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gratulerer1

Verdens Gang (MUNK) under 
tittelen: Arnold Johannessen kan 
vi bygge på, leser vi: Arnold Jo
hannessen er utvilsomt en kar å 
bygge på. Han skyter utrolig godt, 
er fin teknisk og er sterk i det of
fensive spillet.

Det er morsomt at Pors atter er rep
resentert på A-landslagct. Etter Oslo
avisenes mange rosende ord om den 
unge Porsgutlen Arnold Johanncsscns 
debut pa landslaget mol Island, tror vi 
sikkert at han blir å finne på landslaget 
som skal spille mot Danmark på Ullevål 
13. september.

Lykke til Arnold '

Vi gjengir her et par utdrag:
Dagbladets «Lejo» hevder i re

feratet at: Pors-halfen Arnold 
Johannessen var den beste av alle 
tidligere halfer som har spilt på 
landslaget i år, selv om han ennå 
er litt uferdig. Men han gjorde 
i hvert fall en fin debut og det er 
grunn til å imøtese hans videre 
utvikling med spenning.

I bladets kommeniar-spalte (D) 
leser vi: For norsk fotball i en 
svak periode betyr det så uendelig 
meget å kunne operere med noe 
nytt og sprudlende. UK kan lastes 
for litt av hvert i år, men de fire 
debutantene i går greide seg gjen
nomsnittlig godt. Backe som en 
klar nr. 1, og den smekre, elegante 
og prcsisspillendc Arnold Johan
nessen som en like klar toer.
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må lære å forsake. Din samvittig
het — og vel å merke din gode 
samvittighet — skal nok diktere 
deg hva du kan og bør gjøre. Du 
må ikke bli slave av deg selv og 
dine dårlige vaner, men lære selv
disiplin. Bare gjennom den og en 
sund livsførelse skaper du en bedre 
atmosfære. Det er en gave som vi 
alle har fått og som vi må forsøke 
å forvalte på beste måte, så vil 
ønsker og vilje etterhanden bli et 
og samme begrep.

Men alt dette er ikke bare forbe
holdt det kristne idrettsarbeide. 
Det kan utmerket godt overføres 
til andre idrettsforeninger for å 
samle medlemmene til en sammen- 
sveiset enhet i et ekte, oppriktig 
og rettskaffent kameratskap, og 
jeg er helt sikker på at du vil bli 
både akseptert og respektert i en 
hvilken som helst idrettsforening, 
fordi du er en kristen.

Selv er jeg jo forholdsvis nytt 
medlem av Pors, men har allikevel 
fulgt foreningen på avstand, og jeg 
synes der råder et veldig godt ka
meratskap i klubben. En ting som 
bl.a. gjorde at jeg valgte Pors.

La Porsmerket symbolisere en 
sund idrettsungdom. Sund i betyd
ningen psykisk og fysisk.

H. OL/EH
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Troen på han som regjerer over 
alt og alle.

Håpet om å nå idealene.
Kjærlighet til dine medmenne

sker.
Vi dyrket mange former for id

rett, ikke bare for å trene legemet, 
men også som et middel for å vin
ne ungdommen for det som var det 
vesentlige, nemlig en kombinasjon 
av begrepene idrett og kristendom. 
En sund sjel i et sundt legeme var 
målet, eller med andre ord man 
forsøkte å oppelske en form for 
idrettsetikk, som bygger på rene 
moralprinsipper, for idretten har 
nemlig mange kulturelle og opp
byggende sider og er absolutt en 
sund interesse.

Som i Danmark har også Norge 
idrettsprester, og det igjen vil si at 
kirken anerkjenner kombinasjonen 
idrett — kristendom, men mens 
mange bannlyser organisert idrett 
om søndagene, så godtar de samme 
mennesker uorganisert idrett så
som skiturer om vinteren, og turer 
i skogen om sommeren uten å ten
ke over at også dette er en form 
for idrett.

Jeg har lært at man utmerket 
godt kan gå i kirken om formid
dagen og dyrke idrett om ettermid
dagen, for mens du utøver din id
rett gjør du iallfald ikke noe som 
er galt. Jeg har også lært at 
det er en fundamental misforståel
se at fordi man er en kristen, skal 
man kutte alt annet ut. Men man

Under en samtale med en idretts- 
venn kom vi blandt annet inn på 
ovennevnte emne og videre inn på 
en bestemt person, som hadde slut
tet med å utøve idrett. Som natur
lig var spurte jeg om grunnen til 
dette, og fikk som svar: «Fordi han 
er blitt en personlig kristen».

Jeg vet det er et ømtålig emne 
å komme inn på. Ikke fordi der 
eksisterer noe motsetningsforhold 
mellom disse to begreper, men fordi 
der er så mange meningsforskjeller 
nettopp om dette.

Selv har jeg dyrket idrett i KF 
UM i Kjøbenhavn i ca. 15 år og 
har vært det kristne idrettsarbeide 
på nært hold og heldigvis også blitt 
preget av det, for begge disse to 
begreper er gode begreper, når de 
dyrkes under riktige former, men 
det er fullstendig misforstått at 
fordi man er blitt en kristen, skal 
man bare hellige seg det kristne 
arbeide ved å forsake alle andre 
interesser — tvertimot.

Jeg har imidlertid inntrykk av 
at dette er en almindelig oppfat
telse, og kunne ha lyst til å fortelle 
litt om kombinasjonen idrett — 
kristendom som jeg har opplevet 
den:

Symbolet eller idrettsmerket som 
idretten dyrkes under er en trekant 
i en sirkel. Trekanten symboliserer 
tro, håp og kjærlighet og er inn
felt i en og samme sirkel (eller 
kanskje rettere i en og samme per
sonlighet).

REHEX
Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S
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Kontingent!

*

Hans egen beretning!

w. L.

dPrat med

senior!

Pors hovedstyre

Makca Grimsgaard, sekr.

Da jeg for 4 år siden begynte å 
sparke var klubbvalget første jeg 
måtte ordne med. Skulle jeg velge 
Urædd eller Pors? Det ble Pors 
fordi alle kameratene mine sto der 
og kanskje fordi de var i Lands- 
delsserien.

