A, B og C-lag: 
Einar Gundersen.

DAMEGRUPPA:
Formann: Randi Olsen. V.form.: 

Molla Hegna. Sekr.: Maria Skrape- 
klev. Kasserer: Gerd Skifjeld. Sty- 
remedl.: Ruth Johansen og Lulla 
Kristiansen. Varamann: Åse Lar
sen.

Aino VED BO^EI
Det var ingen vei utenom da jeg 

traff Halvor Teksten. Et intervju 
måtte vi ha, og nyttet da høvet til 
å få en liten prat i all beskjedenhet 
med ham:

SKIGRUPPA:
Formann: Alfred Magnussen. Vi- 

seform. og sekret.: Thoralf Røn- 
ningen. Kass.: Gudmund Madsen. 
Styremedl.: Trygve Hansen og Gu
stav Gustavsen. Varam.: Halfdan 
Haukedahl og Asbjørn Wennerød.

TRENER, junior- og guttelag: 
Rolf Gunnerød.

w

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare finne 

sted på ordinært ting, når skriftlig for
slag foreligger fra minst 2/3 av medlem
mene. Beslutning kan tas når samme 
antall møter på tinget. Klubbens midler 
tilfaller foreningen på nærmere betin
gelser fastsatt av tinget.

— Gratulerer Teksten, hvor man
ge år tidligere har du vært hoved
foreningens formann i Pors?

— Jo takk — takk jeg ble valgt 
til formann første gangen i 1936 
og sto da sammenhengende inntil 
krigen, da vår forening ble «opp
løst» av Nasistene i 1941. I årene 
inntil frigjøringen prøvet vi og 
kalle sammen, og endel illegal id
rett ble drevet. I 1945 tok vi til

FOTBALLGRUPPA:
Formann: Otto Malmgren. Vise- 

form.: Helge Madsen. Sekretær: 
Gunnar Haugland. Kasserer: Asbj. 
Wennerød. Styremedl.: Leo Wen- 
delboe Larsen. Varam.: Olaf Han
sen og Jacob Holtan.
U. K. for A-laget:

Oppmann: Erling Olsen. Medl.: 
Olaf Hansen og Thorbjørn Solstad. 
U. K. for B- og C-lagene:

Oppmann: Arne Reinholdt. Kåre 
Berberg, Frank Olsen, Einar Olsen, 
og Olaf Skilbred.
JUNIORGRUPPA:

Oppmann: Hans Morgan Realf- 
sen. Styremedl.: Rolf Gunnerød, 
Thor Skarnes, Svein Barth, Jan 
Nyberg og Kai Wickmann.

av]

Vi vil minne hvert gruppestyre 
om at de velger sin korrespondent 
til Porsbladet.

§ 6 Lovendringer.
Forslag til lovendringer må være ført 

opp på tingets dagsorden, der evt. en- 
dringer kan foretas med 2/3 flertall og 
godkjennes på I. F. Pors generalforsam
ling.

Ja dette var vår «gamle» og nå 
igjen vår nye formann. Halvor 
Teksten er jo et kapittel for seg, 
ingen publikasjon eller presenta
sjon trenges der. Han er kjent som 
en dyktig administrator, det være 
seg i idrett, sosiale tillitsverv, eller 
det som er bedre, et arbeidsjern,

BANDYGRUPPA:
Formann Kjell Knudsen. Sekr. 

Svein Barth. Styremedl. Ivar Kri
stiansen, Kai Wickmann og Svein 
Åge Jensen.

igjen, så alt i alt skulle det bli 12 
år.

— Og nå er du valgt på nytt 
igjen ?

— Ja etter valgkomiteens hen
stilling lot jeg meg stille til valg. 
Personlig vet jeg ikke om det er 
helt riktig å stå i så mange år i 
en og samme jobb, men vi får nå 
se. Har jo vært borte noen år, så 
det skal bli interessant å prøve seg 
igjen, tross jeg er klar over at det 
ligger en masse arbeide som må 
fullføres, og som igjen er av meget 
interessert art i tiden fremover.

— Du har alltid hatt ord på deg 
for å være en «streng» administra
tor og krever meget av dine med
arbeidere ?

— Det kan så være det. Jeg vil 
gjeme ha saker og ting unna, men 
det makter jeg ikke alene og derfor 
betyr det så meget å ha gode med
arbeidere. Det inntrykk jeg har 
fått hitt-entil er at foreningen rår 
over mange dyktige ledere, som 
igjen har bak seg en solid blokk 
av aktive idrettsutøvere. Vi har 
også publikums goodwill og tilsam- 
men lover det godt for fremtiden.

— Har du tanke på nye oppga
ver?

