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PORS-BLADET

I, L Oyraas

«Kjøkkenet», 11. mars 1959

O. B. S.

Telf. 515 68
Brød gir styrke
Telefon 52 506

/ære fjorsblaal!

Kaker gjør fest

SOLID SKOTØY
hos

V. Porsgrunn

Godt inspirert av Porsbladet nr. 1 i postkassen i dag, fikk
jeg slik lyst til å sende bladet en liten hilsen fra mitt departe
ment, som i øyeblikket er kjøkkenet.
Herfra kan jeg se «Porsebakken», og det var et praktfullt
syn å se bakken i Flomlys nå i vinter.
Ha jeg er gift med, en Porser og vi er begge «opp i åra»
har jeg hatt anled,ning til å følge litt med, i de forskjellige ting
som har foregått. Det var særlig stadion i vekst jeg fikk se
mest av, og da litt mindre til min mann. Da het det jo i de fine
lyse kvelder, «jeg tar en liten tur på Pors», og enten det var
voksen kamp eller guttekamp eller bare trening dro mannen
avsled. «Og del er deilig å sitte i solen på Pors og riktig koble
av fra alt annet», sa han.
Jeg er selv ikke særlig interessert i fotball, men jeg kan
godt forstå al andre er det, og jeg er heller ikke aktivt med,
men når det gjelder loddsalg og nummer taking hjelper jeg så
gjerne.
Jeg har inntrykk av at det er en god ånd blant Porseme
i alle grener, og at alle gjør sitt beste for «fair play». Og det
beste av alt er at de har fått en prest til å holde en liten an
dakt for et eventuelt stort skirenn eller en større idrettsdag.
Da det jo helst er på søndager slike ting foregår er det nød
vendig med en stille stund, så ikke søndagen bare blir sport,
men også litt av «helligdagen, som vi skal komme ihu», står
det skrevet!
Med disse ord ønsker jeg Guds rike velsignelse over Porsklubben, med en sund sjel i ett sundt legeme for de unge og
de eldre.
Hilsen en glad husmor.

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61f

H. OL/EN

O. Braarud

V. Porsgrunn
Telf. 50425

KJØTT- og PØLSEFORRETNING

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 01>56

I toppform

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.

Vestsiden Skoiøyforretning Å.s
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Telefon 52121

Kulturaften 25. april
Lørdag 25. april vil der bli holdt
en kulturaften av en meget inter
essant art. Som gjest har hoved
styret sikret seg ikke mindre enn
den kjente og meget avholdte spe
sialist i Nevrologi, Overlege Dr.
Bakken. Emnet Bakken vil tale
over er ikke kjent, men at det blir
et foredrag av de skjeldne, og som
tilhørerne vil rives med av er he
vet over tvil.
Likeledes vil «Urædds» kjente
og allsidige «shcowmann» Rolf
Iversen medvirke, og ikke minst
han har en egen evne til å få kon
takt med publikum. Sammen med
«gutte-jazzkorpset» som vi kjenner
fra før, og attpå god bevertning,
lover «Teksten & Co.» en helaften
som sent vil glemmes.
Gjetter vi riktig, vil der bli fullt
hus. Så hjertelig velkommen til
Klubbhuset, lørdag aften 25. april,
Forsere med venner og bekjente.
W. L.

Støti bladets annonsører
De støtter oss - ■ !

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

YflattaA, innåkudd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METRLUERK fl.s
Tolskoven Mineral vannfabrikk A.s
Telefon 52 387

Etabl. 1892
Porsgrunn

i

Beha Fabrikker
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slag, hvem skulle være der, om
ikke Sverre. Vi kan vel med rette
kalle ham for Pors-patriot nr. 1.
Særlig i Damegruppa har han en
hoi stjerne med sitt lune vesen og
sin hjelpsomhet, for der Sverre er
mangler det ikke på morsomheter
og selskapelighet.
Så er det bare å godta at Sverre
utrolig nok runder milepelen 50
år. Vi tipper på at det blir val
fart til Sverres lune arné på
dagens hans, og gratulasjoner vil
nok strømme inn til jubilanten
fra fjern og nær, og Porsbladets
redaksjon iler til for å være en av
de første, med de beste lykkønsk
ninger på dagen, måtte all verdens
goder følge deg Sverre i fremtiden.
Vi gratulerer hjerteligst!
W. L.
HYGGELIG KORT!
Jeg takker hjerteligst for det
tilsendte Porsblad med Deres hyg
gelige og anerkjendene omtale av
vårt N. M. arrangement.
Samtidig ønsker jeg Porsbladet
fortsatt lykke til.
Med vennlig hilsen
Alfr. Øvrum,
rennleder

Utrolig men sant------- . Sverre
Bjaaland er 50 år den 22. april,
og hvem skulle trodd det? Er det
noen som kan legge hånden på
hjertet og si «hvem er Sverre»,
da burde de hurtigst mulig gjøre
hans bekjentskap og vinne et stort
og godt hjerte for fremtiden. Hele
vestsia kjenner Sverre, han er en
av oss, og sitt daglige virke har
fyan i sin svogers forretning, «Vest
sidens Ølutsalg». Uttallige er de
familier som nyter godt av Sverres
service, med sin rullende last, godt
humør, flettet sammen med en tral-

lende sang, varmer han faktisk
opp i et kalt lune og skaper glede
hvor han kommer. Ja man skulle
tro han har en hel verden og øse
av, når det gjelder hjelpsomhet og
vennlighet, og et godt ord har han
til alle. I kulde, regn og blest,
Sverre er den samme og stadig i
aktivitet for å fylle sin travle plass
i samfunnet. Pors-patriot er han
på sin hals, og det er vel fotballen
som står han nærmest, men også
andre gjøremål innen Pors følger
han interessert med i, og er der
noen tilstelning av et eller annet

Som «PORS MØDRE» ser
har vi mottatt et innlegg fra en
glad husmor, noe vi i redaksjonen
satte meget stor pris på.
Det burde mane flere Pors mødre
til etterfølgelse, og la denne glade
husmor stå som et forbilde for de
re alle!

