W
>^::

#
p
a «
v-

w

»

■

li
■

ORga-n .TOR IDRETT3FO^nin

14. årgang

Mai — Juni 1959

Nr. 3

POl

<■<■ •

-*

♦ ««v v,<r

li
'

^wsj-;/

*

Z' -^tB7
....

*

V
,■<

IP
E:

' V' ' 'y
•

•..■.

•

,

ii
■"

/s?

V

-_

rlW®^OftOK®

5'
..

f*:'s'

'

'■

2

S 1

Pors til 3. runde — men det holdt hardt!

PORS-BLADET

3

I, L Dyiaas
Telf. 515 68
Kaker gjør fest

Brød gir styrke

SOLID SKOTØY
hos

H. J- HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 0161,

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 OJf 56

NØSTEPÅRTIET

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.

Vel, det var kanskje på sin plass

å finne en flink instruktør — noe

å gi oss en kaktus, fordi vi ikke

som desverre ikke vokser på trær,
men kommer tid, kommer råd.
Mens vi snakker om instruksjon
vil jeg benytte anledningen til å

Klasse 14—16 år:
Nunne Kasa (nr. 5), Turid Jo
hannesen, Grethe Halvorsen.

takke våre to instruktriser Duddi
og Vivi-Ann for deres store inte

Klasse 12—14 år:
Turid Marthinsen, Jorunn Grot-

resse og iherdige arbeide i dette
vinterhalvåret.
Æres den som æres bør.

heim, Inger Vestgård.
Det er for så vidt den andre
kretsmester tumgruppen har på

Vestsiden Skotøyforretning Å.s

har sendt stoff til de to foregående
numre av Porsbladet; men i grun

TORVET

nen burde vi vel tilkomme en blom

Eneforhandler

V. Porsgrunn

strende julekaktus, for vi har jo
Telefon 52121

hatt litt stoff i alle de foregående
numre.
Det kunne være mere å si om

PORSGRUNDS ØREBANK

dette, men la oss heller legge bort
stridsøksen denne gang og forsøke

AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

Wlo-ttaA irttzåfaidd..
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD MEinLVERK J.s
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
Telefon 52 387

TURNKRETSEN

EtabL 1892

Porsgrunn

å fortelle litt fra turnfronten:
Vi har nå alle partier på Vest

Jeg kan fortelle at vi atter har
en kretsmester i Pors turngruppe,

siden Skoles gymnastikksal. Dette
er en stor fordel, da ledelsen nu

nemlig Bente Danielsen. Hun vant
sitt kretsmesterskap i konkurran-

har lettere for å komme i kontakt
med de forskjelige partier. Det er
en enorm tilslutning især til barnepartiene. For eksempel teller par
tiet 8—12 år ca. 120 jenter. Dette

seturn for piker, arrangert av
Urædd søndag 26/4—59, i Høgre
Skoles gymnastikksal. Hun deltok

partiet må deles i to og ledes av
Duddi, som har et eget tak på
ungerne våre.

i klassen 12—14 år. Vi synes selv

sagt det er hyggelig at våre konkuranseturnere plaserer seg blant

Fra høsten akter vi å sette igang

kretsens beste, det oppmuntrer
hver enkelt til fortsatt dyst, og
vi lykkønsker årets porsejente

med et gutteparti og et mosjonsparti for herrer. Vår jobb blir da

Bente med mesterskapet, men vi
vil også takke de 6 andre deltakere

for innsatsen. De hadde alle bra
plascringer. Disse deltok:

ca. 1/2 år, idet Laila Skifjeld ble
kretsmester i juniorklassen like

før jul i Odds turnhall. Hun burde
da ha kommet i Porsbladet som
årets porsjente, men julenummeret
var da allerede i trykken, og siden
har Laila desverre gått inn i Odds
turnforening.

Det er moro når en av våre kla
rer å komme på toppen. Vi ville
vel ikke være mennesker, hvis vi
ikke syntes det. Ja, jeg kan for
sikre at det var like moro for oss

i Pors at Bente vant sin klasse,
som at Eidanger fikk plasert en
av sine flinke piker i klasse 14—16

PORS-BLADET
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år. Noe som referenten i T. A.
(27/4—59) ikke var enig med meg
i. Men hovedsaken for oss og jen
tene er å være med, men da må
det trening til.
Ved siden av vår flinke og ag
gressive intruktrise Vivi-Ann har
vi Finn Jamtvedt som instruktør.
Dette er vel anvendte penger og et
populært innslag. Treningen har
gått med liv og lyst og turngruppen
ønsker Finn Jamtvedt velkommen
igjen til høsten.
Nøstene har også i år deltatt i
opptoget på Barnas Dag og endelig
som slutten på sesongen er det
meningen å arrangere tummønstring på stadion 12. juni. Det står
da til værgudene og publikum om
det skal bli vellykket.
Ja, dette var en liten epistel fra
turngruppen.

Det er Pors — det er Pors i fra vest, ja
som til toppen håper å nå.
Her vi turner fra tulla til besta
bedre samkjøring sjelden du så.
Anna

Råd til ungdommen!
Man må være klar over at i den
ne verden får man ikke noe gratis,
og det er da også så viselig innret
tet, at det man får uten egeninn
sats, det har heller ikke større ver
di for en selv.

Finansiering—Turngruppen
Det skal en del kontanter til å
drive en gruppe som turngruppen.
Mange og tildels store utgiftei.
Turngruppens styre legger da av
og til hodet i bløtt for om mulig
å finne utveier til litt inntekter ved
siden av den årlige kontingent.
Blant annet arrangerte gruppen
onsdag den 15. april en tilstelling
i klubblokalet med mannequinoppvisning, demonstrasjon av produk
ter fra De norske Melkefabrikker,
underholdning av Reidun, Hege,
Duddi og nøstepartiet.
Bevertningen besto denne gang
av Nes-cafe med boller påsmurt —
Gjestebu margarin, som var en ga
ve fra Porsgrunds Margarinfabrikk
A/S. Det var fullt hus, og alle så
ut til å kose seg riktig godt, og
etter en rikholdig utlodning ble det
også en slant i kassen.
Vi sender en hjertelig takk til
alle dere, som var med å hjalp til
å gjøre det hele vellykket. En sær
skilt takk til De norske Melkefa
brikker v/ fru Tveten, til Pors
grunns Margarinfabrikk A/S, til
Gerd Evjen Halvorsen ved pianoet,
til Ekko for billettsalget, og sist
men ikke minst til gartner Hiis
for hans aldri sviktende hjelpsom
het med å pynte opp lokalet med
vakre blomster.
Anna.