— Nei det har jeg ikke. Først 
og fremst må det som vi nå har i 
arbeide konsolideres. Treningsba- 
nen på Tollnes gjenstår det arbeide. 
Vi får endel arbeide igjen med Sko- 
leidrettsplassen, — endel vedlike- 
holdsarbeide blir det med klubb
huset o.s.v.

— Og ellers?
Og ellers blir vi alle sammen i 

Pors enige om å gjøre året 1959 
til et riktig godt arbeidsår for for
eningen. Alt er tilstede i rikt mon 
til at dette skal bli tilfelle.

TURNGRUPPA:
Formann: Anna Evensen. Vise- 

form.: Fine Hansen. Sekretær: Lil
lian Larsen. Kasserer: Herdis Tei
gen. Styremedl.: Wenche Wenne
rød. Varamenn: Lise Glad og Eva 
Melby Andersen.

Tillitsmann for damene: Vivi- 
Ann Gundersen. For husmødrene: 
Ellen Tangen. For barna: Duddi 
Kjellevold.

Lovene taler sitt eget sprog og 
vi håper at også de mange eldre 
medlemmer som ikke var til stede 
ved årsmøtet vil synes om ideen og 
ta aktivt del i klubbens trivsel og 
vel fra starten. Selvom vi ser at 
dere stadig er glad i Pors, så kan 
dere ikke gi de nuværende ledere 
en større oppmuntring enn fra be
gynnelsen å holde kontakten ved
like på en litt mere direkte måte.

La klubben din nyte godt av din 
autoritet og erfaring, og la det fra 
begynnelsen bli en seniorklubb som 
det vil komme til å stå ry om.

Bli med! Ikke bare for å støtte 
opp om hovedforeningen, men i like 
så høy grad for å komme sammen 
under hyggelige former, og minnes 
gamle bragder fra sportsplassen.

Dyrbing

BOKSEGRUPPA:
Formann: Thor Skarnes. Sekr.: 

Erling Halvorsen. Kasserer: Oddv. 
Skjelbred. Styremedl.: Bjarne Ol
sen og Reidar Bjørnø. Varamenn: 
Rolf Haug og Svein Jønholt. Ma
terialforvalter: Kjell Mikalsen.

§ 2 Innmelding.
Medlemmer i Pors kan tas opp i klub

ben når flertallet stemmer for det.
Opptagelsen betinges av at søkeren er 

minst 35 år. har vært medlem av fore
ningen i minst 10 år, har ordnet sine for
pliktelser til foreningen, — og at ved
kommende som aktiv og eller på annen 
måte har gjort seg fortjent til å bli med
lem av klubben.

HOVEDSTYRET:
Formann: Halvor Teksten. Vise- 

form.: Einar Gundersen. Sekretær: 
Macka Grimsgaard. Kasserer: Øy
vind Tolnes. Varamenn: Gudmund 
Madsen og Svend Edin.

HUSKOMITE:
Hans Hansen, Kjeld Knudsen, 

Arne Thorsen, Mathias Bentsen, 
Bjørg Madsen og Kåre Kittilsen.

STADIONSTYRE:
Form.: Thorleif Aasland, Rolf 

Nygård og Andreas Skilbred.

Husk!
Spalteplass vil nå bli avsatt i 

Porsbladet til hver gruppe. Skriv 
må være redaksjonen i hende se
nest den 12. i hver måned. Unn
latelse av grupperapport eller skriv 
vil føre til at spalteplassen vil bli 
stående åpen. Det må derfor bli en 
nødvendig plikt fra hver gruppe- 
korrespondent å innsende sin rap
port, og gruppeformennene sørger 
for at dette blir gjort. Et loyalt 
samarbeide med Porsbladet, bidrar 
sterkt til samhold, trivsel og økt 
aktivitet for foreningens fremme.

Red.

§ 5 Administrasjon.
Tinget er klubbens høyeste myndighet. 

Det holdes innen den 31. januar, og kal
les inn med minst 3 ukers varsel, ved 
kunngjøring i pressen eller direkte til 
medlemmene.

Tinget behandler: 1. Dagsorden. 2. Års
beretning. 3. Revidert regnskap. 4. Fram
legg som er kommet inn. 5. Valg av styre 
bestående av: Formann, viseformann, 
sekretær, kasserer og 1 styremedlem som 
oppnevnes av foreningens hovedstyre, 
samt 2 varamenn til styret og 1 revisor 
med varamann.

Stemmerett har medlemmer som har 
betalt kontingent t.o.m. siste år.

Styret leder klubbens daglige drift, av
legger regnskap og beretning til tinget, 
sammenkaller til medlemsmøter og ting.

Styret har anledning til å bevilge et 
av tinget nærmere bestemt beløp uten å 
forelegge dette på medlemsmøter eller 
ting.

Porsbladet har mistet sin go
de og samvittighetsfulde redaktør 
Gudmund Madsen.

