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Juniorlaget som møtte i den første finalekampen :

Sittende fra venstre: Gunnar Hovinbple, Svein Halvorsen, Roy Ludvigsen, Arne Hegna og Knut J. Hansen.
Stående: Olaf Rønningen, Jan Jacobsen, Ragnvald Johnsen, Tor Skott, Odd Hansen og Roy Elseth.

Lilzeved, omtrent og nesten
slår ingen mann av hesten.

Etter 4 finalekamper om kretsmesterskapet måtte juniorlaget melde pass. Allikevel har
dere all ære av innsatsen, for husk det er ingen skam å tape, når bare man taper med
æren i behold, og det. gjorde dere.
Iveren og interessen for treningen har vært fin, og i trener «Stubben» har dere hatt en
leder som har visst å skape den riktige lagånd og moral. Også han skal ha sin andel av æren
for en fin sesong. Lykke til i fremtiden!

. j

I, L. Dyraas
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Telf. 515 68
Brød g>r styrke

Kaker gjør fest

SOLID SKOTØY
hos

Telefon 52 506
V. Porsgrunn

H. J. HALS
Storgt. 136 - Tlf. 5 07 61,

H. OL/EN

O. Braarud

V. Porsgrunn
Telf. 50425

KJØTT- og PØLSEFORRETNING

Øst og vest

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER

Telefoner: 51506 — 51505

Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 OJf 56

Telefon 51404 — Porsgrunn

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

Vestsiden Skotøyforretning A.s
,

Eneforhandler

TORVET

V. Porsgrunn

Telefon 52121

DOTtOr dyrker vi idrett?

THORLEIF

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

fflattaå innåh^dd.

T/-M. ukdu ag. lu&idM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUMD METALVERK A.S
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
Telefon 52 387

Etabl. 1892
Porsgrunn

er 60!

Innledningsvis kunne jeg ha lyst idrettsarbeidet er der ingen rangstil å definere forskjellen mellom eller klasseforskjell. Her er vi alle
Selv de unge blir eldre med
ordene idrett og sport. I mine ører like.
drene. Det gjelder alle, uansett om
Især ungdommen bør ha et felt han heter Per eller Pål, — eller
lyder idrett likesom litt finere enn
sport, og hvis du går tilbake i ti hvor de føler seg hjemme og kan Thorleif Aasland. Årene går videre
den og gransker ordenes opprin få utløsning for sitt energiover- — ubønnhørlig. Hvem skulle vel
nelse vil du oppdage at der er en skudd. Idretten er bare et av de tro at Thorleif virkelig er 60 år!
meget vesentlig forskjell på disse mange midler for å beskjeftige de Ikke for det, Thorleif har jo virket
unge til noe sunt, som gir glede og i Pors så lenge klubben har vært
to ord.
Ordet idrett betegnede nemlig styrke i form av samhold og kame til og den begynner jo å dra på
opprinnelig såvel legemlig som ån ratskap.
årene den også nå.
Daglig leser vi om ungdom som
delig ferdighet, men er etterhvert
Kirkebøkene viser det også, så vi
gått over til bare å betegne legem blir trukket inn i et dårlig miljø må jo tro det. Forøvrig er vel 60
lig dyktighet, og i dag er det sådan for til slutt å gå til grunne. Det år ingen avskrekkende alder lenger,
at man bruker ordene i en og sam- er dette vi skal til livs gjennom og Thorleif har forstått kunsten å
idrettsarbeidet. Vi skal bygge opp holde seg i form. Bare tenk på den
me betydning.
Ordet sport har sin opprinnelse hvor andre bryter ned og skape faste ruta til Stadion omtrent hver
i det franske desport (glede — harmoni og balanse i sinn og kveld, år etter år, fra tidlig om
fornøyelse) og her er naturligvis kropp. Vi må lære å se idretten i våren til senhøstes når snøen kom
ment fritidsfornøyelse. Sett i denne et litt større perspektiv enn det mer. Med så mye frisk luft må en
betydning har det en nær tilknyt som vi vanligvis tillegger selve jo holde seg ung!
Det skulle være unødvendig for
ning til idrett, for det er jo nettopp erdet idrett, men det krever en
ikke
å si umulig, her å nevne alle
fornøyelsen som skal drive verket positiv innsats av oss alle — ikke
de
tillitsverv
Thorleif har hatt i
og gjøre idretten til den fascine bare av de ledere som vederlags
klubben
sin,
og
hvilket arbeide han
fritt
har
helliget
seg
dette
arbeide,
rende fritidsinteresse, som har slått
har
utført
for
å
bringe Pors-navnet
men
i
like
så
høy
grad
av
hjem