Fra Damegruppa
Gruppa har hatt en meget livlig
sesong i vår, idet vi ved 2 hyg
gekvelder har invitert 7 andre
grupper fra distriktet. Det er alltid
litt å gjøre ved slike anledninger,
men ved felles hjelp og godvilje
så går det ganske kvikt og greit
unna. Vi har også hatt 2 deilige
utflukter til Bergsbygda. Første
gangen var vi invitert til Arnhild
og Paul Webers hytte ute ved Lerstang og andre gangen til Nanzy
og Oskar Steens hytte ved Solvika.
Det var kos og stor stemning beg
ge ganger, og vi sender hytteeierne
vår hjerteligste takk. Mandag 8.
juni hadde vi så avslutnings tur til
Larvik, med en bedre middag på
Villa Farris.
Og hermed ønsker vi alle våre
og andre medlemmer av Pors en
riktig god sommerferie og vel møtt
til høsten.
Sekr.

— Husk dere har bare ett liv —
ta vare på det og værn om det.
La ikke et ubetenksomt øyeblikk
ødelegge det for dere. Og husk,
at det viktigste er ikke å nå de
høyeste stillinger i samfundet, men
å komme på sin rette hylle, og
få en stilling som man kan mestre.

Beha Fabrikker
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Fornøyd likevel?

Pors 5 — Sørfjel! 0
(1. runde)
Så er vi i full gang med runde
kampene igjen, og vi innledet med
å slå Sørfjell overbevisende rent
tallmessig.
Med henblikk på de resterende
3 viktige kamper i serien forsøkte
sportsutvalget en ny taktikk med
tilbaketrukket centerforward, men
dette virket mindre overbevisende.
Et gammelt ord sier at det beste
forsvar er et godt angrep, men
nevnte taktikk tok fullstendig
brodden av angrepet, og tross et
markant overtak gjennom hele
kampen fikk vi aldri se noe flytende spill.
5—0 lyder så flaterende, men
må ses på bakgrunn av motstan
den vi møtte. Når det gjelder
seriekampene derimot må vi i like
så høy grad tenke på scoringer
som på forsvarsspill, og finne frem
til en annen form foi' sikring. Gan
ske vist har vi 1 poeng i behold,
når kampene begynner, men holder
det?
Det er ikke alltid siffrene gir det
riktige bilde av kampene, men i
dette tilfelle passet det ganske
godt. Der er nok stor klassefor
skjell på de to serier som henholds
vis Pors og Sørfjell spiller i, og vi
vant da også lett uten på noen
måte å overbevise.
Målene kom i følgende rekkeføl
ge, 1—0 ved «Otten», 2—0 og 3—0
ved «Stubben», 4—0 ved Åge Lund
og 5—0 ved Korsåsen.
Forhåpentlig kommer vi et godt
stykke ut i rundene, og moro skal
det bli å følge med i kappløpet.
J. D.

Tre strake tap var vel litt for
mye av det gode som en avsluttning på vårprogrammet og serien
i 1958—59. Allikevel skal vi ikke
henge med hodet. Serien har vært
hard, jo nesten altfor hår, og når
Pors har fornyet sin kontrakt i
fotballens nest fremste serie, så
skal vi være fornøyde.
Se bare på Pors’ motstandere.
Alle sammen er harde gamle hovcdserieklubber med rutine og go
de spillere. Muligens gamle gode
Urædd vil sette en kjepp i hjulet,
og kan si de er den eneste ikke
hovedserieklubb. Men den kjeppen
skulle vi ønske velkommen til oss.
Urædd har bestandig, unntatt de
siste årene, vært en fargerik klubb
som det har stått respekt av. Mor
somt ville det være om de klarte
det, og vi i Pors skulle være de
første med gratulasjonen om gode
ønsker for fremtiden.
Nå er det cupen og 2. runde som
står for døren. Motstanderen ble
vår gamle kjenning Ørn, Horten.
En kamp som jeg spår blir en bein-

hard kamp. Håper Pors tar fram
sine gode cupegenskaper og haler
en knepen seier i land, før fotballgutta tar sin velfortjente ferie.
Tilslutt vil jeg minne om en ut
talelse fra «Hansern» i Skeid. Etter
og under ferien synes han det er
altfor mange brune fotballgutter.
For mye bading og steking av sol,
gjør dere slappe og trette, og det
igjen vil dere sikkert føle når leken
med lærkula tar til igjen. Så ta
imot dette råd, fra en som vel vet
hva han snakker om.
W. L.
Vær forsiktig !

ALT FOR DAMENE.
Far hadde tatt sønnen med på
museum, hvor de bl. a. så en sta
tue av en vakker, ung kvinne.
— Hva er det? spurte gutten.
— Det er en kvinne, sa faren.
— Er mor også en kvinne?
Faren lot høre et lite sukk og sa
resignert:
— Opprinnelig, gutten min —
opprinnelig.

Ame Halvorsen.

PORS-BLADET
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Fotballsystemer
I midten av 20-årene endret fot
ballspillet fullstendig karakter på
grunn av en lovendring om off-side
regelen. Før den tid måtte man ha
3 spillere mellom seg og fiendemålet
for ikke å være off-side. Etter inn
føringer. av den nye regel forandret
spillet seg totalt, idet man da inn
førte det velkjente tre-backsystem,
med senterhalf som desidert for
svarsspiller, mens samme spiller
tidligere var angrepsspiller. Tid
ligere var centerhalf lagets dirigent
og skulle være lagets største ball
begavelse med arbeidsområde over
hele banen.
Det var Arsenals manager —
Herbert Chapmann — som innførte
trebacksystemet og med det tid
ligere W-formasjon i angrepsrek
ken. Samtidig kom også den tette
markering som har preget fotball
spillet siden da — med back på
vings og sidehalf på indreving.
Etter det gamle system var det
sidehalfenes oppgave å nøytrali
sere ving, mens back tok seg av
indreving.
Mange lag beholdt
imidlertid den gamle spillefasong
også etter innføringen av den nye
off-side regel, men det skulle snart
vise seg at det nye system var det