PORS-BLADET

NEVER MØND
Ikke bry deg med det! ! ! Det
høres vel litt rart og mystisk ut,
men så er det også det. Det vil du
se hvis du leser dette lille stykke
ut. Det er faktisk et stort problem,
men ikke noen gordisk knute. Du
kan helt sikkert løse den, men ikke
bruk samme metode som Alexan
der den Store. Det er nemlig util
fredsstillende både for deg selv og
for redaksjonen.
Slapp av, mobiliser en masse
energi, og sett hjernecellene i sving.
Grip så pennen og utfy Id vedlagte
postgirokort med ditt navn og et
pent tretall, og ekspeder den. Da
har du lost knuten på en tilfreds
stillende måte, og vi sier deg tusen
takk på forhånd.

MIIND THAT
(Gjør alvor av det)

Hvis du er i restanse for 1958,
kan du råde bod på det ved sam
me anledning, ved å innbetale det
dobbelte belop.
Dyrbing

Hovedforeningens formann Hal
vor Teksten opplyser at «poliostafetten» gikk inn med det gode
resultat kr. 1300,—.
Det gleder oss meget at vi atter
engang har vist vår samkjendsel
til en god sak. Vi tar gjerne et
løft når det lir på igjen, for å
hjelpe disse mennesker.

5

Pressens ansvar
for sportsidiotien
Slik lød overskriften til en kro
nikk i «Varden» i slutten av febru
ar. Den omhandlet sportspsykosen,
forårsaket av sportsjournalistenes
ofte overdrevne referater og kon
kluderte i en innskrenkning til
maksimum 10 % spalteplass for
sporten noen dag.
Jeg er til en viss grad enig med
kronikøren, men kun til en viss
grad. All overdrivelse hører til det
onde, det være seg innenfor idrett,
som i alle livets andre forhold el
lers, det fører nemlig bort fra ide
alet og grunntanken. Det er her
pressen må være seg sitt ansvar
bevist gjennom saklige og fornuf
tige referater og intervjuer. Holdt
innenfor en saklig ramme må man
imidlertid se saken fra en annen
synsvinkel, og jeg er absolutt uenig
med kronikøren i hans krav om
innskrenkning av sportsreferatene.
Idretten er almindeligvis, når den
drives i riktige former, en både
god, sund og oppdragende interes
se. Mange av oss har gjennem
idretten fått et solid grunnlag å
bygge på, fordi vi nettopp gjennom
idretten har lært å innordne oss
andre og kjempe for seiren. Gode
egenskaper å ta med seg i daglig
livets virke, dette at man må yte
for å nyte, og kjempe for å vinne
For husk: «i dag meg, i morgen
deg», hjelp til selvhjelp!

en gunstig posisjon i samfunnet.
I omtalen av sportseliten gjelder
pressens store ansvar som samfunnsoppdragende faktor vel mest.
Det er blant eliten sportsungdommen søker sine idealer, og det er
den som skal anspore de unge til
selv å nå toppen, men det kan være
en tung byrde å bære alene på sine
skuldre. Det krever en meget sterk
karakter og ikke minst fine men->
neskelige egenskaper — kort sagt:
det forplikter å være stjerne.
I diskusjonen om innskrenkning
av spalteplass kan jeg ikke dy meg
for å komme inn på et lite side
sprang. I omtalen av forbrytelser,
ungdomskriminalitet, rockentusiasme etc. sparer pressen sannelig
ikke på spalteplassen, men disse
artikler er vel så samfunnsnedbrytende og demoraliserende som intet
annet. De virker snarere aminenerende enn avskrekkende på svake
sjeler og tjener ingen godt formål.
Bruk i stedet denne spalteplass til
noe oppbyggende og dra frem de
gode ting, som vi kan lære av. Det
være seg i idrett, hobbies, studier
eller annet. Ungdommen av i dag
er nemlig ikke så ille som pressen
etterhånden har hamret inn i vår
bevisthet med store typer. Største
parten er kjekke, men blir forbi
gått i taushet til fordel for den
andre katelogi, og det er da helt
feilaktig!
Så blomster og blomster vil spire
omkring deg hvor du går,
så ukrutt og ukrutt vil my ldr e
man hoster som selv man sår.
Dyrbing

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol
Produsent for Telemark:

fra

botnen
Telf. v/ brua 52 951 — v/ Osebro 52 328

Lundetangeiis Bryggeri
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Holder vi stillingen - - Eller - Vårt håp om å toppe serien etter
høstens ferdig spilte kamper brast
i og med vårt fatale tap for Sarps
borg i en utsatt kamp. Vel stil
lingen er fremdeles til å ta og føle
på, nr. 3 fra toppen er ikke så av
skrekkende, med litt hell kan top
pen nåes, så hvorfor skal vi ikke
være optimister!
Med den possisjon som laget har,
og med det gode og forserte tre
ningsopplegg, kan treningen og
vårprogrammet basseres på full
innsats fra første kamp av. Tenk
på hva det vil bety av stimulans,
både for Pors og Grenland forøv
rig. Pors har jo vært i 1. divisjon
før, og der er alle muligheter til
stede for å nå den igjen, og hvorfor
ikke se fremover. Hvis spillerne og
alle de som steller med laget tar
dette som et mål, mener jeg at vi
har store sjanser for å oppnå 1.
divisjon, på tross av at vi spiller
i landets absolutte hardeste pulje.
Og en ting er sikkert, det gode
kameratskap som råder blant gut
tene, samt tilliten vi har til dem
skaper grunnlaget for en helt god
fortsettelse, og tellende poeng i
vårsesongen