Etter en tids trening ble jeg satt 
på reservebenken og litt etter ble 
jeg prøvd på laget. Det var ytre 
høyre jeg fikk. Siden har jeg vært 
rundt i hele løperrekka og spiller 
for tiden halfback. Etter et år 
fikk jeg høre om ferdighetsmerket 
Jeg ble i fyr og flamme og la i vei 
med treninga. En stund etter had
de jeg «Bronseballen». Da jeg var 
første merketager det året fikk jeg 
i tillegg til merket og diplomen en 
bok fra forbundet som het «Riktig 
fotball». Jeg studerte den og drev 
på med øvelser som sto der.

Neste året tok jeg «Sølvballen». 
Så var det «Gullballen». Jeg hadde 
ikke store forhåpninger til å greie 
den, men la i veg to måneder etter 
at jeg hadde tatt «Sølvballen». Da 
1958 var forbi hadde jeg tatt fire 
øvelser. Det var henholdsvis: Ho
det, beina, driblinga; og kort spark 
med innsiden av foten. Da vi etter 
en pause bygynte sparkinga, be-

P/S
Så er det bare og gratulere 

ham. med gullballen, og håper fort
settelsen blir like god.

«A P PA»
sjarm til fritidssysler. Derfor ska! 
vi ikke vente så altfor mye av 
dem. Det er f a som kan avsette tid, 
for å nå sportens tinder. Pugging 
og lesing og studering tar for mye 
av kreftene.

Gullguttens mor fru Hansen er 
helt enig, og kommer derfor med 
et godt råd at skoleungdom burde 
gjøre sine lekser før de flyr ut til 
lek og adspredelse. Et godt råd som 
de unge burde legge seg bak øret!

Før audiensen er slutt ber Appa 
meg hilse og si til trener og ledelse 
i Pors, ta godt vare på gutten min, 
og jeg svarer engst deg ikke Appa.

W. L.

Vi vil gjerne gjøre merksom på 
at når vi i de siste numrene av 
Pors-bladet har vært i stand til å 
bringe så mye aktuelt billedstoff, 
så skyldes dette i første rekke stor 
imøtekommenhet fra Telemark Ar
beiderblad, som har stilt både kli
sjeer og bilder til rådighet.

Bclopet kan også innbetales i 
Den norske Creditbank, Vestsiden.

Porsgrunn Dagblad har også be
standig stilt seg villig når det gjel
der utlån av klisjeer.

Vi sender dem begge Porsbladets 
hjerteligste takk!

Fra Administrasjonsfronten
Hovedstyret 1959

Når man nå står foran begyn
nelsen til annet arbcidshalvår for 
hovedstyret av 1959, faller det na
turlig å kaste et blikk tilbake på 
det som er utrettet i den første 
periode.

Det har vært avholdt jevnlige 
møter hvor saker er blitt behandlet 
og nye planer drøftet. Atmosfæren 
under disse møter har alltid vært 
den beste, noe som i første rekke 
skyldes den samarbeidsvilje som 
har vært enerådende både for de 
enkelte gruppe-lcderes vedkom
mende cg de øvrige styremedlem
mer. Et godt samhold og et felles 
onske om å fremme idrettsfore
ningen Pors interesser har gjort 
det lett å behandle og avvikle de 
større saker.

I første arbcidshalvår er det blitt 
avholdt 7 hovedstyremøter med et 
minimum av fravær blandt styre
medlemmene.

En av de viktigste saker som har 
vært behandlet og bearbeidet er 
foreningens tillatelse til å bruke 
Vestsiden skoles gymnastikksal. 
Ved iherdig arbeide både fra Grant 
Teigen, (Pors’ representant ved 
idrcttsutvalget) og hovedstyret ble 
det gitt skriftlig bekreftelse på at 
Pors kan disponere gymnastikk
salen 5 dager i uken. Spørsmålet 
om bruken av svømmebassenget 
er ennå ikke ferdigbehandlet, men 
vil bli tatt opp i ful1 bredde ved 
høstsemesteret.

Et arkivskap for foreningens 
samlede korrespondanse gjennom 
årene samt oppbevaring av saks
mapper, kopier av skjøter etc. har 
i mange år vært et stort savn. Sa
ken er nå heldig løst, ikke minst 
takket være Sven Edins utmerkede 
arbeide. I forbindelse med arkiv
skapet er det bygget et glassmon- 
terskap, hvor foreningens premier 
og trofeer skal oppbevares. Arbei-

Mens vi er inne på gullgutten, 
var det jo rimelig å snakke litt 
med selveste «pappa Appa».

— Gratulerer med gullgutt!
— Jo takk takk, åssen ærn, ærn 

god?, og skikker han seg godt?
— Ingenting i veien med gutten 

Appa, tvert om, en lærerik gutt 
som viser gode takter.

— Hadde du ventet dette?
— Ventet og ventet, etter at han 

hadde både bronse og sølvballen, 
forstod jeg jo at han gikk inn for 
3 strake og det gledet både kona 
og meg at det ble en slik klaff.

Årets første gullgutt
Knut «Appa» Hansen

gynte jeg så smått å trene litt. 
Etter en stund hadde jeg tatt alle 
bortsett fra en og det var spark på 
målet. Men etter noen forsøk klarte 
jeg det også.

Jeg syntes ikke det var så van
skelig bortsett fra to øvelser: Det 
var spark på mål og 15 meteren.

Etter at jeg meldte meg inn i 
Pors har jeg likt meg bedre og 
bedre år for år. Nå kunne jeg ikke 
tenke meg å skifte klubb. Ledelsen 
har vært helt fin og tur til Sverige 
har det også blitt. Gøteborg var 
bestemmelsesstedet. Jeg fikk spar
ke en omgang, og var eneste små- 
guttspiller som spilte der borte. 
Resultatet ble 1—1. I serien har 
jeg vært på 2. plass to ganger med 
guttelaget, og i år har vi sjanse 
på avdelings- og kretsmesterskapet 
i samme klasse.

det blir avsluttet i disse dager og 
vil bli tatt i bruk ved første ho
vedstyremøte. 1 forbindelse med 
dette arbeide faller det naturlig å 
nevne at Porsbladct har bevilget 
pengene til arbeide og materialer.

Treningsbanen ved stadion har 
også vært et av de viktigste spørs
mål som har vært behandlet og be
arbeidet. Det kan nå nevnes at man 
i samarbeide med Stadionstyret 
bar fått ferdig inngjerdingen og 
at tippemidlene nå cr innarbeidet.