gamle totalt overlegent, og snart
s
gikk det sin seiersgang over• hele

verden.
Ble spillet mere ensformig for
senterhalf ble det til gjengjeld
betydelig morsommere især for
indreving og sidehalf, som nå fikk
et stort arbeidsområde.
Men tidene skifter og omkring
1950 innførte Ungarn M-systemet
med tilbaketrukne vinger og centerforward. Det var de som skulle
mure angrepsspillet opp. Ora det
nå var de eminente spillere eller
selve systemet, som beseiret alt
og alle skal være usagt, men resul
tatene har vi visst alle i frisk erin
dring.
Mange klubber og trenere har
sikkert arbeidet med tanken om å
finne frem til et nytt og ufeilbarlig
system, som det ikke finnes mot
trekk i mot, men det er en meget
vanskelig oppgave å løse. Skal man
spille etter et bestemt system, kre
ver det spillere som kan makte
det. Med andre ord — man skal
ikke forme spillere etter systemet,
men finne et system som passer
for de forhåndværende spillere.
Som med taktikk skal man på for
hånd vite om spillerne virkelig

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

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

NORRØNA
FABRIKfR A/S
PORSGRUNN
1

makter oppgaven rent teknisk og
kondisjonsmessig.
I Pors er det i dag helst slik at vi
har en god angrepsformasjon, mens
det halter i forsvaret. På bakgrunn
av dette faktum må man bygge
laget opp. Jeg heller til den an
skuelse at et godt angrep er det
beste forsvar uten dermed å si at
man fullstendig skal neglisjere den
rent forsvarsmessige oppgave så
dan som vi desverre har sett det
i den nå avsluttede serie. Personlig
synes jeg Pors har levert en meget
bra innsats i serien, og mon selv
den mest opptimistiske «Porser»
hadde ventet en penere plasering
ved seriestarten høsten 1958? Jeg
tror det neppe, men mange var vi,
som håpet det da det gjensto 3
kamper og vi toppet serien. Men
hvorfor gikk det galt på slutten?
Det er lett å være etterpåklok, men
allikevel vil jeg si: «never change
a winning game». Det er en gam
mel og gylden regel, med mindre
man er 200 % sikker på å kunne
forsterke laget ved en enkel omplasering.
La meg til slutt nevne et system
som vist aldri har vært praktisert
her hjemme, men som kanskje
nettopp er løsningen for Pors:
X

X

X

X

X

X

x

X

X

x x

altså 3 backs som har den oppgave
å forsvare - 3 halfbacks som mest
angriper men også forsvarer (nøk
kelspillerne) og endelig 4 forwards
som bare skal angripe.
Den engelske klubb Bury lan
serte dette system med hell i 1946
og^vant sin første kamp med 7—2.
Hvor ville det være velgjørende
å se et lag spille etter et nytt system
helt på tvers av gammel
og hevdvunnet praksis.

J. D.

Hvor blir det av
dommerne ?

e

Der skrikes i det vide og breie
om mangelen på fotballdommere.
Den ene etter hverandre faller fra,
blir trøtt og lei, og årsaken er ten
kelig publikum og presseskrekk.
Det er ikke alltid greit å bli en
brukbar god dommer til alle tider,
dertil er ansvaret for stort. En som
vil bli dommer i fotballspillets
mange finesser, må være en kald
blodig og beregnende type av et
mannfolk. Å kunne dømme etter
en sunn og korrekt overbevisning
må være hans største våpen, mot
publikum og spillernes protester.
Publikummet har jo tendenser til
å overdrive. Pressen er også en
viktig faktor når det gjelder kri
tikk. angående dommeren. Det skal
en god rygg for å bære all mot
gang, når tribune og spillere kom
mer i harniks, og de ikke bifaller
dommerens avgjørelser. Man kan
tape hodet for mindre enn det,
særlig hvis det er en dommer med
forbundsgraden av nyere dato. Det
er klart å være dommer i en fot
ballkamp er en lite takknemlig
oppgave. Skylden må tilskrives pu
blikum i første rekke, dernest pres
sen og spillerne en gang i blant.
God kritikk er det vanskelig for en
dommer å få. Kun en sjelden gang
får han god attest. Skulle en dom
mer få en såkalt svart dag, ville
vi ikke være i hans sko. Et fotballpublikum i kok og harnisk er

7

ikke morsomt å ha mot seg, og
hva avisene kan finne på å skrive
er nesten utrolig.
Jeg mener her ligger hunden be
gravd i den fatale mangel på fotballdommere.
Det var nå ikke min tanke og
oppgave og skrive om en dommers
forskjellige handicaps og motgang,
nei tvert i mot. Helst skulle jeg
reklamere litt for det. Det kan jo
være gode sider også. Man kom
mer ut på mange hyggelige og adspredende reiser, får lære å se og
stifte bekjentskap med mange nye
og interessante klubber. Det beste
som kunne hende en dommer, ville
være om publikum, presse og avis
referatene av og til ville være litt
mer overbærende. Da kunne det
faktisk bli både trivelig og mor
somt å være dommer, og jeg er
sikker på at mange flere ville søke
om opptagelse til forbundsdommere. Vi trenger dem i aller høyeste
grad!
I Pors har vi kun 1 — en — forbundsdommer, Olaf Skjelbred. Det
er alt for lite i en forening som
vår. Skulle være ønskelig, og det
ville ganske sikkert bli mott med
glede, om det var noen som ville
forsøke seg. Så tenk ikke på det,
men gjør det, og ta det som en
hobby.

*
Og en ting til, tross skriket etter
dommere går Olaf Skjelbred ar
beidsløs. Så ivrig som han er og
glad i sin dommergjerning, burde
det være en soleklar ting for for
bundet og sette han opp som dom-

mer i større kamper. Olaf vil sik
kert hevde seg bare han blir be
trodd større oppgaver.
Forbundet har ordet!
■>r

Det er så å si alltid mangel på
dommere, «kvalifiserte sådan», i
de yngres fotball. Rett som det er
hender det at det ikke kommer
noen i det hele tatt. I Tyskland har
de gjort et meget interessant ekspe
riment. Man samlet 40 gutter i
alderen 14—18 år til et dommerkurs. 15 bestod prøven, blant dem
en 14 års gutt. Kanskje det er noe
for oss? Det er sikkert mange
gutter som har lyst til å forsøke
seg.
W. L.