så dype røtter i alle samfunns- og
fram
i
lyset.
Fra
de tidligste guttemene,
for
bare
ved
full
støtte
fra
aldersklasser. Men idrett er mere
og
ungdomsdager
som aktiv fot
disse
får
idrettsarbeidet
den
verdi
enn fornøyelse. Den gir oss legem
ballspiller
—
vi
som
er eldre husker
som
vi
tilsikter.
lig og åndelig sunnhet — den gjør
hvilken
gentlemannspiller
Thorleif
J.
D.
gutt til mann og mann til gutt. I
var — til de senere år som admini-

Bena Fabrikker

pors-bladet
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strator og med hverv i nær sagt alle
de grupper klubben rår over. Alltid
i spissen til å ta et tak, enten det
er i skibakken, på skøytebanen
eller på fotballbanene. Ja, fotballen
og stadion er nå hans spesielle
kjeledegge da. Stadion steller han
med som om det skulle være hans
egen hage. Alltid tilstede ved tre
ning og ved kamper, og blir noen
skadei er Thorleif på pletten med
massasje.
Hvordan han tid til å utføre alt
det han har gjort for Pors? En
kelte mener riktignok at det er
fordi han er og blir en uforbederlig
ungkar, men det er ikke nok. Hans
levende interesse for sin klubb har
simpelthen bevirket at han ikke
har fått tid til å bry seg med noe
annet, ihvertfall ikke med noe så
prosaisk som damer!
Heldig er den klubb som har
menn innen sin midte som Thorleif.
Hans aldri sviktende interesse for
Pors har vært av uverderlig betyd
ning for klubbens trivsel og fram
gang.
Han kan glede seg over at Pors
har kjempet seg fram fra en sped
begynnelse til klubben i dag står
som en stor klubb, kjent og aktet
utover hele landet. Hele tiden har
Thorleif vært med, alltid på vakt
for å forsvare klubbens interesser.
Pokaler eller premier har Thor
leif aldri hostet for sin innsats,
men har har erobret seg en plass
i Pors historie som ingen annen.
Han er da også klubbens, nær sagt,
selvfølgelige æresmedlem, en ut
merkelse han fullt ut fortjener.

3Kar reservene
for dårlig kamptrening!
Tar en for seg tabellene for 1.
reservelag ser en at Odd og Pors
faktisk er uten den motstand disse
lag bor ha.
Pors har de siste år blitt krets
mester i denne klasse med Odd
som en klar toer. I år ble imidlertid
Odd mester med 17 poeng og en
målkvote på 73—6. Pors ble toer
med samme antall poeng og en
målkvote på 68—1. Disse to lag
spilte uavgjort 1—1 i serien. Det
er spillere fra disse to lag som
skal rykke inn i en 1. div. eller 2.
div. kamp, når klubbens A-lagsspillere blir skadet oller er ute av
form.
Kan man si at disse spillere —
og spesielt forsvarsspillere — har

Ennå har Thorleif mye ugjort
i klubben sin, oppgaver som han vil
være med på å løse like glødende
interessert som for, til gavn og
glede for alle medlemmer av hans
kjære klubb.
Når Thorleif 2. november runder
de 60 vil alle Porsere, både unge
og eldre gratulere ham, og samtidig
takke ham for hva han hittil har
utrettet for Pors, og ønsker ham
lykke til i årene framover.
Vel blåst Thorleif!