Han ville nå ta avløsning for å 
vie seg mer til andre tillitsverv 
i foreningen.

Vi som kjender Gudmund, og det 
burde vel hele foreningen gjøre, 
vet jo for et stort arbeide han har 
lagt ned i avisa for å binde fore
ningen sammen, og det kan ikke 
anerkjennes nok når vi ser at Pors
bladet er ett av de få klubbaviser 
i landet som får rosende omtale 
i Sportsmanden.

Det blir ingen lett oppgave for 
den nye redaksjon og overta etter 
han, og vi er klar over ansvaret, 
men vi skal love og forsøke å holde 
avisa i samme gode standard. Så 
er det bare og resignere over tapet 
av Gudmund, men håper det ikke 
blir så altfor lenge før vi igjen kan 
dra nytte av den samvittighets
fulle og omgjengelige idrettsven- 
nen Gudmund Madsen, og vi vil 
takke han for et aldeles utmerket 
arbeide med klubbens store binde
ledd Porsbladet! Takk Gudmund.

Velkommen igjen!

§ 1 Formål.
Seniorklubbens formål er å fremme og 

opprettholde interessen for idrett og fri
luftsliv i sunne former, samt gjennom 
sammenkomster og personlig virke å 
skape trivsel og hygge blandt klubbens 
medlemmer, dog uten å blande sammen
slutningen inn i Pors indre og ytre an
liggender. Hvis hovedstyret i foreningen 
ber om det, kan det avgis uttalelser i 
saker som foreningen arbeider med.
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Bandrøuppa

Styret.

NORRØNA FABRIKgR A/S
PORSGRUNN

For å orientere leserne skal vi 
gjøre oppmerksom på at Gunnar 
Aasland skal studere i hele 4 år i 
Skottland. Vi vil nok få høre mye 
interessant fra ham når det lir på.

Vi ønsker Gunnar hell og lykke 
i sine videre studier.

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

ALASKA-ÅFTEN 
med Pete!

j

for Porsbokseren, men vi får nå se 
da?

Ellers folger jeg med i skøyte- 
oppgjørene hjemme over radioen, 
og det blir jo spennende og høre 
hvordan det går med Knut Johan
nesen, Burde ha gode sjanser, og 
jeg tror på ham.

På skolen går alt sin vante gang, 
og det nærmer seg eksamen (6—7 
uker). Det gikk ganske bra til jul, 
så en får jo håpe det beste at det 
skal gjenta seg, for du verden det 
er fort gjort å stryke. En stryker 
nemlig på (Tilfredsstillende).

Jeg må si jeg liker meg godt 
her borte, til trods for all kullrøy
ken og sota, men i en så stor by, 
er det alltid noe å finne på hvis 
man går ut en kveld. Det blir gjer
ne en tur på lørdag og søndag, de 
andre dagene blir det bare lesning 
til midnatt stider, og det tar på. 
En treffer jo en masse forskjellige 
mennesker, interessant å snakke 
med dem å høre forskjellige me
ninger. Idrett, (Tennis) blir det 
lite av, tiden blir jo knapp, men får 
se om det kan bli noen skiturer 
oppe i høilandet en søndag.

Dette for nå, sender en hilsen 
Ul alle i Pors, og ønsker foreningen 
en god fortsettelse i framgangen 
også i året 1959.

Gunnar Aasland.

og vi kan ikke gi deg en bedre takk 
enn å ønske deg velkommen igjen
- og gjerne snart. Dyrbing

Nytt mesterskap til Pors?
Etter forlydende ligger Thor 

Skarnes i skarp trening foran sin 
start i Norgesmesterskapet i Bok
sing. Vi som kjender Thor, føler 
det på oss, at han har de beste 
betingelser for å gjennemføre en 
seiersrik utgang. De boksere han 
vil møte derinne er folk han har 
slått for, og da skulle mulighetene 
ligge godt til rette for Porses 4. 
Norgesmester i boksing ?

Lykke til Thor’!

i
/z

som forsøker å hjelpe i nødens 
stund, og mange er det som er Tek
sten stor takk skyldig her i Tele
mark.
. . Til slutt vil vi ønske Teksten, 
og hans medarbeidere i hovedstyret 
samt gruppestyrer hell og lykke 
i sitt videre arbeide for foreningens 
fremme i sesongen og tiden frem
over. W. L.

Thorleif Aasland skal ha oppsy
net med dugnaden og fullførelsen 
av Treningsbanen på Tollnes.

*
Skigruppa kommer med sin rap

port i neste nr., da de nå er midt 
opp i en travel tid. Nevnes bør at 
Lysanlegget er tatt i bruk i begge 
bakker.

tapt med 5—3 etter en jevn og god 
kamp.