Mangler som må
rettes på!
Kondisjonsgrunnlaget tviler vi
ikke på, men hvor blir det av punchen i angrepet. Her er den store
manglen som vår trener burde ha
rettet på for lenge siden. Jeg tviler
ikke på at det er tilstede medmanglene i vårt angrep. Hovedfei
len tror jeg ligger i at våre ytreløpere ligger for langt tilbake.
Hvor ofte opplever vi ikke at vår
senterløper må ut på vingene og
samle opp en ball som er lagt fram
av en tilbaketrukken ytreløper.
Senterens overlegg foran mål fin
ner da som regel bare motspillere,
eller en ensom medspiller med tall
messig overmakt. De andre med
spillere har ikke rukket fram. Ytreløperne skal spille framtrukket. De

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

r
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Situasjon fra kampen Pors—Selbak

skal være en slags spydodder og gå cr ikke bra. Det blir en altfor stor
mot mål med ballen, eller til død- oppgave for treneren og ta vare
linjen og legge tilbake i lukene. på en 30—40 mann, fra juniorer
Det burde være en enkel sak for til førstelagsspillere på engang.
treneren å innpode guttene den
Kondisjon har spillerne vist de
ne finich på treningen. (Løperek- har. Det er opp til hver enkelt å
ken mot forsvaret) og selvsagt må passe på den ved privat trening i
treninga legges an slik at første- i skog og mark. Nå må der legges
lagsspillerne må få benytte grass- an på en spillestil, så guttene er
matten alene.
klar over at lagspillet er det beste
Vi må også bort fra de altfor middel til seier og vundne poeng.
mange små pasninger på 4—5 m, I en serie som den Pors spiller i
som skaper for små åpninger hos er ganske sikkert en hver klubb
motstanderen. Framleggene må bli tynget av alvoret om nedrykking,
på en 15—20 meter eller enda len så jevn og hard som den er, og
gere om nødvendig.
meget skal det ikke til før både
Løperne må fram med lukespil- 3 — 4 klubber kan bli degradert,
let. Det må bli større fart i an når man tenker på at hele 7 klub
grepene, og lukespillet vil nettopp ber fra Østland søndre er gesjefskape farten. Jeg tror våre løpere tiget i vår fremste serie, hoved
har nok teknikk til å legge an på serien.
trekkene og mer oppfinsomt løperFarlig — farlig, så jeg kaster
spill, og det ligger jo i en tren ers ut S.O.S., ta treningen alvorlig, og
°PPgave å lære ifra seg. Slik som sørg for at kameratskap og lag
treningen nå blir lagt an, etter at spillet går hånd i hånd. Lykke til.
kondisjonstreningen er unnagjort,
W. L.

«Otten» scorer Pors—Sarpsborg.

Moss 1 — Pors 3
Trygve! ropte jeg. Kjører du på
denne måten lenger, havner vi på
Centralsykehuset i Tønsberg i steden for på Melløs. Vel, vi kom da
frem til Moss hvor det blåste en
orkanaktig vind fra sør. Vi følte
oss absolutt ikke sikker på noen
seier, men når gutta gikk så inn
for kampen som de gjorde her,
måtte det gi gode resultater. Nå
ligger vi på 2. plass og bare et
enslig poeng etter lederlaget.
Pors kom best igang og gutta
spilte til sine tider riktig fint. Moss
tok ledelsen fem min. før halvtid,
men 2 min. etter ordnet «Otten»
1 1 etter godt forarbeide av Åge.
2. omgang ble mer jevn. «Otten»
blir huket 15 min. før slutt og
«Stubben» setter straffe kontant
i nettet, 2—1. Moss kjempet hardt
mot slutten men kom til kort og
da Arnold 2 min. før slutt setter
en kanon i vinkelen fra 20—25 m
kunne laget gå av banen med en
fortjent seier 3—1.
x
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Pors 4 “= SeØIbak 1
Etter den fine serieåpning mot
Moss var forventningene til denne
vanskelige match gode. Allikevel
hadde jeg visse betenkeligheter,
da jeg bega meg på vei til stadion,
men best som jeg gikk i mine egne
tanker, ble jeg vekket av munter
sang, og hvem andre kom susende
forbi meg enn «Otten» — glad
trallende, så hos ham var der nok
ingen pessimisme å spore.

Selbak åpnet fint og allerede
etter 5 minutter måtte Arne gå
den tunge vei for å hente ballen i
buret etter et pent oppløp gjennom
et åpent Pors-forsvar, det var
åpent som en sikte uten nett.
Det tegnet ikke lovende, men
sorg ble til glede vendt etter bare
1 minutt, da Åge scoret aldeles
fint med et perfekt hodestøt, og
vi kunne igjen slappe litt av.
Resten av omgangen ble desverre preget av mange tilfeldigheter

og planløst spill, og etter den friske
åpning ebbet 1. omgang ut uten
flere mål, men med en overvekt
i spill til Selbak.
Mens spillerne hvilte seg over
sitronskivene i halvtiden kom så
resultatet av det lokale Moss-oppgjør med det for oss så gunstige
resultat. Nå lå vi i spissen i serien
a poeng med Rapid, men hva ville
2. omgang bringe?
Neppe var ballen i spill, før enn
Arne måtte fiste et farlig skudd
opp på overliggeren, men snart
overtok Pors spillet og ble mere
og mere toneangivende for til slutt
fullstendig å dominere. Omgangen
ble ikke gammel før «Stubben»
scoret fikst med et vippeskudd, og
snart etter sørget «Otten» for et
mål mere til oss med et deilig rent
og hardt langskudd, og da følte vi
oss trygge. Tribunene kokte og
jubelen var stor. Heia Pors! Heia
Pors! Klubbtilhengerne strålte omkapp med solen, og alt var lutter

idyll, men enda et mål skulle vi få
— en foræring av Selbaks centerhalf, som sendte en tilbakelegning
i eget mål.
4—1 til Pors og fin målaverange,
det lat seg høre.
Jeg sitter og skriver dette lørdag
ettermiddag, og i morgen går det
på livet løs igjen mot Sarpsborg,
og da spørs det. Vinner vi den kam
pen er saken gunstig for en kon
trakt i hovedserien, men - -. Jeg
tør ikke tippe, bare håpe.
J. D.