Det har meget å si at guttene
føler tilliten, og at der blir tatt
hensyn til spillernes meninger. La
det derfor være åpenhet mellom
spillere og ledelse. Gå ikke å rug
på noe, syng ut hvor der er noe
galt, og med hensyn til kritikk sa
kan man ta imot uten å se skjevt
på vedkommende etterpå. For husk
uten en god lagånd, er vel den, den
største og farligste drawback et
lag kan være i besittelse av, når
det gjelder de sportslige resultater
og miljøet innen foreningen.
Treningen går med liv og lyst.
Alle fjorårets spillere er i trening
foruten noen nyinnmelte, som sik
kert er dyktige spillere som vil
gjøre sitt beste for å konkurrere
om plassene på A-laget. Men jeg
tror det ikke er noe bra og «hause»
dem opp for mye på forhånd. Tro
lig vil de forhåpentlig vite å pre
sentere seg når tiden og alvoret
med lærkulen tar til.
W. L.

NÅR FJERNSYNET KOMMER.
Pleier De alltid å sitte foran fjemsynapparatet, spurte legen en fjernseer i et
av våre naboland.
— Nei da doktor, bare når det er sen
ding.

ilijss lil
«KaZZe» for at han i sitt J/0 år går
inn for en ny sesong, og ingen må
tro at ikke Kalle forsvarer sin plass
på 1.-lag et etter treningskampene
å demme.

Bandygruppa med «Bakern» cC Co.
for at de fornyet sin kontrakt i
landsdelsserien.

*

Damegruppas underholdningsgruppe for sitt flotte show i klubb
huset, under sin hyggekveld sam
men med Eidanger, Borg, Brevik
og Knardalstrands damegrupper.

Anna & Co. for storrengjøringen
i Idrettsbygget for det ble tatt i
bruk.
Damegruppa vil takke Porsgrunn
Margarinfabrikk for alltid utvist
gavmildhet når det gjelder tilstelninger som gruppa har.
Hjertelig takk!
■K

Tore Lund med kone, for to nye
medlemmer til Pors. (Tvillinger).
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Og mens vi er inne på blomster
kunne vi tenke oss og sende en
kaktus, en riktig stygg en, med
store stygge pigger på, til de leiere
av Klubbhuset som ikke respek
terer naboenes nattefred etter av
sluttet fest.

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

Når De velger

-x-

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

En almindelig kaktus sendes til de
utregnere av poeng som under ski
rennene i Rugtvedt i vår ennu ik
ke vet at 5 4- 5 = 10.
*

NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN

J

ameprappa!

Og en lignende kaktus til turngruppa som for andre gangen i år,
tross purringer, ennu ikke har
sendt oss stoff.

Damegruppa er nå riktig i sving,
i det vi holder på med våre hygge
kvelder sammen med andre grup
per vi har invitert. Mandag 6 .april
var vi samlet med Knardalstrand,
Borg, Eidanger og Brevik. Fest
komiteen og endel andre medlem
mer hadde en travel dag. De be
gynte allerede ved 11 tiden om
formiddagen med å dekke border
og smøre en masse fater med loff
og rundstykker, med forskjellig
ost og pålegg. Da klokka var 19
var vi samlet ca. 100 mennesker.
Formann Randi Olsen ønsket
alle, og især de innbudte grupper
hjertelig velkommen, og hun håpet
og ønsket de ville få glede av denne
kvelden. Deretter leste Maria
Skrabeklev en egen prolog, og så

ble en allsang sunget og forman
nen bød til bords.
Da noen av gruppene var av
hengig av tog og buss, måtte vi la
det gå litt raskt unna, og mens
rundstykker og kaffe gled ned gikk
utlodningen kvikt og greit unna.
Underholdningsgruppa som for
kvelden bestod av, Molla Hegna,
Henny Wåge, Ingrid Asdal, Berit
Halm, Erna Kittilsen, Eva Amund
sen, Lulla Henriksen, Astrid Hal
vorsen, Anne Helene Halvorsen,
Edith Johansen, Elsa Kåsa, Mosse
Magnussen, Maria Skrabeklev og
Aase Larsen, begynte først med å
synge en velkomstsang og så gikk
det slag i slag, med gammeldags
brudefølge, skets og sigøynerleir.
Alle opptredene fikk veldig app-

laus, og det så ut som at gjestene
moret seg godt. Det ga de også sitt
uttrykk for i sine takketaler se
nere på kvelden. Med engang un
derholdningen var ferdig var det
trekning, og på et bord bugnet det
av gevinster pluss alle blomstene
Vi skylder Porsgrunns Margarin
fabrikk stor takk for alle smørpakkene og oppskriftene som ble
lagt ved hver couvert, pluss marga
rin, fett og olje som var med i ut
lodningen.
Da klokka var vel 22, måtte
Eidanger og Brevik skynde seg til
tog og buss, og Stranda og Borg
sa også takk for seg.
Damegruppa hadde en meget vel
lykket kveld og det innkom 359 kr.
men da har vi jo selvfølgelig noen

PORS-BLADET
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Vinter
Skigruppa og fotballgruppa hen
holdsvis avsluttet vintersesongen
og innledet vårsesongen med kom
binert hopprenn og fotballkamp i
sesongskiftet.
Optimismen skulle vise seg å
holde stikk og begge grupper kun
ne høste en pen frukt for det store
forhåndsarbeide, som var gjort,
innen startskuddet kunne gå for
begge arrangementer.
Skibakken lå en uke i forveien
tom for sne, og fotballbanen lignet
mest en stor mudderpøl, men ved
medlemmenes felles anstrengelser
lyktes det å gjøre begge arenaer
klar til kamp. Godt prestert!
Forholdene tatt i betraktning
kunne skigruppa presentere en bak
ke i førsteklasses stand. En del
gode hopp ble vist, men avbud fra
flere av de bedre hoppere senket
nivået og la en demper på stevnet,
som av samme grund ble under
forventning, og det var kjedelig
for både publikum og arrangør.
Suveren vinner i A-klassen ble
Arnfinn Bergmann med 2 flotte
og velgjennomførte hopp. I den inn
lagte lagkamp mellom Lyn og Sør
landet, og i kampen om 3-lagspokalen vant Lyn.
Også fotballgruppa kunne frem
vise en ganske god, men meget
tung bane, og moro var det igjen
å se ballen trille. Noen karateristikk er det umulig å gi på et så
utgifter å betale, men som sakt
fornøyde var vi. Underholdningsgruppa er blitt etterlyst, og spurt
om å underholde ved skigruppas
jubileumsfest den 18. april og det
skal de gjøre.
Mandag 20. april har vi så inn
budt Urædd, S.I.F. og Tollnes damegrupper, så da er det i ilden
igjen.
Sekr.