Av andre ting kan nevnes Polio- 
stafetten som hovedstyret gikk 
100 % inn for, og som innbrakte 
den nette sum kr. 1300 til dette 
gode formål. Likeledes kan en nev
ne at hovedstyret har forhandlet 
med Storebrand om en kollektiv 
forsikring for samtlige av forenin
gens idrettsanlegg. Etter å ha 
vært forelagt et meget gunstig til
bud vedtok hovedstyret å tegne en 
ansvarsforsikring på kr. 150.000,— 
for personskader herav 50.000,— 
for skade på enkelt person og 
10.000,— på skade på ting. Pre
mien dekkes inntil videre av hoved
foreningen.

Ved siden av dette er det be
handlet en mengde småsaker og 
søknader som alle er blitt løst på 
en gunstig måte.

Ved begynnelsen av annet ar- 
beidshalvår står hovedstyret over
for mange og viktige saker, men 
vi håper at den samme arbeidsvilje 
og det gode samhold skal gjøre det 
mulig å løse også disse på en ver
dig og heldig måte til fordel for 
vår idrettsforening Pors.

men
det til.

Og ellers noe, foreksempel 
ungdommen ?

Ungdommen er bra den, kjekk 
og oppvakt er den. I dag må ung
dommen streve hårdt, tenk på ut
viklingen. Mangeårig skolegang for 
å få sin utdannelse. Jo ungdommen 
i dag må forlise mye av de unges

Er du ikke flau, du som ennu 
ikke har betalt din kontingent til 
Porsbladct ?

Tross gjentatte påmindclscr går 
det stadig tregt med innbetalingen: 
Vi vedlegger igjen postgirokort og 
de som står i restanse, ber vi 
INNTRENGENDE innbetale bclo
pet snarest!

Det koster både arbeid og kon
tanter å utgi bladet. Derfor gjør 
din plikt.

Sant og si, hadde jeg ikke ventet 
gullet sa tidlig-

_  Hvorfor ikke, en god lære
mester i deg?

— Fra første stund jeg begynte 
å trene litt med ham. var jeg ikke 
fornøid, og hadde dåi lig tr o på 
ham. Han var keitede i all sin gjø
ren, men jeg holdt på for gutten 
var veldig ivrig. Etter en stund så 
jeg han tok etter. Han viste stor 
fremgang, og jeg ble da i fyr og 
flamme og ivrig etter å ta ham i 
skole.

— Som Urædder ville du vel ha 
ham innmeldt der?

— Du kan da skjønne jeg ble 
overrasket over innmeldelsen i 
Pors. I dag når jeg tenker meg om 
så er jeg glad for det! På vestsia 
har han jo sine kamerater. Miljøet 
passer ham bra, og det beste av 
alt, ungdommen blir tatt vare på, 
og da må det jo bli fotballspillere 
av dem. Gutten min har jo spilt 
alle juniorkampene i år, og det sier 
meg igjen at han kan ikke være så 
dårlig. Å spille på Pors’ junior
lag er ikke alle forundt, sånn re
kruttering som dere har på vestsia.

— Hva synes du om fotballen 
i dag?

— Jo, den er vesentlig forskjellig 
fra min tid. I min fotball kar iere 
var det kraft, fart, og korteste vei 
til mål. I dag veier de teknikken 
alt for mye, i stedenfor innsats og 
lagånd. Hva hjelper det om spillet 
går i 5 — 6 trekk, når ingen kan 
avslutte med skudd og mål. I min 
tid viet jeg skuddene i uhyggelig 
grad på treningen. Frispark fra 25

30 m satt som regel der de skulle 
trening og atter trening må
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På’n

W. L.

Vet dere!
Lillan i midten stående.

W. L.

*

ETTER TRENINGEN - - *

slapp av i en god stol

fra

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

■

Laila og Tor Fossan har øket 
familien. En sprelsk fotballspiller 
har kommet til verden. Vi gratu
lerer !

*
Einar Grottnes, tidigere formann 

i stadionstyret fylte 60 år forleden. 
Vi sender ham en forsinket og hjer
telig gratulasjon.

igjen!
Telemarks turnkrets under Duddi 

ledelse har hatt et veL 
instruksjonskurs for turn- 
i Bø Landsgymnas.
Pors turngruppe deltok Lil- 

Gundersen. Det er vel ingen

Berit Hahn drar 
framtid over dammen til det sol
fylte Carlifornia. Måtte alle ver
dens goder følge henne. Lykke på 
reisen Berit, og glem ikke Pors og 
avisa?

Fyll på idrettsbanen er noe av 
det værste man kan se. La oss unn
gå å se noe i den retning på vår 
stadion. Arrangøren og de ansvar
lige kontrollører bor ubonhorlig ta 
affære hvis så skjer.

Fyll på idrettsplassen går ut 
over idrettens renommé. Man skal 
ikke sitte og se på at tilfeldige 
utenforstående odelegger hyggen 
for dem som kommer for å se fot
ball. Innenfor gjerdet skal der kun 
være en sund sjel i en sund kropp. 
La oss følge dette midlet og få 
slutt på uvesenet fyll!

Gunnar Aasland reiser tilbake 
til Scotland 14. september for å 
fortsette sine studier. Porsbladet 
ønsker ham hell og framgang. Hå
per han sender oss noen ord en 
gang i blandt?

Kjellevolds 
lykket 
jenter 

Fra 
lan 
tvil om at kurset ga mersmak, for 
instruktriser trenger kretsen i høy 
grad, og hvem kan lære i fra seg 
om ikke Duddi kan!

Sommerferien er så godt som 
over. Om noen få dager er det på’n 
igjen med friskt mot.

I det brede lag innen klubben 
er det vel fotballsporten som fenger 
mest. Vi har jo hatt endel skuffel
ser, og temmelig utafor i det siste 
før ferien. Men la det være glemt, 
få bort alle sure miner, og la oss 
være med å stimulere gutta til for
nyet innsats, lagånd og ny dåd.

Skal vi være enige om at det var 
ikke bare fotballgutta det var noe 
i veien med på slutten av vårse
songen. Noe som har irritert meg 
mye er tribunesliterne. Vi får si 
det på den måten, vi hadde ventet 
litt mer av guttene. Kanskje litt 
for meget. Alt så rosenrødt ut.