Bandygruppa vil takke spillere, 
utvalg og andre interesserte for 
innsatsen i den forløpne sesong, og 
vi håper på den samme innsatsvilje 
i kommende sesonger.
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Bandysesongen er nå nesten slutt 
og vi kan slå fast at bandygruppa 
har hatt en ny god sesong. Riktig
nok tapte vi K. M. i B-klassen, men 
det var nærmest et offer fra vår 
side, da vi stilte med vårt sterkeste 
B-lag i 1. divisjon.

A-laget spilte i landsdelsserien 
og forsvarte sin plass med glans. 
Det så enkelte ganger kritisk ut, 
men guttene viste en kolossal inn
satsvilje når det først gjaldt. Vi 
tenker da spesielt på den siste kam
pen mot Bestum i Oslo. Stillingen 
før kampen var da den at for å 
være sikker på fornyet kontrakt, 
måtte vi vinne kampen. Vi hadde 
ikke tro på at det skulle lykkes, 
men vi var bestemt på å selge oss 
dyrest mulig. Og det viste seg som 
så mange ganger før, at når et lag 
går på banen innstilt på å kjempe, 
da går det bra. Vi vant kampen 
med 3—1, og resultatet var helt 
fortjent etter fordelingen av sjan
sene.

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

w
■V. i : 
i//..

Jeg har lenge tenkt at jeg skulle 
skrive ett par ord til Porsbladet. 
Begynte faktisk å tenke på det al
lerede før jul, men tiden flyr jo så 
fort, og det er mye å pusle med 
her på Skolen. Her borte er det 
fremdeles ikke snø, og det kommer 
vel ikke noe heller håper jeg, da 
er det trafikkaos her med engang 
selv om det bare blir et par tom
mer.

I morgen skal jeg forresten på 
boksekampen mellom Norge og 
Skottland. Jeg har fulgt med i avi
sene, men har ikke sett noen opp
stilt eller uttatt norsk lag. Avisene 
her borte tror på en jevn match, 
men jeg tror skottene blir altfor 
gode for nordmennene. Skottene 
har til og med et par Olympiske 
vinnere med, Mc Taggart, bl. a.

Har nå hørt at Pors Boksegrup- 
pe har en representant med, desto 
hyggeligere blir det for meg, men 
som sagt før, tror det blir en altfor 
stor oppgave for en nybakt Junior- 
Norgesmester, og mindre hyggelig

Hovedforeningen holdt et ual- 
mindelig godt besøkt kulturmøte 
12. februar, hvor Pete Sandstøl, 
som foreningens gjest viste farge
film med ledsagende foredrag fra 
Alaska. Det var en fin og interes
sant film, som ga oss et godt inn
trykk av Alaska, som i mangt og 
meget minnet oss om de hjemlige 
strøk.

Etter litt allsang og musikkun- 
derholdning og en god kopp kaffe, 
servert av damene, holdt Pete et 
lite foredrag om sitt daglige virke 
på Bastøy, og om idrettens betyd
ning som oppbyggende middel mot 
ungdomskriminaliteten i dag.

Jeg skal forsøke å resummere det 
som han hadde på hjerte, for det 
gav oss i sannhet noe å tenke på.

«Det viktigste er ikke å vinne, 
men å delta! Vis like stor interesse 
for den som ikke har noen chanse 
til å nå toppen, og som må derfor 
søke andre veier, hvor vedkom
mende mener å kunne gjøre seg 
mere gjeldende. Ofte søker ved
kommende inn i en blindgate, og 
da kjender vi fortsettelsen av hi
storien. Her har idretten en meget 
stor misjon ved å virke forebyg
gende gjennem et sundt og rett
skaffent kameratskap, og da må 
det idrettslige tre i bakgrunnen 
til fordel for det rent menneskelige. 
Ved å hjelpe vedkommende av med 
sitt mindreverdighetskompleks og 
bringe ham i sjelelig likevekt har 
du vunnet en seier, som er større 
enn en hvilkensomhelst kjempe
messig sportsprestasjon. Her må 
«Pors» rekke en hjelpende hånd og 
bringe tingene i balanse igjen.

Når jeg kommer igjen og erfarer 
at dere har gjort det, da har dere 
skjønt hva jeg mener, og da har 
mitt lille foredrag ikke vært for
gjeves.»

Ja, Pete, du både deltok og vant,

I de øvrige seriekampene fikk vi 
seier mot Åssiden og Mode, uav
gjort mot Vollen og tap for Gjøvik, 
Sparta og Drammens Ballkl.

Finalen i kretsmesterskapet ble 
spilt på Vestsiden mot Brevik, og 
etter at Brevik ledet 2—1 i pause 
klarte vi å hale seiren i land etter 
god innsats i 2. omgang.