Porser

den nødvendige kamptrening som
skal til for å erstatte A-lagsspillore? Er det riktig hvis Odd eller
Pors’s B-lag er fullt på høyde med
kretsens øvrige 3. div. klubber, at
de ikke får konkurrere sammen
med disse?
Bor ikke et lag få spille i den
klasse som deres kvalifikasjoner
tilsier, og burde ikke dette spesielt
være tillatt når det gjelder rekrut
tering til våre 1. og 2. div. lag.?
Undertegnede mener ikke hermed
at disse lag skal kunne spille i 3.
div., fordi klubbenes A-lag spiller
i en høyere serie, mon at de bør få
en anledning til å spille seg dit.
En kan spørre: «Er det dekning
for en slik tanke» ? — Jeg mener
ja. Når Odds B-lag i en enkelt
seriekamp vinner 20—0, og samme
lag slår et av kretsens fremste 3.
div. lag må det være det.
For Pors’ vedkommende så hus
ker vi at B-laget ifjor deltok i
kretsens beskjeftigelsescup og slo
Storm i finalen med 7—1. Av andre
resultater i denne cup nevnes 7—4
over Kragerø, 3—2 over Urædd.
I år kom laget til finalen og tapte
denne 3—2 for Skidar.
Det har her i Pors de siste årene
vært en veldig interesse for fot
ballsporten. Vi har derfor påmeldt
enda et C-lag, slik at vi i dag deltar
med 4 senior- og 4 juniorlag. Vi

Produsent for Telemark:
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kan ikke få benyttet denne inte
resse fullt ut, og det er vel bare et
tidsspørsmål, når også vi får van
skeligheter med å stille lag til de
forskjellige serier. Det har dessver
re forekommet utmeldinger fordi
spillerne ikke har kommet på lag,
andre trener og trener og vi for
søker å bytte litt slik at flest mulig
skal få komme til kamp. Det er
klart at i det lange løp går endel
lei og forsvinner for alltid fra fot
ballbanen, og det er ikke idretten
tjent med!
I skrivende stund er seriekam
pene forlengst slutt for i år, og
den offisielle trening dermed slutt,
men tross det så er der 2 kvelder
i uken ca. 25 mann som trener og
spiller fotball under flomlys.
Hva skal vi gjøre for å benytte
denne interesse, og for at reservene
skal stå bedre rustet til å rykke
inn på A-laget?
Undertegnede har tenkt å foreslå
for fotballgruppens styre, og så
fremt dette er enig i det, å ta føl
gende forslag opp på tinget:
Vinner av 4. div. rykker auto- '
matisk opp i 3. div. (som nå) og
toer i 4. div. spiller kvalifiserings
kamp mot kretsmesteren i l.-reservelagsserien om retten til den
andre plass i 3. div.

Skulle laget fra reservelagsserien
tape denne kvalifiseringskamp ryk
ker det tilbake til reservelagsserien
og ikke til 4. div.
Skulle laget fra reservelagsserien
derimot spille seg opp i 3. div. og
eventuelt vinne serien, får det di
plom som kretsmester i 3. div.
mens laget som blir toer spiller
kvalifiseringskamp mot vinnerne
fra 3. div. i Vestfold og Øvre Tele
mark om retten til å spille i 2. div.
Reservelaget skal ikke kunne spille
i samme serie som A-laget.
Dette skulle kunne la seg gjøre
sclvom et reservelag skulle spille
seg opp, da 3. div. kampene går på
hverdager.
De vanlige bestemmelser om
over-sitting bør og må gjelde.
Ble dette vedtatt kan vi jo tenke
oss hvor interessant det måtte bli
for reservene, og de klubber som
har materiell kunne drive det kan
hende noe lengere enn tilfellet er
nå.
Jeg håper at det er endel som vil
uttale seg her enten for eller imot
dette noe frimodige forslag,

Under debatten i avisene om
Brennevinsmonopoler i byene, ble
ungdommen sterkt diskutert, særlig
i vår egen by ble navnet ungdom
misbrukt. I prat med ungdom jeg
har vært sammen med etter dette
mislykkede og naive forsvar for
hvholdssaken, har bølgene gått
høyt. Ungdommen vil ikke ha noe
slikt på seg. Mesteparten av de
unge i dag er idrettslige interes
sert, derfor skyr de alt som heter
«alkohol» til fordel for sporten
som hobby — lek og tidsfordriv.
Dette skaper kameratskap, en sund
sådan, og den gode ånden som her
sker i enhver «levende» sports
klubb drar ungdommen vekk fra
begrepet «stripa». Derfor er det
sårt for oss idrettsledere, at en del
av samfundets fremste menn, drar
våre unge idrettsutøvere og andre
inn i en slik debatt for å mele sin
egen kake for avholdssaka og po
litisk vinning. Samfunnet burde
heller i sin helhet prøve og holde
0. M. liv i oss idrettsklubber som ung
domsklubber, og støtte opp om «en
sund sjel i et sundt legeme», det
siste vil nok ungdommen sette sin
ære i å vise, at de kan det, selv når
Brennevinspolet blir en realitet i
vårt samfund og byer.
W. L.