Pors 1 — Sarpsborg 1
Spennende ble denne kamp.
Vanen tro startet Pors svakt, og
Sarpsborg tok ledelsen etter bare
10 minutter, da Ame fullstendig
feilregnet et langskudd fra venstre.
Ærgelig var det, men det er det
som kan skje. Du rehabiliterte deg
imidlertid gjennom resten av kam
pen med mange fine redninger.
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Midt i omgangen brakte vi hel
digvis balanse i regnskapet igjen.
Det var rene perlen og et skole
eksempel på riktig angrepsspill
med avsluttende scoring av «Otten»
Det lettet på humøret og brakte
nervene litt til ro igjen, men bare
litt, for skal si at spillet vekslet
hurtig. Den ene farlige sjanse opp
sto etter den andre, snart i den
ene ende av banen og snart i den
andre, med Sarpsborg som domi
nerende. I mål ville ballen imidler
tid ikke og omgangen sluttet uten
flere scoringer.
Var 1. omgang spennende, så
ble 2. omgang en riktig fotballthriller, som sent glemmes. Sjelden
har jeg sett så mange farlige mål
sjanser som i denne omgang, men
fru Fortuna var bortreist og i mål
ville ballen ikke. Pors spillet seg
godt opp i 2. omgang og hadde
mot slutten fullstendig overtaket
og viste her pent spill.
Alt i alt må vi være tilfredse
med resultatet, som var ganske
rettferdig, med jevnt fordelt spill
av begge lag, og vi har all grunn
til å være fornøyd med den leder
stilling som vi stadig inntar etter
denne kamp. 5 poeng i 3 kamper
mot de værste rivaler er fint, men
ennu mangler 3 kamper, og hva vil
de bringe?
Med den fighter-spirit og lagånd
som Pors har, må og skal det gå
godt. Disse egenskaper er det ingen
andre lag som slår, men - - ballen
er rund, og jeg er nervøs for det
åpne forsvarsspill i de neste kam
per. Moro ville det være om vi kun
ne nå det store mål, som så abso
lutt er innenfor synsvidde, men
foreløbig må vi ruste oss med tål
modighet og forhåpning. Om 14
dager går det løs mot Fram i Lar
vik, og da skulle vi vel ha gode
muligheter for nye poenger.

J. D.

Fram 4 — Pors 2
Et tap med modifikasjoner.
Turen til Larvik sto i optimistens gode tegn. Med seier her had
de vi styrket vår sjanse til vår
fremste serie. De andre resultater
fra Pors’ motstandere for opp
rykking ble jo også mer gunstig
enn vi hadde trodd på for vår
klubb. Vi kunne ha gått til Rapidkampen uten hemninger. Med tap
der hadde vi allikevel de største
håp. Målaveragen var bra og kam
pen mot Sparta på Vestsiden ville
blitt avgjørende.

Kampen mot Fram begynte bra,
overlegenhet i spill og med en solid
ledelse på 2-0 tidlig i kampen så
det lyst ut. Det kunne ha vært mer
hadde ikke dommeren hatt sky
lapper for øynene. Finn Eriks annulering og fellingen av Ottar langt
inne i straffefeltet kunne ha tryg
get kampen til en stor seier. Men
som sagt, dommeren om det. Frams
scoring i siste minutter av første
halvlek, som også var en for
æring av den ellers gode Arne,
var nok opptakten til mere kamp
ånd fra motstandernes side. Med
2-1 til Pors ebbet første omgang
ut. Annen omgang ble dramatisk.
Fram var straks oppe på 2-2 og
nu var det faktisk panikk i vårt
forsvar. Fram kjørte på. Det tok
ikke lang tid før stillingen ble 3-2

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER
Telf. 52 392 — Porsgrunn

Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

og 4-2 til Fram og slaget var tapt.

For første gang i år stilte Fram
med fullt lag. Seiren var meget
kjærkommen da Fram lå i en ikke
altfor god poeng-posisjon, og var
faktisk truet av nedrykking. Pors
har bestandig hatt vansker med
Fram, derfor er det også unektelig
rart av UK, som må ta en del av
skylden på sin kappe, grunnet
den mislykkede forandring på la
get. Oppstillingen som var mot Sel
bak og Sarpsborg var det jo ingen
grunn å forandre på, så klokere
ble de vel etterpå. Et winning team
skal og må beholdes, uansett om
de regnet Fram for en lett mot
stander. Det straffer seg i lengden.
W. L.

Rapid 1 — Pors ©
Det sto for meget på spill for
begge lag i kampen på Melløs sta
dion og at Rapid gikk av med
seieren var fortjent nok. Hadde
Pors hatt litt mer hell med skudd
og sjanser i 1. omgang er det ikke
umulig at vi kunne greid oss.
«Stubben» hadde flere sjanser til
mål, men var direkte uheldig. I 2.
omgang gikk det riktig bra det
første kvarter, men etter hvert
overtar Rapid mer av spillet, og
da 7 min. gjenstår scorer Rapid
efter klynge og mølje foran Pors- f
målet, 1-0 til Rapid. Gutta slet
hardt mot slutten for utligning,
men måtte gå av banen med 1-0
tap.
Kampen var uhyre spennende og
gutta spilte bedre enn de gjorde i
Larvik mot Fram, trass i neder
laget.

Og nu er det en annen stor opp
gave som venter, nemlig 2. runde
mot Ørn i Horten.