B-laget vårt har i år deltatt i 
kretsens 1. divisjonsserie og har 
hevdet seg bra. Laget endte som 
nr. 2 i serien etter Brevik.

C-laget har spilt i B-serien, der 
det kun var Pors og Brevik som 
stilte lag. I den første kampen i 
Brevik var vi ikke fullt lag, og vi 
tapte hele 6—1. I returkampen på 
Vestsiden hadde vi fullt mannskap 
og vant med 5—1, som imidlertid 
var forlite til å greie mesterskapet.

Juniorlaget har igjen sikret seg 
et overlegent og fortjent mester
skap. Det har blitt seier i samtlige 
kamper i serien, og de kvalifiserte 
seg til Østlandsmesterskapet for 
juniors. I første runde fikk de 
Ready i Oslo, der laget måtte gi

'' ' M

ISA f
: ? 'W
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Det vntr moro ^Pete !
OQ litt til

Kjære Halvor.

&

0. Sander sen.

være den

Fotballgruppa

♦

I

ETTER TRENINGEN - -

slapp av i en god stol

Produsent for Telemark: fra

BOTNENA.s Lundetangens Bryggeri Telf. v/ brua 52 951 — n! Osebro 52 328

og bokser. Noen ganger blir jeg 
nesten svai* skyldig, fordi enkelte 
ikke kan nøye seg med at jeg synes 
det er moro og at jeg har glede av 
å bokse. Det er vanskelig å defi
nere sine følelser slik at alle blir 
tilfredse, så det overlater jeg til 
andre som har større erfaring og 
bakgrunn enn meg. Men en ting 
vet jeg at det jeg har opplevd av 
boksing betyr for meg svært me
get, det er noe verdifullt å ta med 
i livet.

Jeg tror at så lenge det er noen 
som prøver å finne fram til, og gjør 
det riktige i boksing, kan vi se 
framtiden lyst i møte. Da klarer 
ingen usaklig kritikk å få bukt 
med sporten vår, fordi ærlighet 
varer lengst.

Kjell Olav Amundsen, Pors, fikk 
5. premie i samme renn. Også et 
godt resultat i den sterke konkur
ranse.

Tre Porsboksere på juniorlands- 
laget? Det er store muligheter for 
at Pors får med sine 3 tyngste bok
sere mot Sverige, nemlig Tore Lund 
i mellomvekt, Roald Skjelbred i 
lett tungvekt og Øivind Sandersen 
i tungvekt.

Arild Weholt, Pors, vant klasse 
under 11 år i Ørns distriktsrenn 
på ski. Opplagt et emne vi får høre’ 
mere fra.

som aktiv 
for denne

cLfilåen Ira

Fotballgruppa har på sitt konsti
tuerende møte valgt Helge Madsen 
til viseformann og Leo Wendelboe 
Larsen til styremedlem.

Styret har hatt møte med de an
dre utvalg og diskutert opplegget 
for sesongen. Einar Gundersen blev 
på ny ansatt som trener, mens Rolf 
Gunnerød (Stubben) vil ta seg av 
juniorene.

Følgende treningskamper er be
stemt, og vil såsant forholdende 
tillater det bli spilt mot Odd 12/4 
og Sandefjord 19/4, andre tre-

Damene våre!
Damegruppa puster nå lettet ut 

etter sin, om jeg skal si vinter
sesong, for det er jo da vi har de 
største slagene, nemlig juletrefest 
for små og store, og vår tradi
sjonsrike «gamlefest». Det er nå 
litt sent å komme med noe referat 
fra disse, men vi kan fortelle at 
alle sammen ble meget vellykket.

Mandag 23. februar hadde dame
gruppa en deilig tur rundt Ånne- 
rød. Vi startet fra klubbhuset kl. 
18 med sparker og godt humør. 
Formann Randi Olsen var i full 
«mundering» og lignet nærmest en 
«Bobb-kjører» og Grethe Holtan 
trodde vist vi skulle overnatte en 
eller annen plass og hadde for an
ledningen kledd seg ferdig i «olde-

Finn Skrdbeklev, Herkules, Vest- 
sidegutt på sin hals, er stadig på 
premielisten når det gjelder skøy
ter, denne gang ble det 3. premie 
i et 400 m løp på Ulefoss i klassen 
10—12 år. Heia Finn, snart tar du 
Kuppern ?

fikk gratis. Da vi hadde spist tok 
Astrid Halvorsen fram trekkspillet 
og spillte litt av hvert for oss og 
høstet stort bifall. Utlodning hadde 
vi også. Ingrid Kristiansen vant 
hovedgevinsten, en dynkeflaske, 
Grethe Holtan og Gerd Grotnes 
vant også en ting hver. 30,75 kr. 
kom inn i loddpenger. Så var det 
tid til oppbrudd og Elsa Kasa og 
Gerd Grotnes vasket opp og alle
sammen hjalp til med rydding.