Selv om vi ble noe skuffet over 
den tapte hovedserierett, så er det 
da unødvendig å gi sine skuffelser 
og mishagsytringer ut i forme
ninger av sinne, skuffende latter 
og brøl, og slagord som «nå får du 
ta deg sammen». Det skaper vondt 
blod. Hvorfor ikke gå på banen og 
gjøre det bedre selv ? Nei se det vil 
tribunesliterne ikke høre. Og jeg 
vil ikke snakke om U. K. de har 
blitt dynget ned i saftige vendin
ger. O. K., mye kunne vært bedre 
og mye kunne vært værre. U. K. er 
en uriaspost, og vi misunner dem 
ikke. La dem få den glede å arbeide 
i fred heretter. Hvorfor ikke kom
me med forslag til granskning, de 
setter pris på det, og vil nok ta i 
mot gode råd.

Alle som har spilt fotball er 
inneforstått og vet hvordan stimu- 
lanse i form av håndklapp, et godt 
ord, kan virke stimulerende til be
dre innsats. Så dere tribuneslitere 
og torghengere, snu om, bebreid 
dem ikke i rå veninger, men gå 
heller inn for å hjelpe dem.

Jeg mener ikke det at en fotball
spiller skal syes puter på opp under 
armene. Langt ifra-------han tåler

Porsbladet vil gjerne ha en per- 
sonalspalte i avisen. Husk alle som 
har jubileum, såsom runde år, 
bryllupper, forlovelser, fødsler o.l. 
innen foreningen, vær vennlig da 
å si fra til Redaksjonen.

nok å bli tilsnakket på en fornuftig 
måte, men usportslig kritikk er av 
det onde. Jeg ville kalle det meget 
usportslig, når venner, klubbka
merater, og kjente roper ukvems
ord fra tribunen og bak målene. 
Det hører ingen steds hjemme med 
slikt utbrudd, og la oss få slutt på 
uvesenet hurtigst mulig. La oss 
møte høstsesongen med bedre for
ståelse fra tribunen og torget, så 
vil nok alt ga mye bedre.

Og husk også dette: Vi har na
boklubber som også trenger stimu
lans av kretsens fotballtilhengere. 
Støtt opp på kampene med din 
heiastemme. Vis din forståelse til 
samarbeide. Det trenger vi i høy 
grad.

Til slutt vil jeg ønske dere alle 
velkommen tilbake fra ferien, og 
så møtes vi til nye dyster, med 
sund fornuft, fornyede krefter, 
god lagånd, og frem for alt, godt 
kameratskap, og håper at den lu
nefulle skjebne vil smile til oss 
som alldri før.

Boksegruppa.
Det har vært en meget god se

song for boksegruppa i år. Siden 
boksesesongen tok til i september 
måned har det vær!, et yrende liv 
på treningskveldene, opp til 25—30 
mann. Treningen har gått med liv 
og lyst, unge som eldre har renset 
ut av sin kropp dovenskapen. Svet
ten har rent og de glinsende krop
per har vært bevis på at her kom
mer styrke som skai anvendes til 
innsats i sesongene som kommer.

Sesongen i år har vært en av 
de beste i gruppens historie. Vi har 
3 landskampseire og en gull og en 
sølv i årets juniormesterskap.

Boksegruppa har erobret 10 1. 
og 2 2. premier. Tore Lund topper 
listen med 5 1., en landskampseier 
og som årets juniormester i lett 
tungvekt. Roald og Øivind hai’ en 
landskampseier hver og ellers flere 
andre fine plaseringer.

Det er som Jacob Rolsdorph 
skrev i V. G.: Flottere og mer lo
vende gutter i denne kategorien 
er det år og dag siden vi har hatt. 
Men vi har også flere andre gutter 
som er meget lovende.

Tor Skarnes

i nærmeste
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Svein Barth er ingen indreløper, 
hans plass på laget er og blir half
back. Mot Sarpsborg spilte han en 
fin og god kamp som sidehalf.

«

Øistein Wige burde aldri vært 
satt ut etter Sarpe-kampen. En 
fargerik spiller som gir hva han 
kan!

Brevik—Pors, junior.
Lisleby—Pors, 2. div.
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Oddaker spiller sin siste kamp 
for Pors i Stavanger. Synd å miste 
en slik fin spiller. Vi ønsker ham 
held og lykke med sine studier i 
Danmark, og håper han vil være 
tilbake på backplassen igjen neste 
år.

har i den senere tid ikke vært som 
den burde, — særlig blant de pas
sive.

Vel er det så at det er meget 
som kan kritiseres, — det skulle 
bare mangle —, men la det skje 
saklig og ved det rette forum.

Når det går godt så er alt vel 
og bra, — da bør også ledere og 
aktive få den ros de fortjener, men 
blir det tap, ja da får alle sitt pass 
påskrevet i ordelag som ikke egner 
seg på trykk. Vi må gå ut fra at 
alle gjør så godt de kan enten det 
gjelder de aktive eller lederne, for 
ingen går da bevist inn for å tape.

Nei la oss tape med verdighet, 
det er ingen skam å tape. La oss 
da heller muntre dem opp til å gjø
re det bedre neste gang.

Ofte er det UK det går utover, 
men husk på at det er medlemmene 
selv som har valgt styrer og ut
valg, ofte mot sin vilje men som 
de gode medlemmer de er har de 
påtatt seg oppgaven etter medlem
menes ønsker.

Enda en ting vil jeg få under
streke, nemlig at de som kritiserer 
mest er de som aldri påtar seg 
noen hverv eller rekker en hjelpen
de hånd ved dugnad etc.

Jeg vil så sterkt jeg kan opp
fordre alle medlemmer i foreningen 
å komme på generalforsamlingene, 
og være villige til å ta et hverv 
hvis de blir foreslått for derved å 
få rettet på de feil som er blitt 
gjort. Jeg går da ut fra at de som 
kritiserer har forslag til å gjøre 
det bedre.

For å slutte som jeg begynte, 
nemlig med begrepet klubbånden. 
La oss alle bli mere positive og se 
en sak fra flere sider, og la oss 
ikke stå på gatehjørner å rakke 
ned på våre egne.

Stort sett har det jo gått bra, 
ikke sant?