Tirøwtc Slipeskiuec

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

lundstangBDs Brygggfi

J Pettersen

Når i)e velger

KJØTT- OG PØLSEVARER

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

Telf. 52 392 — Porsgrunn

NORRØNÅ FÅB8IKÉB A/S

w

Begrepet
«Stripa»!

PORSGRUNN

Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409
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Fotbalhuttas
o
høstsesong!
Fra starten av i høstsesongen
hadde vi lov å tro på noe ekstra,
etter at Snøgg på Notodden og
Sarpsborg hjemme var lagt bak
oss. Tre poeng på to kamper var
gledelig, dertil var vi også engagert
i cupen, og når gutta også kom
hjem med det ene poeng fra Moss,
så hadde vi all grund til optimisme.
Fjerde runde sto jo for døren, og
guttene gikk inn for trening og
kampen med stor glød. Viking i
Stavanger var ingen liketil affære.
Alle hadde lovt seg, innsats for
alle penga. En håpløs oppgave var
det jo ikke, men da skadene be
gynte å melde seg på løpende bånd
ble vi skeptiske. Særlig tilfelle med
Kalle i Larvik var et smertelig tap
for Pors, og vi begynte da så smått
å regne med sikkert tap. Det ble
det jo også, men fotballgutta gjor
de en innsats som det stod respekt
av, og som også pressen ga tilkjende.
Etter cupinnsatsen skulle man
tro at all kraft var blitt presset ut
av gutta. De har ikke vært til å
kjende igjen, noe giddesløst og lite
innsatsvilje har preget laget, unntagelsesvis for et par tre plasser.
Jeg skal ikke her gå nærmere
inn på de enkelte kampene. Vi kan
bare slå fast at sesongen etter vi
ble slått ut av cupen har dab
bet ettertrykkelig av, og det har
vært noe giddesløst over laget!
Spartakampen burde vi ha vunnet
klart. Her vil jeg skyte inn, at

U. K. får ta den kampen på sin
kappe, det var ingen grunn å ommøblere laget etter første omgang.
Lislebykampen var et trist kapitel.
Bortsett fra Stenquist, Arne Hal
vorsen og tildels Arnold var det
grått i grått over hele linjen. Inn
sats fantes det ikke, hadde de hatt
litt av den, tror jeg betemt at vi
kunne ha reist hjem med det ene
poeng for ikke snakke om begge.
Snakket med oppmann til Lisle
by, på forhånd hadde han regnet
til beste med 1 poeng for sine gut
ter, etter sitt tidligere kjenskap til
Pors, så han var høilytt forbauset
over den svake motstand. Dom
meren var den svakeste av alle på
banen og hjalp nok porserene til
å miste humøret. Det går da ikke
an å sette opp en kretsdommer for
å dømme til forbundsgraden i slike
viktige kamper hvor poengene tel
ler i aller høieste grad, man har
nok av privatkamper hvor slike
kunne ta graden i. Etter det Lisle
by viste har de nok hatt en god del
hell med seg i sine kamper, i og
med at de overvintrer på topp sam
men med Sarpsborg.

Selbakkampen var jo også en
skuffelse, selv om guttene hadde
litt mer kampglød. Den kampen
burde vi hatt full pott, men feilen
er nok den at de konsentrerer seg
dårlig i skuddøieblikket, og ikke så
lite av solospill og egoisme, summa,
sumarium, lagspillet er borte, og
da går det jo bare på tilfeldigheter.
«Otten» og Kjell Hermann hadde
jo hver sin sjangse, normalt burde
de to scoret hvert sitt mål så ruti
nerte som de burde være.
Snøggkampen skaffet oss full
utdeling, og rettet litt opp på scoringslisten samt et par plasser frem
på tabellen, men kampens helhet
tross den store brakseier var det
ikke mye og rope hurra for, dertil
var motstanderen altfor svak.
Snøgg er nok innforstått med at
ny landsdelsseriekontrakt er det
ingen mulighet å fornye.

Jeg skrev i et tidligere nummer
av Porsbladet, kunne Pors sikre
seg gjennemsnittet ett poeng pr.
kamp, vil de klare kontrakten. Det
ser ut som de oppfyller min tanke
i den veien. 8 kamper er spilt, og
Pors overvintrer med 8 poeng, noe
i underkant av fjorårets overvinring som jeg forsåhvidt husker
var 11 poeng.