Vårt neste mål i programmet er 
å innby noen andre grupper, og ar
beidet med det er nå i sving.

Sekr.

Som formann i Pors, så er du på 
en måte også ansvarlig for hva du 
innbyr dine sportskamerater til, 
og så mener jeg at du tok en stor 
chance med å få en «forhenværen
de» til å snakke til dine venner. Og 
når jeg på min måte forsøkte å 
fortolke mine følelser og meninger 
omkring din forening, så er dette 
bare et litet forsøk å sette disse 
ord på papiret.

Her har du noen setninger, spret
te setninger fra min egen ABC 
fra sportslivet. Disse er, som du 
ser, ikke sammenhengende, fordi 
da måtte jeg fortelle hele innhol
det, men kun små sandkorn fra 
mine egne erindringer, 
i leken, og som leder 
linje.

Kameratskapet m å 
byggende faktor innen idretten. 
Kameratskapet skaper livsgleden, 
nervøsiteten og usikkerheten for- 
svinder, så snart en lærer å forstå 
ideen og idealet i din sportsgren. 
Du må ikke gå inn for å vinne over 
din kamerat alene, fordi da dreper 
du alle gode sider i deg selv, og du 
kan påføre din kamerat skade. 
Vær alltid loyal mot din kamerat.

Vær alltid en god taper. Tapet 
kan bli din vinning, dersom du har 
forstått å trekke lærdom av dysten. 
Forsøk å analysere deg fram til en 
bedre taktikk. Det å tape, å kunne 
tape med et smil i ditt hjerte, er 
kanskje den største vinning noen 
idrettsmann kan vinne seg frem 
til. Fordi da har han vunnet over 
seg selv. Selv kan jeg ikke fortolke 
dette på noen annen måte enn å gi 
enhver især retningen mot målet, 
og så lykke videre på veien opp
over til en sami forståelse av bud
skapet i vår idrettslek.

Din sport må bli din lek til livs
gleden, fordi uten denne har du in
tet, selv om seiren, den fysiske er 
din. Dine ferdigheter har visse

Jeg tror sikkert at det gledet 
alle Porsere at vi fikk to mann 
med på Ungdomslandslaget i bok
sing for en stund siden. Selv er 
jeg den tyngste av dem. Jeg tror 
alldri de minuttene før boksingen 
tok til kommer til å bli glemt av 
hverken Tore eller meg.

Vi ble utstyrt med svære flotte 
«badekåper» med NORGE på ryg
gen, og flagget på armen, da følte 
jeg meg ikke så høy i hatten. Beg
ge lagene marsjerte så gjennom 
salen og opp i ringen hvor presen
tasjonen ble foretatt, og nasjonal
sangene spilt. Da jeg hørte «Ja vi 
elsker», var det ikke fritt for at 
jeg måtte svelge et par ganger. 
Jeg dunket til Tore i siden for lik
som gjøre det klart at vi var fra 
«Pors» og skulle selge oss dyrt.

Etter at landskampen var ferdig 
var det bankett med taler og hurra
rop fra begge lagene. Vår lagle
delse takket guttene for innsatsen, 
og syntes det var en stor dag for 
Pors som bidrog med to av seirene. 
Så sa han noe som var ment oss 
mest av alt: Aldri fikk han med 
kjekkere gutter å gjøre enn dem 
fra Pors, de har bestandig et kvali
tetsstempel på seg. Det viser at 
vi driver med den riktige boksingen 
i gruppa vår, og at guttene prøver 
å gjøre og opptre som ekte idretts
gutter både i og utenfor ringen.

Det har ofte hendt at en eller 
annen har kommet bort til meg 
og spurt om hvorfor jeg driver og

ningskamper vil også komme på 
tale, men mere om det siden.

Rolf Haug er atter innmeldt i 
Pors og er spilleklar 6/3.

15. januar ble der holdt et gan
ske godt besøkt medlemsmøte, hvor 
ingen ringere enn landslagets Arne 
Legemes kåserte og fortalte med 
levende interesse om ferden og 
kampen mot Øst-Tyskland, samt 
om treningsgrunnlag. Hardtrening 
må til fra starten av og mest mulig 
ute i frisk luft, var en av tingene 
han la særlig vekt på.

Første treningskveld var 22/1 i 
Folkeskolens gymnastikksal, med 
god oppslutning. For tiden drives 
der ute, og vi venter spent på at 
den nye gymnastikksalen ved Vest
siden skole skal bli innviet, hvor 
der blir adskillig bedre trenings
forhold for guttene, og selvsagt en 
mer stimulans under sundere tre- 
ningsmuligheter.