Tungvektbokseren Øivind San- 
dersen 10-kamp mester! Han har 
det ikke bare i nevene. På fri- 
idrettsområdet er han også en me
get habil og stø mann. Her forleden 
beseiret han alle sine konkurrenter 
(i alt 7) og tok et populært mester
skap i 10 kamp. I sannhet ingen 
dårlig prestasjon, og det er sikkert 
at han lader opp for kommende 
boksesesong!
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I en samtale med Strømmenspil- 
lere etter kampen, anerkjente de 
pors-seirpn, men de mente også at 
kampen var så jevn at de også 
kunne ha vunnet med litt hell.
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Leo Weber er også en spiller vi 
må regne med i fremtiden som for
svarsspiller ?

J -P gullsmed V 
(Dagfinn Barth
Biengården v/ Broen

Lagringsplass ønskes!
Telemark Boksekrets har blitt 

tilsendt et førsteklasses internasjo
nalt podium med tilbehør. Det be
ror ennu på Dampskipsbryggen, 
grunnet mangel på lagerplass. Er 
det noen som har lagringsplass? 
Vær da vennlig å kontakte form. 
Bjarne Olsen.
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Kalle ble stygt skadet i Fram- 
kampen, og frykter at han er ute 
av dansen for i år. Vi føler med 
ham og ønsker ham en rask bed
ring.

Vi gratulerer Porsgrunns Vol- 
leyballklubb med dobbelt N. M.

Hyggelig at porsmedlemmer var 
så sterkt representert på lagene.
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Seriekamper høstem 1959
1. sept.: Pors—Storm H, gutter. 

3. sept.: Pors—Kragerø, junior. 
Pors I—Kragerø, sm.gutt. 4. sept.: 
Borg H—Pors II, sm.gutt. Pors I 
—Fossum, 2. res. lag. Tollnes— 
Pors II, 2. res. lag. 6. sept.: Pors— 
Sparta, 2. div. 8. sept.: Tollnes— 
Pors I, sm.gutt. Pors II—Herku
les H, sm.gutt. Pors II—Gjerpen, 
2. res. lag. Skiens B. K.—Pors I, 
2. res. lag. 9. sept.: Borg—Pors, 
junior. 10. sept.: Pors—Skiens- 
Grane, 1. res. lag. 11. sept.: Pors 
—Sundjordet, gutter. 15. sept.: 
Pors I—Borg, 2. res.lag. Pors H— 
--Eidanger, 2. res. lag. 16. sept.: 

20. sept.: 
27. sept.: 

Pors—Selbak, 2. div. 4. okt.: Pors 
—Snøgg, 2. div.
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Pors’ lett-tungvektbokser, Roar 

Skjelbred sysler også med friidrett. 
I K. M. erobret han 2. plass (sølv) 
i høyde på 1,80 m, og 3. plass 
(bronse) i spyd. Særlig i høyde
sprang har han store muligheter, 
grunnet sin spenstighet. Skal vi si 
han blir den første Telemarking 
over 2 meter? Håper ikke du gjør 
mine ord til skamme Roar.
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La det gå «.spord» i å samle på sølv. 
Mengder av mønster å velge i _
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Etter 4 kamper står Pors med 
4 poeng. Gjennomsnitlig 1 poeng 
pr. kamp, det skulle holde til ny 
kontrakt i 2. divisjon?
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Htlsen fraPorsbladets
INNSATSPOKAL Stanford-Le-Hope, Englandfor sesongen 1959/60

for

I

Hilsen S. E.

Telefon 50 409

Øst — Vest 
like langt!

Selv om min kone og jeg er sta
sjonert i England, fotballsportens 
hjemland følger vi spent med det 
som foregår i Porsgrunn Vest.

Herifra kan jeg fortelle selv om 
om det nå er kjent i Norge, at det 
er stor landesorg, over at socccr- 
kongen Billy Wright, mannen med 
105 landskamper truer med å legge 
fotballstøvlene på hylla. På hjør
nene, i gater, i kullminene, på øl- 
sjapper, ja overalt er klikker sam
let og diskusjonen går høilydt, en 
krigserklæring kunne ikke bli mere 
omtalt. Billy Wrigth er litt av et 
unikum, han er elsket og aktet som 
en avgud. Jeg har sett ham mange 
ganger og til å være i et så hårdt 
yrke som proff-fotball, skal det 
letes lenge etter en renere og frem 
for alt farverik spiller. Karakte
ristisk er det, har aldri i sitt harde 
fotballiv blitt vist ut av banen, og 
frispark er det yderst sjeldent på 
ham. En egen evne har han også 
til å ungå skader på seg selv, og 
det begrunner han med, at i en tak
ling må det settes til kraftig og 
konsist, helst før motstanderen får

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

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

GRATULERER!
Ekteskap er inngått av Rolf 

Gunnerød og Bjørg Naphaug, Ok- 
lungen.

Brodr. KarEsen
blikkenslagerverksted

p/s
Kom som bestilt, Viking i 4. run

de, får jeg anledning, skal det ikke 
mangle på heiastemning på ekte 
Bergensk vis!

J. Pettersem
KJØTT- OG PØLSEVARER 
Tel f. 52 392 — Porsgrunn

Ja, nå er ferien snart slutt, og 
jeg håper dere har hatt en god 
ferie alle sammen.

kontroll over ballen. Well den gode 
Billy er ikke stor og høi av vekst, 
han minner meg mye om Leif Lind- 
stads bastante bygning, bare det 
Wrigth er lys blond. Gjør Wrigth 
alvor av sin trussel, må han spille 
en avskjedskamp. Da frykter jeg 
det finnes ingen fotballstadion i 
verden som kunne ta imot de hun
dre av tusen som ville ta farvell 
med ham, og det sier ikke så lite. 
Billy har vært medlem av Wolver- 
hampton i hele sitt liv. Klubben 
store sjef Stan Cullis betegner ham 
som uerstattelig, han er mer enn 
en spiller for meg. Han er en stor 
mann med et hjerte av gull. Og 
mitt høyeste ønske er at Bill vil 
være hos oss og hjelpe til for resten 
av livet sitt. Store ord av en ma
nager å si, da må leserne forstå 
hva han har vært for Ulvene og 
hele England. Stan Cullis sier vide
re at i de 21 år Billy har vært hos 
oss, har det aldri vært sagt et 
ukvemsord mellom oss. En stor 
sportsmann er han. Hør bare hva 
Wrigth sa til sin undskyldning for 
å legge opp, en av grunnene var:

Etter Urædds flotte innsats mot 
Øm i Lystlunden, begynte vi fra 
vest å stille store forhåpninger til 
Urædds opprykning til Landsdels- 
serien. For Pors ville det være en 
storartet gave, begge bysbarna i 
samme serie. Vi satte vår lit til 
Urædd, at nå skulle det bli slutt 
med stedbarnsproblemet, og den 
gamle store fotballsusen igjen skul
le stille seg til rådighet for et in
teressert og fotballhungrig publi
kum. Litt av et fotballeldorado ville 
det da blitt. Øst og Vest i samme 
serie, og innbyrdes kamper. Vi så

forundt at den dårligste går ned. 
Slik er fotballen, og slik blir den 
vel i all evighet. Det kommer flere 
tog Urædd, troen på dere skal trods 
alt vedvare, og vi ønsker dere hell 
og lykke i kommende sesong.