Vel, stillingen er ikke så verst,
men et krafttak må det til til våren
noe som gutta ganske sikkert er
innforstått med.
W. L.

God sesong
£
for våre reservelag •
Tar mann en titt på årets sesong
for våre lavere lag, må man si at
den sportslig har vært meget god.
Riktignok klarte ikke vårt B-lag
å sikre seg et nytt B mesterskap,
da vi i siste kampen mot Odd bare
klarte uavgjort, og Odd gikk forbi
på bedre målkvote. Dette var for
øvrig det eneste poeng som laget
avga i serien. B-laget har jo nå i
flere år dominert stort i seriekam
pene, og det viser seg at på de
siste 5 sesonger har laget bare 2
tap i seriekamper, og det er jo ene
stående. Pors hadde i år meldt på A
2 B-lag i den nye serien, men det a
fikk vi dessverre ikke lov til å ™

stille med. I den nye serien ligger
vi atter på topp, sammen med Odd,
med bare seire, og det blir vel en
ny finalekamp mot Odd til våren.
B-laget har i år spilt 17 kamper
ialt, med 14 seire og 1 uavgj. og
tap i 2 av våre privatkamper, det
ene mot serielederen Grane, og
1 tap for Borg. B-laget har
også i år spilt mot flere av 3. div.klubbene, og foruten de to foran
nevnte tap har vi på utebane slått
Langesund, Brevik og Ulefoss,
samt Borg hjemme. Alt i alt har
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31 spillere vært innom på B-laget
i år, og guttene har scoret 81 mål
mot 15. Kjell H. Halvorsen er topp
scorer med 27 mål, fulgt av Arild
Johannesen med 14 mål.

*
Våre 2 C-lag var jo suverene i
serien som sluttet i våres, og førstelaget sikret seg kretsmester
skapet og ble vinner av pokalserien, men det fikk følge av annet
laget som sluttet 1 poeng bak.
Våre 2 lag fikk tilsammen 1 tap
da førstelaget vant 3—2 over an
netlaget, og da førstelaget i den
siste kampen måtte avgi 1 poeng
til Eidanger, avga våre 2 lag tilsammen 3 poeng, eller for å si det
ennå bedre våre motstandere klarte
bare å ta 1 poeng i fra oss.
I den nye serien ligger vårt an
net lag på topp, de har bare avgitt
1 poeng til førstelaget. Det siste
lag har fått to 1 måls tap i den nye
serien, og grunnen er vel den at
vi i begge kamper måtte stille med
5 og 6 reserver. Våre 2 C-lag har
tilsammen spilt 20 kamper med 14
seire, 4 uavgjort og 2 tap. Mål til
sammen 65 for, 14 mot som forde
ler seg slik på førstelaget 11 kam
per 6 seire, 3 uavgj. 2 tap, 33—11
i målavarange. Annet laget 9 kam
per, 8 seire, 1 uavgj. 32—3 i målarrange.
gfe
Herman Holtan er toppscorer
for C-lagene med 8 mål, fulgt av
Gunnar Hansen med 7 mål.
Krets- og pokalvinnere: Asbj.
Wennerød, Vidar Kristiansen, Olav
Skilbred, Ivar Olsen, Arne Veholt,
Ivar Kristiansen, Odd Lundeberg,
Birger Johnsen, Arild Johannesen,
Herman Holtan og Enok Solstad.
Det har i år vært brukt i alt 44
spillere på våre 2 C-lag. Vi har i
år benyttet 54 spillere tilsammen
på våre 3 lag.
Akk.

Kolosal oppslutning
på boksetreninga!
At boksingen seiler i medvind
garanterer treningskveldene for, en
oppslutning som aldri før. Hvor
all den staute ungdom kommer fra,
har jeg ingen formening om, men
at de unge søker idretten og tre
ningskveldene borger Pors boksegruppe for i sentralanlegget ved
Vestsidens skole. Så kom ikke her
å si at ungdommens moral er syn
kende. Finere ungdom enn den jeg
så siste treningskveld skal man lete
lenge etter. Så ivrig til å lære «The
noble art af defence» var oppmun
trende å se, for en som har hatt
denne idrettsgren som sin hobby.
En stor andel i denne store opp
slutning skyldes nok sikkert grup
pas store trekløver på landslaget
• boksing, nemlig tungvekteren Øi
vind Sandersen, lettungvekteren
Roald Skjelbred, samt mellomvekteren Tore Lund med flere. Når jeg
også nevner trenerne Bjarne Olsen,
Rolf Haug og formannen selv Thor
Skarnes, med assistanse av Oddvar
Skjelbred så er nok treningen lagt
i de beste hender. Bjarne Olsen tar
seg av en gruppe gutter på 18—20
stk. i alderen 12—14 år fra kl. 17
til 18. Guttene er ivrige og stortri-