X.
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Pors 2 - Sparta 3
Ja, så er vi kommet til siste
kamp i serien i denne turnering.
Etter nederlag i de to foregående
kamper og farvel til hovedserien
sto svært lite på spill for oss, og
det ble dessverre en svak slutt
Pors leverte. Det ser ut til at
spillerne er spilletrette og igjen
måtte vi innkassere et lite neder
lag. Hvor var gnisten fra de tid
ligere kamper? Pors åpnet sco
ringene ved å omsette straffespark
til mål ved Stubben, men innen
halvtid fikk Sparta 2 mål og øket
straks i annen omgang til 3-1,
førenn Kalle reduserte til 2-3 med
et feiende skudd.
Dermed er serien ferdigspilt for
denne gang, og når dommerfløyten
lyder igjen til høsten ved ny serie
start håper vi at laget igjen har
lunnet melodien, som ble vekk,
så vi kan bli vitner til ny kamp
om tetplassen i serien. Lykke til
og god sommerferie
J. D.
•A-

Stillingen etter ferdigspilt serie:

Rap id
Selbak
Fram
Sarpsborg
Pors
Moss

Sparta
Sprint, Jeløy

23—13
34—21
24— 23
28—15
31—21
23—20
14—42
17—39

20
18
18
16
16
16
6
3

Vi kommer igjen i neste nr. med
kommentarer til de øvrige lags inn
sats og plaseringer i de avslut
tede turneringer.

Den moderne unge pike er blott
en dukke. Den eneste forskjell
som er på henne og dukken er
den at hun ikke sier «mamma»
når hun blir klemt.

„Husmorens” - Spalle:
Som vi ser i Porsbladet nr. 2
oppfordrer redaksjonen «PorsMødre» til å komme med innlegg,
og det burde vi følge så bladet kan
bli så fyldig som mulig.
De fleste av oss sitter vel inne
med tanker og meninger, og minner
fra tiden da barna var små.
Min mening om selve Porsbladet
er at det er et godt blad, interes
sant å lese og det forbinder jo alle
grener av idretten, og vi ser at
hver strever med sitt, stort eller
litt, og kommer med sine innlegg.
For å hjelpe redaksjonen burde
altså vi mødre og husmødre komme
med våre innlegg — og jeg foreslåer en «Husmorens-Spalte». Fylt
eller åpen, men helst fylt naturlig
vis! Så får innleggene vente på
tur om der skulle komme mange
— og det er jo det de venter på
i redaksjonen.
La litt av den hjemlige ånd kom
me inn i bildet — ikke bare lagsånden! Enhver idrettsmann (eller
kvinne) kommer jo fra et hjem
— godt eller mindre godt, og bur
de være takknemlig for å ha så
god helse at han eller hun kan
delta i klubber og konkurranser.
Vi har hort om vanføre, som kan
delta i enkelte grener og kanskje
kan gjøre de friske til skamme.
Det kan de sikkert takke hjemmet
for og selvfølgelig sin egen sterke
vilje og mot.
Mangen mor og far har hjulpet
sine barn fram med en ukuelig
vilje og et levende håp om at det
til slutt ville lykkes å bli med i en
eller annen idrettsgren.

Vi leste om et eksempel i avisen
i fjor. — Sitat: «Blant årets (1958)
statuttvinnere var også den 48årige Karl Johan Westermark fra
Ytteren (ikke langt unna Mo i
Rana). Som barn skadet han seg
alvorlig i ryggen ved to forskjel
lige anledninger. Forholdene den-

gang var slik at han ikke fikk den
nødvendige legehjelp og ryggen
vokste galt. Han stoppet i veksten
og hadde mange handicaps. Det
forhindret ikke at han etter hvert
ga seg i kast med idretten. Men
først 41 år gammel tok han til
for alvor. Da bestemte han seg
for å ta idrettsmerke-statutten.
Han avla prøvene trutt hvert enes
te år. Det kunne ofte være lang
vei til idrettsplassen og så som så
med anledning til å avlegge f. eks.
utholdenhetsprøven. Men Westermark klarte alt med glans. Og den
14. nov. 1958 troppet han opp i
Rådhuset og fikk sin velfortjente
statuett.
Westermark kan stå som et ly
sende eksempel på hva vilje og
tålmod kan føre til. Tross sine fy
siske mangler satte han seg et
mål — og klarte det. På. kjøpet
har han et meget smittende humør
og ser lyst på livet og menneskene.
Han har på ingen måte latt seg
knekke av motgangen, Westermark drev i mange år handelsvirksomhet, men jobber nå som
veivokter. Han forsikret avisen at
han ikke skulle la det bli med sta
tuetten. Nå tar han sikte på selve
Kruset. Ja, vi tror han klarer det
og!
Til slutt litt fra fotballtiden da
minstegutten var så ivrig i Pors
guttelag:
— Mamma hvor er fotballbuksen min?
— Den henger på snoren, jeg
vasket den i dag.
— Ja, men jeg må ha den nå,
det er trening straks.
— Kan du ikke bruke badebuk
sen din da?
__ ? ? ?
— Ja, for den har jo samme
farve!
Slik var det å være uvitende mor
i «fotballfaget».
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ICullur kveld
25/4
Til et møte i forsamlingshuset
var det bare møtt én tilhører. Fore
dragsholderen insisterte imidlertid
på å gjennomføre foredraget, men
ble avbrutt av tilhøreren, som sa:
Jeg er her bare for å fyre og for
å låse og slukke når møtet er slutt,
jeg går hjem for å fore grisene
under foredraget. — Så ble møtet
hevet.
Denne gamle vittighet passet så
utmerket på denne kulturkveld,
hvor dr. Bakken kåserte om polio
myelitt og poliovaksine. Ganske
visst ble møtet ikke hevet, men da
dr. Bakken ankom var det foruten
formannen bare møtt en tilhører,
og da vi endelig kom igang med
foredraget med en times forsinkelse
var vi bare ca. 30—35 tilhørere.
Som et eksperiment var denne
kulturkveld lagt til en lørdag og
dertil med sen annonsering, så
dette hadde nok sin innvirkning
på det slette frammøte, men for
stemmende var det og lite moro
for hovedforeningen som arranger
te møtet.
Dr. Bakken er jo en kapasitet
på sitt felt, og det ble da også et
både interessant og belærende fo
redrag, som vi fikk høre, bare synd
at så mange gikk glipp av det,
for jeg følte virkelig at jeg hadde
noe med meg hjem den kveld.
Normalt har kulturkveldene vært
endog meget godt besøkt, men
ingen regel uten unntagelse, og
forhåpentlig var dette unntagelsen.