W. L.

tember, og 
beide for full fres igjen, samme 
problem å skaffe penger til den 
tradisjonelle barnefest og gamle- 
fest. Der går omtrent alle våre 
penger, og vi har også tenkt å inn- l 
by noen flere grupper en gang i 
høst. Men jeg er ikke redd, for da- 
megruppa arbeider godt sammen 
både innen styret og medlemmene 
forøvrig, så det er ikke noen kunst 
å være formann for en slik flokk 
damer. Alle er villige og greie, tar 
hver sin tøm, så alt går etter opp
skriften. Men vi har også en stor 
del av vestsidens befolkning å tak
ke som har vært greie når vi har 
kommet med våre loddbøker.

Jeg vil herved få lov å takke 
styret, medlemmer cg ikke å for
glemme underholdningsgruppa og 
festkomiteen for alt arbeide de har 
hatt i den sesongen som har gått.

Hilsen Damegruppa 
Formann

allerede det store publikum, vi sa 
allerede fotballens store rekrutte
ring, og ikke minst det økonomiske 
store løft som begge parter ville 
ha fordel av.

Kampen Urædd — Snøgg burde 
ikke vært noe problem for vårt 
bysbarn. De hadde stor kjennskap 
til Snøggs styrke og svakhet fra 
den ikke altfor gamle 1. imnde- 
kampen på Notodden. Vi var også 
sikre på at Urædd hadde lagt opp 
en safety taktikk som skulle gi ferje ape sammen. Men husk vi 
dem det solide forsprang, som igjen begynner møtene igjen den 14. sep- 
skulle holde unna, uansett utfallet tember, og da blir det atter å ar- 
av Snøgg — Ørn-kampen noen 
dager senere.

Vi gikk til kampen på Urædd 
Stadion med den faste overbevis
ning å heie Urædd fram til en solid 
seier, og retten til vår nest beste 
fotballserie. Men dengang ei, sa 
Tordenskjold. Snøggs taktikk var 
uavgjort, for enhver pris, det så 
man tidlig i kampen.

Hvor var Urædds taktikk? Det 
nyttet lite med den hamringen på 
Snøggs betongmur, og de vanvit
tige nellene som ble lagt inn foran 
mål av Urædds halfbacker. Urædd 
burde ha lagt om spillet, trekt seg 
tilbake på banen, latt Snøgg ta 
initiativet, for Urædd hadde jo in
gen ting å tape på det, tvert om. 
Well, Urædd om det. Det nytter 
ikke å gråte over spilt melk, gjort 
er gjort, og vi fikk oss en ørevinge 
over den tapte glede som vi så 
smått hadde tatt peiling på! Urædd 
tapte stort på sitt offensive spill 
trods overlegenhet.

Vi hadde helt glemt at fotballen 
er rund, og den synes som den blir 
rundere for hver dag, for ta en 
seier på forskudd er og blir hasard
spill.

Så vil jeg bare resignere på den 
store skuffelse, vi fra Øst og Vest 
og hele Grenland fotballkrets fikk. 
Kan jeg gi noen trøst til Urædd 
med disse ord, så er de velment.

Det er ikke alltid forundt at den 
beste går opp, og det er ikke alltid

Det er ikke riktig av meg å la 
centerhalfen Georg Showell gå der 
som en skygge av meg, uten å gi 
den sjansen han fortjener, da blir 
ikke fotballen den lek og fornøyelse 
den skal være. Hvem andre enn 
Soccer kongen ville si det? Tegn 
på at Billy Wrigth også har ånde
lig følelse, et rikt sådan, også for 
sine medmennesker i sportens fot- 
ballverden. Well, well så får vi da 
se, i neste måned begynner fotbal
len og alvoret igjen, om hele Eng
lands fotballkonge virkelig legger 
opp, jeg tror det ikke.

Denne epistel ble lengere enn jeg 
hadde tenkt, men jeg kan trøste 
dere med at honoraret blir det 
samme.

Også venter min kone og jeg 
spent på resultatet i cupkampen 
mot Strømmen i 22 nyhetene. Sol
veig sa, de klarer aldri Strøm
men, men jeg sa, «allriht I bet 
you a pound,» Strømmen blir sent 
hjem i kraftig motstrøm.

Kl. 22,20. Bravo, gratulerer, sei
ren ble vår, heia Kalle og Co, Sol
veig hilser Otto Malmgren med de 
samme heiagratulasjoner, og selv
følgelig ikke å forglemme min gam
le gode arbeidsvenn fra okkupa
sjonstiden, arbeidsjernet Halvor 
Teksten.

Lørdag 22. august er mitt opp
hold her borte slutt, setter da kur
sen hjemover via Stavanger, og 
håper på å være i Porsgrunn rundt 
1. september, så inntil da på gjen
syn.

For å inspirere fotballspillerne 
på førstelaget til størst mulig inn
sats i turneringen 1959/60 utset
ter Porsbladet en sølvpokal til den 
spiller som gjennom hele turne
ringen yter den beste innsats i 
kampene.

Det som naturligvis teller mest 
er at en spiller gjennom hele kam
pen viser godt spill og fin innsats, 
men ved vurderingen legges spiller
nes vanlige nivå eller standard til 
grund. Enkelte episoder som kan 
få avgjørende betydning for kam
pens sluttresultat kan berettige 
en spiller til å få stemmen, og man
ge andre og uforusette ting kan 
tas med ved vurderingen.