tidlig tidspunkt. Mange tilfeldig
heter spiller inn på en sådan bane,
men alt i alt ble kampen ganske
god og underholdende. I teknisk
henseende lå nok Lyn over oss, men
kondisjonsmessig var nok Pors
best, hvilket særlig ga seg utslag
i slutten av kampen. Oppmuntren
de var det også å se den ildhu som
laget var besjelet av. Det lover
godt for den forestående sesong.
Resultatet ble 1—0 til Pors.
I pausen ble der foretatt premie
utdeling fra skirennet. Poengutregningen var for 2. gang i år feil,
og ble her først oppdaget etter
premieutdelingen. Det må ikke hen
de oftere!
Til slutt vil vi rette en spesiell
takk til Lyn, som ved sin medvir
ken på begge fronter gjorde stev
net til et suksessfylt skille mellom
vinter og vår.
Dyrbing

ODD LEGERNES
forlater oss!
Det har jo vært en kjendsgjerning lenge at Odd Legernes skulle
reise fra oss, og bosette seg i Fred
rikstad. I denne måned går det
troll i ord. Legernes skal overta
ny stilling som driftsingeniør for
Fredrikstad komm. Elektrisitets
verk.
Det er vel ingen tvil om at Pors
mister en av sine dyktigste admini
stratorer, og at fotballgruppa vil
savne en av sin mest benyttede all
sidige spiller. Legernes har ikke
bare visst seg som en fin person
lighet, men også på banen har han
vist at det går an å føre seg som
en gentlemann.
Legernes har skjøttet sin trening
helt til det siste, som igjen røper
hva han akter å drive med i Fred
rikstad. Vi tipper at det blir stor
rift om Odd Legernes gunst i Plan-

kebyen blant idrettsforeningene
der borte.
Vi nytter høve til å ønske den
gode Odd hell og lykke i sin nye
stilling. Samtidig håper vi at han
ikke glemmer oss altfor fort, men
at han får tid til overs å sende oss
i Porsbladet noen ord iblandt.
W. L.

Porsere!

Fotballgruppa 40
Fredag 13. mars kunne fotball
gruppa feire sin 40-årsdag, og be
givenheten ble markert med en
enkel men meget hyggelig tilstel
ling for de ca. 250 fremmøtte.
Vestsidens Musikkorps sørget A
for den musikalske underholdning, V
og førte tankene til Kjøbenhavn
med det glade tivoli, til Wien og til £
persisk marked med sine velkjente
og klingende toner derifra, men
snart tryllet Lcon Hardo oss tilba
ke til vessia igjen med alle sine
trollkunster.
Senere ble kaffen servert, og
småpraten gikk livlig ved bordene,
avbrutt av enkelte taler og blomsteroverrekninger i dagens anled
ning. Et morsomt innslag var batteristvirtuosen Arne og mesterdirigenten Frank, som gjorde stor
lykke.
Mange gode og velmente ønsker
ble fremsatt. Dere står med en 0
meget gunstig utgangsposisjon
foran den kommende vårsesong,
etter en overraskende god og posi- V
tiv innsats i etteråret, men hvil
ikke på laurbærene «Sett full fart
på fra starten og øk etterhvert»,
som Aksel Fjeld sa. Vel vet vi at
det er en krevende oppgave å nå til
topp, men med full innsats av samt
lige er dere et godt stykke på rett
vei. Det er nemlig viljen til å ville
der skaper evnen til å kunne. La
dette være mottoet foran hver ene
ste kamp med den sprelske lærkule
«Jeg vil og jeg kan».
Hell og lykke på veien fremover!

Dyrbing
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Skigruppa vil nå ved sesongens
slutt — på denne måte få takke
alle dere som i høst og vinter igjen
har lagt ned og avsluttet et kjempearbeid i Rugtvedtkollen.
Deres arbeid ved lysanleggene
i Store- og Lillc-Rugtvcdt har vært
enestående, og til alles tilfredshet.
Nå kan løperne få trening fra
første snefall, og det vil ganske
sikkert i årene fremover vise re
sultater, ikke bare i skisport men
også når det gjelder foreningens
ve og vel. 2500 dugnadstimer er
nok noe som vil telle og stå respekt
av i visse kretser.
Uten forkleinelse for noen, så er
det enkelte som må få en spesiell
takk for hjelpen. Bedrifter som
Porsgrunds Metalverk A.s, Pors
Gjerdcfabrikk, og personer som
overmontør Kittil Hesmyr og Einar
Gundersen (Jeiscn). Disse har ved
sin «good will» og sin kjempeinn
sats gjort det slik at vi kunne få
utført det arbeide som skulle til —
og bli ferdig til bruk allerede gan
ske tidlig i sesongen.
Sesongen har vært lang, fra ok
tober og frem til jubileumsrennet
22. mars. Den har vært temmelig
hektisk med arbeide, treningsrenn,
Flomlysrenn — og sist vårt jubileumsrenn med fotballkamp på top
pen av det hele.
Ja, slik kan det gjøres, og moro
er det. Arbeidspresset blir stort
for våre medlemmer, men hva gjør
man ikke for Pors?
I siste renn fikk vi i dommerrapporten over arrangemanget ka
rakteren «Utmerket» og den får gå
videre til alle dere som har hvert
våre trofaste hjelpere og slitere.