ves i sine nye omgivelser og den
gode Bjarne forstår sitt ansvar til
ungdommens beste, og sikkert for
eldrenes fulle fortrolighet.
Kl. 18 tar de store gutta til, og
Haug som stod for treningen denne
kveld har alle egenskaper for å
fylle ut denne plass (Trener) han
er satt til, så varierende trenings
program han fører opp med.
Jeg bet meg merke i mange flot
te emner blant de ca. 30—35 som
var møtt fram, og lenge varer det
nok ikke før flere av dem får sin
illdåp i ringen, og flere vil følge
etterhvert. Så Thor Skarnes og
Co kan se framtida lyst i møte.
Etter boksetreningen rigget Sørlandsmesteren i høidehopp, Roald
Skjelbred opp et høydestativ med
2 tykke matter til underlag. Jeg
ble overrasket over den fart og
spenstighet han viste i satsøyeblikket. Gikk over alle høyder til
og med 1,80 m. Da jeg sa godnatt
trente han på stille høyde. Det er
nær å tro at det ligger et stort
mesterskapsemne i den karen, så
varierende og god han er i flere
idrettsgrener. Jeg må derfor spørre
deg Roald, (vet jo at dine topp-prestasjoner ikke går deg til hodet)
stiler du i fremtiden mot en «Egebergs ærespris», så lykke til.

W. L.

VELKOMMEN!
Vi ønsker Åge Myrmoen velkom

men til vår forening, og håper han
vil føle seg hjemme. Det samme
ønske får guttespilleren

Tollnes.

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

GULLSMED

V

Dagfinn Barth
Biengården v/ Broen Telf. 52530

Runar
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tredje gang!
Stedet er Grenland Ungdoms
skole. Solen skinner, og alt burde
være såre vel, men det er det ikke
det. Og hvorfor?
Fordi det er siste dagen på årets
ungdomsleir, og samtlige er blitt
de beste venner. «Tenk, så alle ti
ders det er med slike leire», sier
en av pikene til oss, «nå kan jeg
reise hele Telemark over, og treffe
kjente alle steder. Snakk om rart».
Det er tredje gang Telemark
gjennomfører en sommerleir. Ste
det har vært det samme hele tiden,
og for hver gang liker vi oss bedre
her. Deltakerantallet har ligget på
ca. 40 hver gang, og dette antallet
har vi funnet ideelt.
De to siste årene har vi forsøkt
et samarbeid med særkretsene om
å sørge for instruktører. De har
vært med på forberedende møter og
har tatt seg av uttakningen av del
takerne. Kretsene har her fått kvo
ter. Samarbeidet har vært bra, men
kan sikkert også senere gå bedre.
Vi er glad for dette samarbeidet,
for det viser at særkretsene etter
hvert begynner å forstå det arbei
det som utføres innen kretsutvalgene.
Hver idrett får sin dag til in
struksjon, d.v.s. 4 timer om etter
middagen. Formiddagen brukes til
svømming og teori: anatomi.
Vi legger stor vekt på svømmin-