Enda er det noen av de faste A- 
lagsspillere som uteblir fra tre- 
ningskveldene, og det ville være 
ønskelig om de innfant seg snarest 
mulig. Trening med bandy er ikke 
på langt nær det samme trenings
grunnlag, som den dere får under 
«Jeisen» Gundersens kyndige ledel
se, så møt fram, tiden er knapp, og 
kondisjonen må være på topp før 
den krevende starten av obligato
riske kamper i Landsdelsserien tar 
til. W. L.

mors» nattøy. Som sagt humøret 
var på topp, selv om vi mange gan
ger mere bar enn kjørte våre spar
ker, så kom ikke og klag over glat
te veier, de var forsvarlig strødd. 
Nedover banen til Stranda bar det 
der skulle vi få med Henny Waage 
og Ingrid Asdal. Henny kom som 
en blyg 15-åring, med lange lyse 
fletter med store røde sløyfer i, og 
ved hennes side Ingrid som for 
kvelden var «kavaler» og som én 
«god sådan» var det hans jobb å 
trekke og dra på kjelken de hadde 
med seg. Oppover bakken bar det 
så svetten rant, men det gjorde 
ingenting for bare vent til vi kom
mer på toppen så renner vi helt 
ned til Klubbhuset var det noen 
som sa, men jammen sa jeg flesk. 
Den eneste plassen det gikk noe 
var i Korketrekkeren. Der kjørte 
Erna Kittilsen utfor med både ves
ke og spark og stod på hodet og 
leita etter litt av hvert da vi kom 
nedover. Videre bar det, så kom 
vi til Rugtvedtkollen, den lå der så 
fin og innbydende i flombelysning, 
vi måtte jo beundre den litte gran. 
Men tida gikk og vi hadde jo et 
lite stykke vei igjen enda og nede 
i Klubbhuset stod en diger kjele 
med ertesuppe og venta på oss, så 
nedover Nybergåsen bar det.

Noen medlemmer satt hjemme 
og venta på oss da vi kom tilbake, 
og jeg skal hilse å si det smakte 
med deilig ertesuppe og smørte 
rundstykker, det gikk ned på høy- 
kant, og så en god kopp kaffe et
terpå. Hele stasen kom på kr. 1,20 
på hver, men vi skylder Brårud 
stor takk for «Kraftbeina» som vi
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Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.
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Lagniatchen
i Kristiansand

Slutt 
mens leken

moralske bud, og uten disse har 
du intet.

Og så, Halvor, tipper jeg mitt 
håp til den og den sportsånd jeg 
har funnet i din forening. Vel blåst 
og hold endelig kursen mot målet.

Med sportslig hilsen
Pete Sanstøl

Mandag 23. februar, hilser vi på 
en «halt» porser: Neimen Stubben, 
hva har du gjort deg nå! Svaret 
fikk vi ikke av Rolf, Gunnerød, 
men i dagspressen: 15. pr. i kl. 20 
—32 år. Turist i Tysjåløpet på ski 
over 30 km.

Vi gratulerer «Jeisen» som nytt 
medlem av Landslagets U. K.

Mer om ham i neste nr.

Kjell Hermann Halvorsen er inn
meldt i Pors Fotballgruppe, og 
samtidig flyttet ned til Vessia.

Velkommen Kjell Hermann!

Taket på klubbhuset må tekkes 
til våren, og vi vil med engang 
forberede medlemmene om dugnad. 
Huskomiteen vil gi beskjed når 
arbeidet kan ta til.

Egil Wikan, Pors, deltok i N. M. 
for junior på Gjøvik. Han gjorde 
en god innsats i første omgang, 
men måtte desverre overende i sitt 
andre hopp. Godt gjort å kunne 
få lov å representere Pors og Gren
land Skikrets i en slik hard kon
kurranse. Kristiansand S., 24. februar 1959.

Beste hilsen til alle boksevenner 
Pors

Dame 

og
Herre 
klipp

Vask

°g 
Føhn

M assasje

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin 

Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE

M. M. IVERSEN
Etb. 1916.

MØBELFORRETNING

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Lørdag den 21. januar ble en 
merkedag i Pors Skigruppes histo
rie. Da ble nemlig Flomlysanlegget 
prøvd for første gang.

teknisk boksing, men i de senere 
år har man erfart at det nytter 
ikke med lek ute blandt de andre 
store boksenasjoner på kontinentet 
hvor de møter boksere med profi- 
sjonistiskc grunnlag, harde selvbe- 
viste boksere, som ingen hensyn 
tar, med en kondisjon som hester, 
o med en tanke i ringen, slå ned 
for fote, jo hurtigere ferdig med 
kampen og motstanderen desto 
bedre.