La oss derfor mote tallrikt fram
neste gang hovedforeningen arran
gerer kulturkveld, det skylder vi
både oss selv og ikke minst de
som har hele forhåndsarbeidet.
Til slutt en takk til dr. Bakken,
som ville ofre en lørdagskveld på
oss.
2. D.

Kontingent
Vi minner igjen om kontingen
ten, som dessverre går meget lang
somt inn. Foruten til annonsørene
og diverse institusjoner blir bladet
gitt ut til ca. 400 Forsere, men
bare et fåtall har innbetalt kontin
genten kr. 3,00 årlig (mindre enn
en pakke sigaretter).
Som dere har bemerket har bla
det i år vært på 16 sider, og vi vil
bestrebe oss på også i de resteren
de nummer å trykke samme side
antall, men det er en nødvendighet
at kontingenten blir innbetalt, hvis
budsjettet skal balansere.
Vi anmoder derfor inntrengende
hver enkelt abonnent om å gjøre
seg den lille uleilighet å innbetale
beløpet på postgirokonto 54954,
Porsbladet, Porsgrunn.
Utsett ikke til i morgen det
som du kan gjøre i dag.
J. D.

En hustru kan ofte være sin
mann til stor trøst i alle de be
kymringer en ungkar ikke behøver
å ha.

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol

Hjertelig takk for denne gang
og velkommen etter dere andre
mødre og husmødre i Pors.

Fremdeles en glad husmor.

fra

BOTNEN
Telf. v/ brua 52 951 — v/ Osebro 52 328
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Når nå «Porsbladet» er ferdig
til trykking som siste nummer før
sommerferien, er det naturlig å ta
et lite tilbakeblikk. Det har gledet
oss i redaksjonskomiteen at bladet
har gitt overskudd, i form av god
omtale, både i presse og av med
lemmene. Det vil selvfølgelig spore
oss til enda mere innsats for å få
vårt klubborgan «Porsbladet» til å
holde en høy standard, til glede
for oss og leserne, og ikke minst
annonsørene som er ryggraden for
at bladet kan eksistere. Men vi må
ha lesestoff, aktuelt sådan, som
kan tilfrcdstille selv den mest kresne, Skal dette kunne gjennomføres W
må medlemmene skaffe tilveie ka
pital, også i form av egeninnsats.
Kravet er ikke større enn en liten
artikkel, «sån dann og vann». «So
lospillet bør ikke overdrives», gjel
der også medlemsbladet. Skredder
sydde pasninger skal vi ikke klage
på hittil i «serien», og da sam
spillet og lagånden har vært meget
god, har publikum fått noe av den
store susen som vi i redaksjonen
er dere stor takk skyldig.
La oss håpe at samspillet vil
fortsette i samme gode ånd som
hittil, og at ballen glir pent fra
mann til mann. Store forhåpninger
har vi. Men det er slik som i «fot
ball» ------- alt kan skje, så noen
feilpasninger må ikke forekomme.
Avspark og stoff til «Porsbla
det» er senest 1. august. W. L.

Hvile.
— Det beste på dagen er nå
middagshvilen da.
— Jeg trodde ikke du pleier å
sove middag?
Nei, men min kone gjør.
— Har generalen aldri
gift?

Vi (^atuieAeA!
— Gunnar Aasland med nye KM
i tennis, både i single og double
erobret han tross minimal trening.
-X-

— Porsbokserne Roar Skjelbred
og Øivind Sanderscn som også vis
te å hevde seg i friidrett under
Beha-stevnet.

— Uræddguttene som tok alt
som heter gull, sølv og en bronse
under KM i turn. Flott gjort!
— Røde Kors servicen på fot
ballkampene. Et tiltak som ikke
kan vurderes høyt nok.
•X-

— Duddi Kjellevold for den ene
stående instruksjon av de litt stør
re pikene som imponerte mest un
der turnstevnet på Herøya.
Ti-

— Yngvar Andersen, Odd som
ny formann i Skikretsen.

— Porsgrunn Orienteringslag
som gikk tiltopps i KM for 3mannslag i Bamble og likedan med
10. plass i NM i Kristiansand.

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

Klubbpatriotisme

deg for kraft?

Kjærlighet til og samhold om din
klubb er vel ting som dekker dette
begrep, men det er merkelig som
dette kan gi seg utslag. Under
melde tjenesten på stadion da spea
keren meldte om tap til Urædd i
1. rundekampen mot Snøgg ble vi
vitne til en kjedelig episode.
Måtte det alltid være sådan at
det er høyt under taket og at vi
må kunne innta en så positiv inn
stilling at vi kan glede oss over
andres framgang også, og ikke
hovere over deres nederlag, som
tilfellet var hos en viss gruppe på
stadion. La oss se tingene i en litt
større ramme og ikke bli så fana
tiske og egoistiske at vi er oss
selv nok. Gledelig er det når vi
selv vinner terreng, men la oss
ikke bli så sneversynt at det bare
er Pors. Den tid kan komme da
rollene er byttet om.

Idrettsmannen, olympiadeltakercn, ingeniøren, misjonæren (han
er virkelig alt dette) Nicolai Kiær
talte engang i Bergen for en for
samling teknikere. Hans emne var
«Kraft».
Teknikerne ventet nok å høre
noe om vannkraft eller dampkraft
eller noe lignende. Men så oppda
ger de at talen dreiet seg om noe
som het «kristelig kraft». Det in
teresserte ikke. Piper og kortspill
kom fram.
Nicolai Kiær gjorde en pause,
en litt lang pause så folk så med
undring på ham. Han la hendene
på kateteret. Uten å sparke fra
bøyet han seg framover, tvang ved
muskelkraft og balanse kroppen
opp og sto på hendene oppe på
kateteret. Så fortsatte han rundt
og kom stående ned på gulvet for
an kateteret. Han så et øyeblikk
på den forundrede forsamling,
bukket og sa: «Der kan dere se,
dere interesserer dere for kraft».
Så gikk han igjen opp på taler
stolen. Alle lyttet til hans tale om
den kraft Kristus gir.
Lytter du til slik tale?
S. E.

Avslørende.

— Her står det skrevet om en
robot som kan avsløre usannheter.
— Akk, det er vel ingenting, en
slik en har jeg vært gift med i 20
år.

La det gå «sport» i å samle på sølv.
Mengder av mønster å velge i
f—

_ GULLSMED

vært

Nei, men jeg har deltatt fri
villig i fire kriger!