ETTER TRENINGEN - -

slapp av i en god stol

gen. I år ble det også avlagt svært
mange svømmeprøver. 7 av del
takerne greidde kravene til «Den
lille havhesten» og 3 til «Den sto
re». Kravene til «Den store» krever
meget stor svømmeferdighet.
Det ble også avlagt prøver til
Ungdommens Idrettsmerke, og 35
deltakere greidde enten bronse, sølv
gull I eller II. 26 deltakere tok
Ungdommens Orienteringsmerke.
Alle merkene ble utdelt på av
slutningen sammen med diplom for
deltakelse. Det satte en egen spiss
på leiren at deltakerne kunne få
belønningen for strevet med merketaking med seg hjem med det
samme.
Årets leir ble minst like vellykket
som de to første. Ledelsen lærer
fra år til år, slik at forholdene kan
legges mest mulig vel til rette. Alle
deltakerne hadde bare lovord, og
samtlige ville naturligvis også være
med på neste leir. Vi har det slik
før hver leir at tidligere kursdel
takere ringer og ber om nettopp
det samme. Det regner vi som ty
delig tegn på at leirene er popu
lære.
Også pressen hjelper til å skape
popularitet. I år hadde vi besøk av
samtlige Telemarks-aviser både 2
og 3 ganger. Dette setter vi stor
pris på. Nettopp gjennom pressen
kan samtlige lag innen kretsen få
kjennskap til leirene.
Sjefinstruktør på leiren var id
rettskonsulent Jac. Johannessen.
Ledere: Margaretli og Odd E. Jo
hannessen og Duddi Kjellevold.
D. Kj.
Vi har med vilje sakset dette fra
«Start», organ for barne- og ungdomsidretten.
Håper Duddi undskylder oss.
■ W. L.

cdlrnold

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

RER&X
Torggt. V. Porsgrunn
FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Etter å ha sett Ragnar Larsen,
og Arne Natland på Ullevi, var vi
spente på vår egen Arnold i Bergen
på Ungdomslandslaget.
Vi hadde håpet på en forholdsvis
god kamp for ham, han pleier jo
sjelden å skuffe.
Derfor var overraskelsen stor
over den absolutte enige og nega
tive dom pressen hadde. Den som
er mest skuffet, tror jeg er Arnold
selv? Men la det være sagt med en
gang. Den gode porseren var på
nedadgående, dertil har han vært
hemmet av en ondartet influensa- A
lignende forkjølelse i den senere
tid, og da daler formen fort ned.
Et råd til deg Arnold, ta ikke
dette så tungt, du er ung og det
kommer mange flere tog i årene
fremover. Få på deg litt mere kjøtt
og muskler, tren i vektløftning,
manualer og boksing, så du kan
møte litt mer robust i samband med
din teknikk, så vil du nok merke
dette på din fysikk i kommende
fotballoppgjør og representasjonsoppgaver. 3 landskamper har du
oppnådd i år og det tar vi hatten
av for, ingen dårlig prestasjon det.
Pors vil nok sette pris på å anføre £
i sine protokoller og kartotek, enda
en landslagsspiller blant de mange V
tidligere.
W. L.

Klær til enhver!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

Gå til

cm

XSøksen

V- brua

Porsgrunn
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Feil

uheldig i Bergen

fra

PORS-BLADET
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som bør rettes på!

met ergrer seg like mye som dine
medspillere.
Til slutt vil jeg si at jeg til tross
har god tro på laget, at de vil for
nye sin kontrakt i landsdelsserien
neste år og at de vil gå helhjertet
inn for kontrakten, og ikke gjør
mine ord til skamme fra børjan av,
og under visse forutsetninger.
1. at det rikholdige materiellet
vårt blir prøvd og fullt utnyttet.