Dette kan og må ikke N.B.F. gå 
med på, slutt med å sende guttene 
ut i slike landskamper, ta lærdom 
av disse to landskamper som nå er 
gjennomført, og utsett ikke guttene 
for mere fare, men slutt mens le
ken er god.

Porses representant i Skottland, 
Tore Lund, og nybakt juniorme- 
ster, var vel også av N.B.F. et våg- 
holt stykke foretagende og sende 
ham opp i et slikt oppgjør, så vi 
kan si det på denne måten: «Lyk
ken er bedre enn forstanden»!

W. L.

sera!

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

I neste nr. av bladet, følger det 
med et «Postgirokort» til innbeta
ling av bladkontingenten. Den kan 
nd betales inn til Magne Johansen 
eller en av redaksjonens medlem
mer.

fra Arild Hannaas.
*

Lagmatchen A.I.K.Lund—Pors i 
boksing i Kristiansand endte uav
gjort 4 4. Et hederlig resultat, 
som boksegruppa kan være bekjent 
av.

Telefoner: Jernbancgt. 50211, Kirkegt. 50673

Så var da nok en Jagmatch mel
lom Pors og A. L K.-Lund avviklet. 
Stevnet ble sportslig sett vellykket. 
Alle oppgjørene var selvsagt ikke 
av samme klasse, men man hai all 
grunn til å være fornøyd med det 
som ble vist på podiet. Det som 
imidlertid gledet oss mest, var at 
deltagerne gikk inn for a bokse 
riktig. De fikk da også, før diffe- 
leringen, en anmodning om å ofre 
seg for den tekniske siden av bok
singen, og alle skal ha takk for at 
de fulgte denne oppfordringen.

Vi var svært fornøyd med den 
troppen av gutter Pors sendte ned
over. Alle sammen var kjekke, 
sympatiske gutter, som vi mer enn 
gjerne ser igjen.

Boksing er en hard idrett som 
krever sin mann fullt ut, men jeg 
tror jeg tør si at både Pors og 
A.I.K.-Lund dyrker boksingen slik 
den skal dyrkes. Hvis alle klubber 
fulgte de samme retningslinjer, så 
ville ikke denne idretten innebære 
større faremomenter enn noen an- 
nen idrett.

La oss håpe at det gode samar
beid må fortsette, til gavn for våre 
klubber, og norsk boksing.

Takk for denne gangen, og vel 
møtt igjen!

er god?
Atter har vårt bokselandslag 

vært i ilden, denne gang i Glascow, 
Skottland. Det gikk hverken bedre 
eller verre enn sist mot Polen, men 
en gjentagelse av at våre gutter 
ble rene «Punchingboller», og re
sultatet uteble heller ikke, men 
knockauter over en lav sko, på et 
par untagelser nær. Jeg sikter da 
til Dagfinn Næss og Rolf Martin
sen. Disse to har jo en rutine som 
få i internasjonale kamper, og kan 
forsvare sin plass der ute på kon
tinentet. De andre må man forbigå 
i taushet på trods at de er ganske 
sikkert noen flotte idrettsgutter, 
men altfor urutinerte til slike opp
gjør, og det burde N.B.F. ha funnet 
ut for lenge siden, og skånt guttene 
for slik medfart. N.B.F. har den 
fulle ansvar, og var ganske sikkert 
inneforstått med hva guttene gikk 
til? Det er ingen skam å tape en 
landskamp, men det må da være 
litt motstand våre utvalgte og 
fremste boksere kan yde, selv om 
vi ikke kan kalle det for vårt beste 
lag. Derfor er det smertelig å føle 
at Norges Bokseforbund ingen hen
syn tar til overmakten?, men sen
der guttene avgårde for å ta imot 
julingen, av boksere som er de nor
ske langt mer overlegne, både i tek
nikk og hardførhet.

Vell, er England og Skottland 
boksesportens hjemland, og har ut
ført boksingen som en lek og lett



Betal din medlemskontingent!

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforrctning

PorsgrunnTlf. 51281V. PorsgrunnLanggt. 20

Kino

rAlt for sykler og sport & Co.Kr. K
Reparasjoner

FARVEHANDEL og PARFYMERIDROGERI,

V. PorsgrunnTc-1 f. 50730

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Tclf. 52138Vestregt. 51 Kommisjonær for Norsk Tipping A S

V. Porsgrunn

Andro Aaistønd
Jcrnvareforretning

— SP ORTS ARTIKLER —

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

får De hos

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

Dahl & Skyeirs eftf< 
Dagfinn Dahl
BAKERI

Tel f. 52092. Porsgrunn

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

nudsen

! rir

MARGACIN

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handcland

Telefon 5 17 30 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland 

Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomst erteleg raf

GOD B
MARGARS» 0

TVERS | 
EWEWNOM D

\pOCrøKNN8 MftMMSDfFASSXZK M ‘

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487