Takk skal dere ha alle sammen!
Hilsen Skigruppa,

Affen.

Vi (^atuteAeA,!
Urædds brytegruppe med den flot
te sesong, samt erobringen av Telemarks Brytekrets pokal.

Aksel Fjeld med gjenvalg på Skitinget.

Pors Boksegruppe med 3 mann på
jziniorlandslaget.
Olav Solli med sin gode 3. plass
i Finnland.

*

Asbjørn Korsåsen som vant kl. B
i 30 km. langrenn ved Telemarksmesterskapet i Gransherad.
•7:

Lillan Gundersen som gikk til topps
i høydesprang med resultatet 1^.0
m., og Laila Skifjeld som ble nr.
3, med 1,30 m. i konkurransen ved
den høgre skole.

Roald Skjelbred med sin flotte
bokseseier i landskampen mot Sve
rige, på teknisk knock out
Kjell Hermann som åpnet Porsscoringen i årets første trenings
kamp mot Lyn, Oslo.

Pors Skigruppe og Fotballgruppa
som klarte og avvikle kombinasjo
nen skirenn, fotballkamp på en og
samme ettermiddag med godt re
sultat.

Unge Jan Magnussen (sønn av ski
gruppas formann) med det gode
resultat i kl. 9—10 år i Skagerakrennet på Ulefoss 2. påskedag.
w

Pors Skigruppe med 1/0 års jubileet
og det flotte lysanlegget i Rugtvedt
*

Telemark Boksekrets med helt nytt
boksepodium og skummatte tilbe
hør. Vell anvendte tippemidler!

*

Dr. Fritjof S. Agner og Olaf Wefald som ble nr. 3, av ca. 70 del
tagere i K. N. A.'s vinterløp.

Fotballgruppa
har hatt et svare strev med å få
Idrettsplassen spilleklar, og det
skyldes ikke minst det kolosale
forarbeide at treningskampene har
kunnet gå etter programmet. Kam
pene har ganske sikkert gitt gut
tene et godt grunnlag, både kondi
sjonsmessig og spillemessig sett.
Alle kampene er vunnet, men vi
vil ikke lage noe blæst om dem,
noen kritikk av spillerne tør jeg
heller ikke si noe om, men at
spillelysten er der, er det vel
ikke noen tvil om, og kondisjonen
ser ut til å være prima. Kampen
mot Odd på Stadion vil ganske
sikkert fortelle oss mye mer før
alvoret settes inn. Den kampen
burde interessere og gi guttene den
selvtillit foran den første obligato
riske kampen mot Moss i Kråkebyen 3. mai.
Forøvrig kan det meddeles at
det er bestilt et sett nye drakter.
Skjorter av poplin isteden for de
klebige tricogensere en har nå, og
som også ganske sikkert spillerne
vil sette pris på.
Et par av l.-lagsspillerne har
vært plaget av influensa, men for
håpentlig er de på plass igjen til
Oddkampen. Imidlertid får vi leve
i håpet at det blir en kamp som
kan gi begge lag visse forhåpninger
for sesongen, at Odd klarer fornyet
kontrakt i hovedserien, og at Pors
går fram ytterligere et par plasser
på tabellen.
W. L.

PORS-BLADET
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Fra Gymnastikksalen i Idrettsbygget ved Vestsiden skole

Minner fra Glasgow
Da jeg i januar — februar nr.
av Porsbladet leste artikkelen fra
Gunnar Aasland hvor han bl.a. for
talte om boksekamper og tennis
kamper, dukket der opp mange
gode minner fra virke ved sjømannskirken i årene 1920—27.
For det første var det arbeidet
ved kirken som opptok min tid. Og
i likhet med Gunnar var det også
den tiden mange norske studenter
som oppholdt seg i Glasgow. Og
flere av disse var faste gjester i
kirken. Ja i hele 5 års tid fungerte
7 av studentene som faste orkesterspillere hver onsdag og søndags
kveld i kirken. Grunnet avtagende
norsk skipsfart ble kirken i Glas
gow stengt straks etter krigens
slutt.
Et av de mange gode minner fra

min tid var fotballkampene som
spiltes hver lørdag. Og da arbeids
tiden sluttet ved middagstider både
på skip og landjorda, fant jeg ut
at her var en god anledning for
sjøfolkene og se disse kampene.
Mangen en norsk sjømann fikk på
den måten anledning til å se virke
lig teknisk fotball. Skulle jeg for
telle om alle disse kampene i Pors
bladet, ville bladet være nødsaget
til og utvide spalteplassen betyde
lig, men jeg vil bare nevne fra no
en kamper som jeg aldri vil glem
me.
«Glasgow Rangers» og «Glasgow
Celtic» var i flere år de beste klub
bene. Den førstnevnte klubben var
protestantisk preget og den andre
katolsk. Om det var dette som
gjorde kampene mellom disse to

så spennende, skal være usagt.
Men en ting er sikkert, fotball kunne de spille og det i høy klasse.
Rangers ledet i mange år den skotske ligaen, merkelig nok i cupen
var de alltid uheldig, der var Celtic
mer rådende.
Jeg glemmer aldri en avgjørende
ligakamp som ble spilt på Celtics
bane. Centerforward for Rangers
hadde en tid ikke vært i sitt ess.
Henderson var navnet hans. Så
skulle de i denne avgjørende kam
pen flytte Henderson til indre høy
re og den fabelaktige «left fott»
skyter Cunningham (indre høyre)
byttet plass. Cunningham var helt
ute ay spillet, han fikk ikke albu
rom i center og hans kollega på
ytre høyre Archiblad var også helt
ute av spillet. Ved halvtid ledet