Den spiller som ved turneringens 
slutt har samlet flest stemmer får 
sølvpokalen til eiendom.

Vi håper på knivskarp kamp om 
pokalen og at alle vil gå 100 % 
inn for å vinne den.

Redaksjonskomiteen 
vurderingen (eventuelt med 
mann fra fotballgruppas styre).

NORRØNA FABaiKÉB Å/S
PORSGRUNN

står
vara-
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Til orientering!Nå må vi
lade opp
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Teksten

J. D.
Tumgruppas styre.

v

En liten orientering 
fra formannen

VIKING 1
PORS 0

Dessverre holdt optimisten ikke 
mål, om enn Pors leverte en god 
kamp, men vi tapte med æren i 
behold, og bare det er ikke lite. 
Mod litt hell i avgjørende situasjo
ner kunne det blitt seier, men med 
tre reserver var handicappet for 
stort.

Moro var det å lese i pressen at 
Pors var en positiv overraskelse og

Rolf Bjørnsen 
scorer for Viking

$

-

et sympatisk lag, som representer
te vår klubb på en verdig måte. 
Det gleder i skuffelsen om neder
laget, og er i seg selv en moralsk 
seier, som teller for oss. Det gode 
kameratskap og innsatsviljen for
nekter seg ikke. Måtte det slå ut 
i full blomst i de resterende serie
kamper.

kondisjon. Her kan vi trekke Pa- 
ralellen mellom den helsegivende 
sommeren og kondisjonstreningen. 
Vi skaffer oss et lager å ta av, og 
har vi ikke det blir det skralle 
greier. Alle ting blir vanskelig om 
man ikke tar dem i rette rekke-
We. Hilsen 0. S.

Ai-nc Halvorsen 
redder el hardt 
Vikingskudd un
der liggeren.

Turngruppa vil med dette gjerne 
imøtegå den kritikk som har vært 
reist i anledning uttakingen av 
medlemmer til treningsleire og re
degjør for følgende retningslinjer:

Så snart turngruppas styre har 
fått melding fra turnkrets, idretts
krets eller forbund cm at vi kan 
sende deltakere (det være seg en, 
to eller flere) til de forskjellige tre
ningsleire som skal avvikles, blir 
dette kunngjort gjentagne ganger 
på medlemsmøter og turnkvelder 
for alle lag. Alle som er i den rette 
alder har da rett og anledning til 
å søke om opptakelse.

Det blir da styrets lodd å ta ut 
den eller de som kan bli mod, og 
stønaden blir fastsatt i forhold til 
de midler som styret ser seg i stand 
til å anvende til dette formål.

Stønaden blir fordelt i forhold 
til omkostningenes størrelse ved de 
forskjellige leire.

Forøvrig kan vi fortelle at hittil 
har alle, som har søkt, fått anled
ning til å delta, men vi kunne i år 
ha sendt mange flere medlemmer 
hvis bare flere hadde søkt derom.

For å unngå fremtidige mis
forståelser vil turngruppens styre 
gjerne gjøre oppmerksom på at 
de alltid står til rådighet, når det 
gjelder svar på spørsmål av for
skjellige slag.
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Turnmønsfringen 1959
Vi vil på denne måte få takke 

alle som var med å hjalp oss ved 
vår turnmønstring, som ble bragt 
vel i havn.

Bet er alltid, hyggelig å vite at 
man har villige hjelpere, og når 
det dertil klaffer med vær, folk 
og musikk, har vi all grunn til å 
være fornøyd.

Hjertelig takk hver især!

Vi har hatt en overordentlig god 
sommer i år. Hvor vi kommer hen 
prates der om ferie. De som har 
hatt en tidlig ferie har selvfølgelig 
fått den porsjon sol de måtte ha, 
og de som ikke har hatt ferien en
da ser fram til den dagen de kan 
reise vekk og riktig gasse seg i sol 
og ramsalt sjø. Eller ta bilen og 
dra over fjellet med fiskestanga. 
I avisene kan vi lese om bøndene 
som klager over at avlinga blir 
ødelagt, og til vinteren får vi 
strømrasjonering igjen. Men det er 
slike ting som liksom ikke bekym
rer oss nå når vi koser oss på sva
berg og sandstrender ute ved sjøen, 
eller når kona steller i stand en 
god kopp kaffe ute i hagen. Cg 
godt er det at vi ikke tar slike små- 
sorger på forhånd. Om ikke lenge 
er høsten over oss og vi starter på 
den andre halvleken igjen. Somme
ren gir oss sunnhet og krefter som 
vi tar av vinteren igjennom, til det 
atter er sol og sommer igjen.

Noen av oss har kanskje begynt 
å legge planer for høsten og vinte
ren. Fotballgutta har en krevende 
høstsesong foran seg, og de som 
driver om vinteren begynner hver 
især å stunde litt fram.

Vi i boksegruppa begynner så 
smått «å klø» i nevene, og tenke 
på den hersens «kondisen». Sjøl 
har jeg tenkt å ta meg kraftig i 
nakken denne høsten å få en «saf
tig kondis» som det heter. Når det 
lir litt på håper jeg å få tid til en 
liten tur hver dag, og jeg har satt 
meg i hodet at når vi begynner 
inne skal jeg kunne kjøre for fullt.

Det er nok av mål å ta peiling 
på denne sesongen, men skal det 
bli til noe må det trenes. Det er 
den store feilen hos oss alle sam
men at vi mangler en bunnsolid

'-y

Porsbladet og Telemark Arbei
derblad arrangerte direkte overfø
ring av 4. rundekampen mot Viking 
i Stavanger.

Tross nederlaget (0-1) ble trans
misjonen en suksess for de ca. 7— 
800 fremmøtte, men så var også de 
tekniske forhold ideelle, og i jour
nalist O. Hegge hadde vi en super- 
fin speaker.

Jeg svarer så gjerne til vårt 
populære klubborgan Porsbladet 
når redaksjonskomiteen spor. Men 
før vi går løs på spørsmålene må 
jeg ha lov å si at aldri for har vel 
avisen vår hatt en slik popularitet 
blant våre medlemmer og mange 
flere som den har i dag. En gleder 
seg til at avisen skal komme.