V

Dagfinn Barth
Biengården v/ Broen. Telf. 52530

J. D.

Lagkampen
AIK Lund — Pors
Lagkampen i boksing mellom
AIK Lund og Pors endte denne
gang også med 4 seire til hver.
Kr.sandsguttene vant de 4 letteste
og vi de 4 tyngste.
Det var en underholdende match,
da alle kamper gikk tiden ut og
alle guttene på begge lag forsøkte
å bokse riktig med rette venstre
som hovedvåpen. Dessverre ble det
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et kjedelig forfall da AIK Lunds
gode Leif Olsen var blitt senge
liggende (influensa) dagen før og
ikke kunne stille opp. Istedet for
en sikkert god avslutning ble det
den meget diskuterte og kjedelige
avslutning med Trygve Lian og
Tore Lund.
Avtalen at Knock Out ikke skulle
gjelde passet i høyeste grad ikke
i den kampen, da Tore Lund rett
og slett ikke ville bokse mer, han
ble ikke tellet ut fordi han ikke
var istand til å fortsette, men
fordi slaget som var et korrekt
solar plexus tok lysten og motet
i fra ham. Tore kunne godt kom
me opp når det var tellet til 8,
det så jeg selv på ham, men han
hadde ikke lyst til mer. Det er ikke
for å forkleine Tore jeg skriver
dette, for han er sikkert enig med
meg. Tore har laget så mange go
de kamper før, så jeg tror han nu
har hatt for mye annet enn bok
sing å tenke på, så han var interesseløs i den kampen.
Om kampene ellers synes jeg det
var framgang. Våre to nybegyn
nere i ringen, Tore Isaksen og
Kjell Mikalsen gjorde begge en
hederlig innsats selv om de møtte
for gode motstandere og felles for
begge var at de holdt hodet kaldt
og forsøkte å bokse riktig. Tor
Skarnes laget en god kamp mot
Rosander. Om Tor kunne ha mer
tillit og tro på seg selv vet jeg
med sikkerhet at selv en så god
mann som Rosander ville vært le
ketøy for ham. Men Tor har dess
verre hatt den feilen i lang tid,
han er redd for å fullføre et slag
og en serie for han tror han får
mer slag igjen. Det er få boksere
her i landet som kan så mye bok
sing som Tor, men når han stadig
slår og ikke rekker inn med slagene
fordi han ikke er modig nok til å
fullføre, da nytter det ikke.
Toralf Skjelbred var absolutt
den beste bokseren i kampen mot
Nordvik, han tapte 2-1 men seiren

burde vært 3-0 til Kr.sanderen.
Toralf slo altfor lite, i den kampen
la han for mye vekt på å være lett
på beina, han danset for mye og
slo for lite. Odvar Skjelbred er den
gamle gode der er det full innsats
bestandig, ikke nervøs for noen
ting. I kampen mot Kai Rasmussen
var han snild og holdt endel igjen
på slagene. Der var det også feil
etter min mening at den ene dom
meren ga sin stemme til Kr.san
deren, det burde vært 3-0 til Odvar.
Roald Skjelbred overrasket kan
skje de fleste ved å vinne alle run
dene mot en så god mann som Lian.
Roald er vårt beste kort i øye
blikket og har stoff i seg til å bli
en stor bokser. Selv om han var
overlegen i kampen, så var jeg
ikke fornøyd med hans boksing.
Han er for ensidig, vil bare slå til
hodet og vil helst slå hårdt. Roald
har så stor rekkevidde at han kan
holde sin motstander på avstand
med lange rette venstre, ikke bare
til hodet men også til kroppen.
Men det kommer han sikkert til å
trene på nu.

Øyvind Sandersen hadde en lett
oppgave mot Gribbestad. Men så
var det også en fornøyelse å se
hans elegante bevegelser når han
lekte rundt sin motstander. Prikket
inn sin venstre og steppet tilbake
og fintet slagene unna med krop
pen. Når en mann på nære 100 kg
kan danse i ringen med plan i sine
bevegelser og tar hensyn til sin
motstander ved å leke leken da må
en si at prinsippet er fint og det
skal gode og kjekke gutter til å
klare det.
Jeg vil slutte med å minne bokserne, med et par unntagelser, det
ble brukt altfor lite kroppslag. Ved
at der alltid blir slått til hode blir
bokserne stående rett opp og ned
stive som pinner, da er det mye
vanskeligere å treffe med et slag.
Alle slag teller likt bare de er
korrekt utført om de treffer i krop
pen eller hode. Det er mye lettere

å få åpning ved å variere slagene
både til hode og kropp.
Lett welter: Egil Rosander, AIK —
Tor Skarnes, Pors 3—0. Lett tungvekt:
Roald Skjelbred, Pors — Trygve Lian,
AIK 3—0. Lettvekt jr.: Alf Andersen,
AIK — Tore Isaksen, Pors 3—0. Lett
mellomvekt jr.: Kr. Nordvik, AIK —
Toralf Skjelbred, Pors 2—1. Lett welter
jr.: Jan Hansen, AIK — Kjell Mikaelsen,
Fors 3—0. Lett mellomvekt: Oddvar
Skjelbred, Pors — Kai Rasmussen, AIK
2—1. Lett tungvekt: Tore Lund, Pors —
Trygve Lian, AIK 2—1. Tungvekt: Øi
vind Sandersen, Pors — Knut Gribbestad, AIK 3—0.
B. O.

Litt om kritikk
Hvis man føler seg fornærmet
over all kritikk, går man egentlig
ut fra at man aldri kan lage feil.
Dette er en meningsløs oppfattelse. W
Nettopp den som føler seg ærlig
overbevist om at de fleste av hans
handlinger og avgjørelser er rik
tige, kan rolig erkjenne å ha gjort
en feil uten å føle at han derved
taper ansikt eller prestisje.
Den som er i stand til å lære av
kritikk har som oftest også utpre
gede lederevner.
Den som flyr i luften over kri
tikk fra en underordnet, er som
regel en liten mann. Store menn
har som regel ikke noe imot ærlig
kritikk, hvor den så kommer fra,
for de vet at de derved får større
mulighet for å bøte på eventuelle
mangler eller feil.
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