£
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Celtic hele 4—0. Fra tribunene rop
te Rangers tilhengerne: «Put Cun
ningham back to his place», og
ganske riktig, Henderson tilbake i
center og Cunningham på sin rette
plass. Spillet var ikke mer enn 15
minutter ut i annen halvdel, før
Cunningham hadde scoret 3 mål
og noen minutter senere utlignet
Henderson til 4—4. Fem minutter
før kampens slutt sender Cunning
ham inn et skudd som ble et veldig
sjokk både for Celticspillerne og
de på tribunene, skuddet var fra
ca. 10—15 meter, og så kraftig at
målmannen med ballen i hån
den rullet baklengs over målstre
ken, og kampen endte med 5—4
for Rangers.
Dette er ikke bløff men fakta.
Og dersom du Gunnar leser disse
linjer, søk opp en skotsmann i 50
60 års alderen og du vil få dette
bekreftet som sikkert vil fortelle
deg mer om denne fabelaktige Cun
ningham. Ja spor om de husker
Allan Morton, en liten fyr, fabel
aktig hurtig, han spilte ytre ven
stre, venstrebacken Mc. Candles
som spilte fotball til han var 52
år gammel, Arthur Dixon med fl.
Jeg kunne nevne alle 11 spillere,
men spalteplassen igjen!
Så en landskamp på Hamton
Park, mellom England og Skott
land. 127.000 tilskuere. Før kam
pen sto alle spillerne i giv akt»,
orkesteret spiller og de 127.000
stemmer i «Abide with me» og en
prest holder en kort bønn. En gri
pende stund var det. Kampen endte
2—1 for Skottland. En maskinist
fra Drammen var med meg på den
ne kampen og han glemte at han
ikke var i Drammen, han ble så
begeistret for Cunningham at han
på ekte drammensdialekt brølte ut
flere ganger: Heia Drammen! Til
skuerne som sto rundt oss måtte
jo tro at mannen var gal, for de
forstod jo ikke noe av det han sa
ved de forskjellige anledninger.
Vil det noensinne bli slik her
hjemme at sporten kunne avvikles
om lørdagen? Det var nemlig be
tegnende at i Skottland var mange
fotballspillere aktive med i kirkens
gudstjenester, med skriftlesning
med mer og jeg tror at 'på denne
måten vil dette bidra mer til «en
sund sjel i et sundt legeme».
Dog fra en annen side sett er
det jo meget, meget bedre at man
er samlet på fotballbanen enn å
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benytte tiden til annet tull og fjas
som ofte søndagen misbrukes til
for tiden. Dette var bare en liten
hilsen med noen minner fra «de
gode gamle dager» som jeg på
denne måte sender videre til bla
dets lesere.
Med hilsen fra Solveig og meg
selv, som lengter ofte tilbake til
«byen med brua» og det vakre
Telemark.
Hamar i april 1959
Sigurd Espeland

P. s.
Jeg hørte av en av redaksjons
medlemmene at jeg skylder for
bladet, og det kan vel ikke jeg
hjelpe for! Har ingen regning
fått!!! Men dersom dere gir hono
rar, kan dere jo beholde honoraret
og dele det mellom dere etter at
kontingenten er trukket fra. Og
skulle det være noe igjen, foreslår
jeg at pengene kan brukes til tak
på tribunen! Eller til innkjøp av
paraplyer til tilskuerne, slik som
de praktiserer det i Bergen.

&n flott tur
Da vi dro hjemmefra før Alandskampen i boksing mot Sverige
så trodde vi det skulle gå like bra
som mot Danmark. Sverige ligger
jo snart en klasse under Danmark
i boksing, så vår optimisme var
jo for så vidt begrunnet.
Men det var neppe de svenske
bokserne som var de hardeste mot
standere, det var heller poengdommerne. De eneste av oss nordmenn
som tapte klart var bantameren,
— en 16 åring fra Tønsberg med
tre kamper — lettveltervekteren,
og meg selv i tungvekt. Det er det

rette bilde av kampen, og tallene
5—5 i stedet for 8—2 til Sverige
gir det riktige inntrykk.
Vi var jo hele tre mann med fra
Pors, og for å begynne med den
letteste, Tore Lund i mellomvekt,
hadde vi også her et typisk «utetap». Selv om Tore denne gang
bokset merkverdig passivt hadde
det ikke vært noe å si på om siffrene hadde vært i hans favør.
Så jumpet Roald Skjelbred inn
i ringen, besluttsom som aldri før.
Han ville ikke tape, og slapp løs
det tunge skytset med en gang, og
vips hadde svensken hatt to tellinger på drøye minuttet, hvoretter
dennes sekundant stoppet kampen.
Roald hadde vel blitt vanskelig å
stoppe etter en slik åpning, så sei
ren var i høyeste grad fortjent.
Om min egen kamp i tungvekt
er det ikke meget å si om. Jeg
møtte en bomsterk bondegutt fra
Skåne, og på slutten av annen
runde var det klart at jeg var den
kondisjonssvake av oss, og en sole
klar 3—0 seier til den svenske «lå
vedøra» var ingen ting å si på.
En ting som var mindre populært
hos oss var at vi ikke fikk den
maten vi ville. Men etter en stunds
krangling fikk vi nå mat, og jeg
ble iallfall mett. Skal si svenskene
vet hvor tjukk lommeboken er?
Nå om dagen holder vi på å
trene for lagkampen mot A.I.K.
Lund, så da blir det sikkert litt
moro igjen. Vel møtt!
Sander.

J Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

Telf. 52 392

Porsgrunn

Bred r. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409

pors-bladet
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Lppcrrckkcn fra kampen Pors — Odd

Kondisjon og atter kondisjon!