Til spørsmålet om Hovedstyret 
har opplegg for vinteren når det 
gjelder kulturkvelder o. 1. kan jeg 
svare at vi har ikke drøftet dette 
ennu. I feriemåneden juli har vi 
ikke hatt møte, men om noen da
ger vil Hovedstyret komme sam
men for å drøfte bl.a. denne sak. 
Kulturkveldene vi har hatt har 
stort sett vært godt besøkt og dis
se har alltid noe å «gi» medlem
mene.

Når det gjelder spørsmålet om 
«seniorklubben» så må jeg erkjen
ne at den ennu ikke har gitt liv 
fra seg, men dc-n kommer nok utpå 
høsten.

Spørsmålet om planer eller øn
sker for framtiden så er det alltid 
planer, men som jeg tidligere ut
talte til Porsbladet var det nødven
dig å fullføre de planer og de ar
beider som var påbegynt, samtidig 
som vi har løst andre viktige spørs
mål til beste for foreningen.

Der arbeides godt i alle grupper, 
resultatene er gode og jeg ser fram
tiden lyst i møte.

Pors er Pors — den ting er 
sikkert.

o
Anna Evensen

i. •’<, t.- w
hu
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«Ekko

Turngruppa setter i år i gang 
med gutte- og mosjonsparti for her
rer. Det har i lengere tid vært stor 
etterspørsel etter gutteturn i Pors, 
så vi antar det blir trangt om plas
sen, når vi starter under ledelse av 
Finn Jamtvedt.

Instruktør for herrenes mosjons
parti håper vi å få i orden med det 
første.

Alle partier i turngruppen star
ter i begynnelsen av september, og 
de nærmere enkeltheter om dag og 
tid vil bli avertert i dagspressen.

Duddi tar seg av nøster og piker 
9—12 år, og Vivi-Ann av piker 12 
—16 år, samt damer og husmødre.

Jamtvedt fortsetter med konkur- 
ransetumere.

Alle som vil være med i sunn 
idrettsøvelse som en hobby i hver
dagens mas og jag: Møt frem fra 
første dag.

Vi ønsker alle velkommen i turn- 
salen på Vestsiden Skole.

Turngruppas styre.

Det kan trygt sies at arbeidet 
med den nye treningsbanen på sta
dion har trukket i langdrag. For 
det første hadde en vansker med 
tomteervervelse, da det viste seg 
at en for å få en brukbar bane, 
måtte komme 
eieren av en 
vanskelig, all den tid vedk, kun 
kunne gå med på at det måtte 
skaffes en tilsvarende tomt. Etter 
mange viderverdigheter gikk det i 
orden, men den neste bøygen var 
oppmålingen av banen. Her viste 
det seg at Solum kommune har 
prosjektert en temmelig bred vei 
forbi banen (utvidelse av den nå
værende veg) slik at vårt event. 
gjerde måtte trekkes noe tilbake. 
På forespørsel har en ikke fått 
klarlagt hvorvidt Solum kommune 
vil yte Pors erstatning for denne 
grunn eller ikke, men det er ting 
som en får komme tilbake til når 
kommunen må begynne sitt ar
beide.

Som leserne vil vite, har Pors 
fått tilsagn om stønad av tippe
midlene til treningsbanen, og ar
beidet er nå kommet så pass langt 
at en med det første kan avlegge 
regnskap for STUI( Statens Ung
doms- og Idrettskontor) slik at 
oppgjør kan finne sted.

Det som gjenstod når sesongen 
tok til var oppsetting av gjerde og 
ballnett mot naboene nærmest ho
vedvegen. Dette arbeidet er utført, 
og målstengene vil være på plass 
i de nærmeste dager.

Stadionstyret har hele tiden vært 
av den oppfatning at treningsbanen 
skal være en avlastning for selve 
stadion, som til sine tider kan være 
meget opptatt. En har planlagt 
både trening og mindre kamper på 
treningsbanen.

Til tross for denne utbygging 
har Pors store arealer disponible, 
og det er krefter i sving for å 
kunne utnytte endel av området på

Jørgen Dyrbing
Leo Wendelboe Larsen, Magne Johansen

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

sore!

Realfsens Elektriske forretning A s 
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

Skigruppa
på rett vei!

Pors Skigruppe avholdt årsmøte 
i klubbhuset 1. september under 
ledelse av formann Alfred Magnus- 
sen.

Av beretningen gikk det fram 
at gruppa hadde hatt et travelt 
arbeidsår som har gjort sitt til at 
regnskapet viser et underskudd.

Av arbeide som har blitt utført 
kan nevnes lysanleggene i begge 
bakker, samtidig som vi på det 
nærmeste har fått i stand et kose
lig rom under hoppet i Rugtvedt- 
kollen. Dertil måtte man kjøre sne 
for å få avholt sitt jubileumsrenn 
22. mars, så man må si at styret 
sammen med medlemmene har ut
ført et stort arbeide.

Det ble vedtatt på møtet å dele 
vestsiden opp i flere soner innen 
junioravdelingen, fra Nenseth til 
Knardalstrand. Disse soner skal 
trene og konkurrere seg imellom. 
Man håper på den måten å få bygd 
opp en god og sterk skigruppe.

Det ble nedsatt en komité be
stående av Grant Teigen, «Jeisen» 
Gundersen og Gustav Gustavsen til 
å arbeide med planer om en lys
løype fra vestsiden opp til Rugt- 
vedt.

Det ble ellers vedtatt å søke om 
K. M. i hopp og 15 og 10 km. lang- 
renn. Dertil er man innstilt av kret- ™ 
sen på et aftenhopprenn fredag 19. 
februar. En har også søkt om et 
distriktsgutterenn for gutter..

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

en mer økonomisk måte. Dette er 
ting som en evt. kan komme tilbake 
til senere, da saken er temmelig 
fersk ennå.

Stadion trenger selv til en make 
upp. Avkledningshuset er dårlig, 
og første post på programmet bør 
vel være en forandring med det. 
Det samme gjelder toilettforhol- 
dene.

I det hele kan en si at arbeidet 
med stadion som de fleste andre 
steder er et spørsmål om penger 
og arbeide. Begge deler er viktig 
og en omkamp mot Viking hjemme 
og deretter hjemmekamp mot Nes- 
sc-gutten i kvartfinalen ville gjort 
vei i vellinga . . . Tross alt: fot- 
ballfolket har gjort det bra i år, 
og medgangen har ført til at pub- 
likumsbeøket har holdt seg jevnt 
godt.
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