Med stor interesse og forvent
ning hadde publikum sett frem til
oppgjøret mellom Pors og Odd, og
ca. 1600 tilskuere hadde da også
funnet vei til stadion i det kalde
aprilvær.
For begge lag var det årets før
ste treningskamp og virkelig styr
keprøve på gressbane. Snart gjel
der det imidlertid poenga i serie
kampene. Under og etter kampen
gjør man seg da visse betraktniner og vurderinger, for begge lag
har meget å kjempe for, hver i sin
divisjon.
Kampen ble meget jevnbyrdig
og til tider ganske god og under
holdende. Det ble fin trening, og
det var jo tross alt hovedformålet.
Pors hadde vel de farligste sjanser,
hvorav 2 misbrukte straffespark,
men måtte alikevel se seg slått
med 1—0 av et penere spillende

Odd-lag. Hvis det er så at dere
gjemmer scoringene til serieoppgjørene, så skal det være tilgitt,
men det er vel neppe tilfeldet?
Kondisjonsmessig er begge lag
på rett vei, men ballfølingen ligger
noe tilbake, dog rår begge lag over
en så god spillestab at disse ting
ganske automatisk bør rette seg
gjennem de neste treningskamper.
Sørgelig var det å se hvordan
hjørnesparkene ble misbrukt. Da
jeg sparket fotball ble vi bestandig
innprentet at corner betyr et halvt
mål. Det er kanskje noe overdrevet,
men alikevel er det meget sant i
disse ord. Ved intens trening i den
ne detalj i spillet med en angrepsog forsvarskombinasjon kan man
trene seg opp til en langt bedre
utnyttelse av den store fordel som
corner er. Likeledes manglet de
lange «skift» til ving (fra v. half

innerving til høyre ving eller omomvendt). Intet åpner et forsvar
så godt og skaper så gode sjanser
som det åpne spill på vingene. En
delig en salutt mot den største
«synd» i fotball: Stopp med det
overdrevne dribleri og spill ballen
med engang, innen motstanderen
kommer i stilling.
Heldigvis var der også mange
oppmuntrende ting å se, ting som
lover godt foran starten, og alle
gode ønsker følger dere på veien
fremover, men det er nå engang
gjennem feilene man lærer, og så
er det så lett og enkelt når man
sitter som tilskuer.
Tilbake er så bare å takke Odd
for kampen og ønske at det må
bli en årlig tilbakevendende begi
venhet at Odd og Pors stiller til
kamp.

Dyrbing

Ingen skal si at de får noe gratis for neste trekk som skulle gi det
her i livet, når man ser det umen tellende resultat.
Det er jo klart at når man skal
neskelige slitet ute i det fri på
treningskveldene. Er der noen som spille en kamp, og stadig må tenke
kan trene fra seg i kondisjon så er på sine mcdspilleres kondisjon, får
det Jeisen Gundersen, og det smit man ikke til det spillet som skal
ter i fullt mon på guttene som leg lage det helt store. De vet inderlig
ger en slik iver for dagen at det godt hvor de skal løpe i posisjon,
grenser faktisk til noe alvorlig i men de er for trette og passningene
fremtiden. Trodde guttene hadde løper ut i ingenting.
Derfor vil man på denne måten
nok med de harde treningskveldene
men nei, se på Stubben og Kårsåsen, de går 30 km. langrenn att
på til, og hevder seg fint i konkur
ransen. Andre tar skauturer med
jogging, spurter, gymnastikk for å
at Pors har spilt 107 kamper og
få renset lungene til bedre ydelse
vunnet 82,18 tap og 7 uavgjort,
når det gjelder kondisjon og uti 1958.
1 holdenhet., og det må til skal de
at Ame Halvorsen, Arnold Johan
følge med i galluppen når fotballen
sen og Rolf Gunnerød har spilt
k begynner å rulle.
samtlige A-kamper i 1958.
Et fotballag skal bestå av 11 at Erling Olsen, Olaf Skilbred og
kondisjonssterke spillere samt re
Karl Skifjeld har spilt over JfOO
server, som kan fullføre en kamp
A-kamper for Pors.
uten å være hemmet av dårlig pust. at Rolf Gunnerød har vært en god
Hvor ofte ser man ikke at det svik
guttehopper, han ble best blant
ter både på en og to plasser, de
70 gutter i kl. 15—16 år i et
tekniske ferdigheter er der, men
distriktsgutterenn på Herøya i
kondisjonen svikter, og så må de
1946.
andre dra lasset, og yde i den dob at Pors i 1946 fremla forslag for
formannskapet om Idrettspark
belte forstand og slikt straffer seg,
man går trett og lei og inspirasjon
på Tjenna.
til oppfinntsomt spill er ugjennom at nr. 1 av Porsbladet kom ut i
januar 1946.
førlig, i og med at medspillere er
for trette til å springe i posisjon

Fås ste fåes

)

aldri få inn en samspillende spille
stil på laget, ikke før man får et
kondisjonssterkt lag som kan gjen
nomføre en hard kamp uten å ofre
en tanke på sin medspillers kondi
sjon. Da først kommer spillestilen
av seg selv, og ikke minst lagånden
som betyr så uendelig mye for la
get og resultatene for øvrig. Så la
mottoet bli: Kondisjon, kondisjon
for enhver pris.
W. L.

VISE MENN.
Ja, gutten min, nå har du nevnt
Salomo. Kan du si meg noen andre
vise menn?
— Viseordføreren.

RAKETT-ALDEREN
Hvis Explorcr og Sputnikk II skulle
dulta bort i hverandre, hva ville da ha
skjedd?
SVAR: En av dem ville blitt utvist
av banen.

*

En skotte og en englender ble
uvenner og besluttet å finne en
plass, hvor de kunne duellere i fred.
Skotten kjøpte en enkeltbillett og
forklarte sin sekundant:
— Dør jeg behøver jeg ikke re
turbillett, og dør han, kan jeg bru
ke hans.

PORS-BLADET
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Til kamp mot røyking

blant ungdommen!
Av Tormod Normann

I fjor satte Landsforeningen mot
Kreft i gang en omfattende kart
legging av røykevaner hos skole
elever i alderen 13—18 år.
Som sikkert alle har lest om i
pressen viste resultatet av under
søkingen skremmende tall. De pek
te tydelig på at røykevanene her
i landet innarbeides i en meget tid
lig alder. I ikke så liten utstrek
ning finner en disse vaner allerede
hos elevene i folkeskolen.
Det er gjort visse undersøkelser
som et første skritt i kampen mot
lungekreft. Denne sykdom har hatt
en stor økning i Norge i de siste
20 år. Mens årsaksforholdene stort
sett er ukjent ved de fleste kreft
sykdommer, har kreftforskere over
hele verden i dag kommet frem til
at det er en utvetydig sammenheng
mellom sigarettrøyking og lunge
kreft. Risikoen for lungekreft ved
røyking av mer enn 20 sigaretter
om dagen er ti ganger så stor som
hos ikke-røykere.
Vanligvis merkes ikke de uheldi
ge virkninger av røykingen med
en gang. De gjør seg først gjelden
de etter årelang bruk av tobakk.

Undersøkelsene viser at barn fra
13 år og oppover ikke bare av og
til tar seg en sigarett, men at man
ge av dem allerede som helt unge
er blitt avhengige av sigaretten;
vanerøykere.
Vi vet alle hvor vanskelig det
nesten alltid er for en vanerøyker
å slutte med sigaretten. I stedet
for å utsette seg foi' denne vanske
lighet, gjelder det med andre ord
å bli overbevist om at det fornuf
tigste er i det hele tatt ikke å be
gynne å røyke.
Det er ut fra dette synspunkt
Landsforeningen mot Kreft har
latt utarbeide opplysningsmateriell
for skoler, hjem, idretts- og andre
ungdomsorganisasjoner. Alle disse
instanser bør nemlig sammen hjel
pe de unge til å forstå hvor skade
lig tobakken er, og at en hverken
blir mer voksen eller hevder seg
mer ved å tenne en sigarett. For
ikke å snakke om hvor mange pen
ger en sparer om en lar tobakken
i fred.
Til bruk i skoler, arbeidsgrupper
og studieringer har Landsfore
ningen mot Kreft laget et arbeids-

hefte med et oversiktlig og allsidig
stoff som tar opp røykingens
opprinnelse, utvikling og utbre
delse slik den er i dag.
Dette arbeidshefte egner seg og
så ypperlig til gruppearbeidet in
nen idretts- og andre ungdomslag.
For at lærere og andre gruppele
dere kan sette seg grundigere inn
i stoffet enn det materiellet ar
beidsheftet gir, har Landsforenin
gen mot Kreft utarbeidet en bok
om røyking som på bredere basis
behandler stoffet.
Vi vil på det varmeste anbefale
at saken blir tatt opp i idretts- og
andre ungdomskretser.
Arbeidsheftet er skrevet av
Egil Nilsen og Svein Stcnsaasen og
har titelen: «Ungdom og tobakks
røyking». Det er utgitt både på
bokmål og nynorsk, og er til salgs
fra Norges Idrettsforbund for kr.
1,00 pr. eksemplar, portofritt til
sendt.
Boken om røyking er også skrevet av Egil Nilsen og Svein Stenaasen, og har titelen: «Tobakks
røyking, opprinnelse, utbredelse,
skadevirkninger.» Denne er til salgs
hos bokhandlerne til en pris av kr.
5,00 uirmbundet og kr. 8,00 innbun
det.

mandag 27. april kl.
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Winje & Christensen
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51729

M. M. IVERSEN
Etb. 1916.

MØBELFORRETNING

Massasje

Telefoner: Jembanegt. 50211, Kirkegt. 50673

POHSGRUNDSPORSELÆNSFABRIK

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

. Viktige

Den norske Creditbank

saker skal opp til behandling så
møt fulltallig frem.

Porsgrunn

VIKTIGE ADRESSER :
Pors Stadion, ..................... Tlf. 5 02 66
Pors Klubbhus, ................

Tlf. 5 02 65

Hovedforeningens formann:
Halvor Teksten, Heigt. 37. Tlf. 513 48

Fotballgruppas formann:
Otto Malmgren, Tollnes........ Tlf. 5 24 37

V

Biengården v/ Broen Telf. 52530

AU i utstyr.

i

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

minner om silt utsatte årsmøte,

REDAKSJONS

Dagfinn Barth

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

SKIGRUPPA

KOMITÉ :

O GULLSMED

Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50693

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

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

La det gå «sport» i å samle på sølv.

Mengder av mønster å velge i

O. M. Bærulfsen

Realfsens Elektriske forretning A s

Jørgen Dyrbing
Leo Wcndelboe Larsen, Magne Johansen
Jacobsenj

Boktrykkori,

Porsgrunn

Forsere!

Stikk innom

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

J.$ MRSGRIIIIDS HER. ««RUSTED

Chr. Andersen,
Linaaesgaten 9,
Porsgrunn
Betal din medlemskontingent!

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

E. HIIS
Gartneri og Blomstcrforretning

Langgt. 20

V. Porsgrunn

Tlf. 51281

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesaker
får De hos

Porsgrunn
Kino

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport

Kr.

Knudsen

Reparasjoner

& Co.

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMER!

Abreham Aas
—

Storgt. 157 b.

Ved Floodeløkka

Te]f. 50730

V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.

/vÆragje?© J©Sjøns©rø

Dagfinn Dahl
BAKERI

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Vestregt. 51

Telf. 52092, Porsgrunn

Telf. 52138

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens Manufaktur

A^B

Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Andn AasBsind
Jernvareforretning
-SPORTSARTIKLER-

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland
Telefon 5 17 30 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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