Formasjonen, kontakten mellem
rekkene har vært svært dårlig i
høst. Særlig har det klikket i sam
arbeide mellem målmann, halfer
og backer. Altfor mange lettkjøpte
baklengsmål ble sluppet inn, som
burde vært avverget med en mer
resolutt oppdekning og kontakt i
2. at treningsiveren til en viss
Sd er vi da kommet dit hen at vårt forsvar. Vårt forsvar spiller grad blir honorert. Til teori- og
blomsterbuketten er på plass igjen altfor mye på linje, det samme gjør taktikkmøtene godtas ikke lettvinte
% vårt klubborgan. Den er blitt alet løpcrrekken. Jeg har inntrykk av forfall.
opp i en bestemt hensikt, fra den at det er forståelsen og kontakten
var ganske liten. Vannet og dusjet i veksling og markering det syndes
3. At samtlige spillere går inn
og satt inn med den herligste lilll, mot. i høi grad. Fra vårens begyn for å yte sitt beste for laget.
for å bli ekstra stor og fin til an nelse av treningen bør dette taes
W. L.
ledningen.
grundig opp til overveielse, ikke
Vi har nemlig tenkt å fortsette bare som teori på tavlen, men også
denne tradisjon, gi bort med, et i praksis ute på banen under tre
åpenhjertet godt hjerte til de av ning. La førstelagsspillerne ha ba
våre medlemmer som gjor seg for nen for seg selv, for så å bli avløst redaksjonskomité
tjent til den. På samme tid har vi av juniorene. De siste har jeg fått
Må jei få låv å tillate mai å
fått en pekepinn på at den er po den forståelse at de blir neglisjert
spørre åssen det er de steller det
i
aller
høieste
grad,
for
det
er
jo
pulær, og dertil tror vi at den kan
dem vi i første rekke skal bygge til i den der fotballgruppa i Pors.
gjøre sin gode misjon.
Har du set på maken til sprøjt.
videre på.
Denne gang har redaksjonen in
En annen ting som må gjelde Sæl Ole hjemme i vugga ka da se
gen som helst vanskeligheter med
for alle lag. Dere skal gå på banen det er galmannsverk å sette han
å finne en verdig kandidat til vår
for å spille lagspill, ikke en-manns- der ut på vingen. Næ hadde jeg
blomsterdekorasjon, nemlig Thor
fotball. En dribling eller to kan satt i det arbeidsutvallet eller hva
leif Aasland.
være effektivt, men ikke når det det nu hetter, så skulle du sett
På Porsbladets vegne har jeg skal overdrives. De av dere som andre kringler. Innsats det er hva
fått den store ære å overrekke deg foretar en-manns-show må være vi må ha — innsats så det gnister.
en veldig bukett Thorleif på din klar over at dine medspillere følger
Jai kunne gråte når jei ser han
60 års dag. Måtte du i mange, man med og de trekkes da ut av posi der Stubben stå å drible mens en
ge år framover få leve i sundhetens sjon, og mister du da ballen under a de andre forlægst har tatt «svis
glans i kraft av de store lofter du en takling, har du ganske sikkert ken» fra ham, og hander Otten står
har tatt i din forening Pors. Jeg spolert dine medspilleres krefter å skumler med hendene i siden.
vet jeg har alle med meg, når jeg til ingen verdens nytte. Det skal Åssen kan det forresten være de
sier, du kan stå der som et lysende krefter til å komme tilbake i en fei, kaller ham Otten? Det var da mye
eksempel på god samvittighet både for å være med å bygge opp et nytt bedre å kalle ham for Enern. Han
innad og utad, for din plass i Por- angrep. Det er laget man skal spil flyr jo bestandi allene mæ ballen.
ses historie er grunnfestet som in le for, ikke tribunene, og publikum- Eller hander Roald. Han tror vist
han er ute å fisker. Han lissom
gen annen. Så til slutt ta imot
bare står stille å venter på napp.
redaksjonens hjerteligste gratula
sjoner i anledning dagen, måtte
Oscar Olsens Eftf. Å han Dagfinn, dann-å-vann lurer
Olav Rossing
jeg på om han spiler for Pors eller
held og lykke folge deg i framtida
de andre.
som aldri før.
Bakeri og konditori
Næ gutta det må bli mer fræs
W. L.
Telefon 50260 — V. Porsgrunn
åver spillet. Det er grusefult å se
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vordan det hele ikke går. Kors,
åssen er det du avleverer? Er du
blitt farveblinn.
For å si det like ut med det sam
me. Jeg kan ikke forstå at dere
fotballsparkere fårexempel ikke vil
lære av alle de lure rå som vi til
skuere ka ji på grunn av et langt
livs ærlig erfaring. Jeg har snak
ket me mange og de holler allesam
men me meg.
Jeg sir blaet takk for at jeg fikk
høve til å si baae arbeidsutvallet
og spillerne min ærlie og åpriktie
mening og jeg jentar: Mer fræs
når dere bynner til våren ijen.
Jeg vil sette stor og uavkortet
pris på å bli anonym, så jeg ikke
blir valt inn i arbeisutvallet. Jeg
skriver nemli dette bare for å ji
et godt rå — ikke for å kretisere,
— ålangtifra.
N. N.

Vintertrening
Så er fotballturneringen ferdig
spilt. Ennå trenes der ivrig på skoleidrettsplassen under flomlys, men
snart må fotballspillerne gå i vinterhi, og dermed kommer det år
lig tilbakevendende problem for tre
neren. Spillerne er nå kommet i god
form, men så forsvinner den lang
somt inntil forårstreningen tar til
igjen.

Når man vet at det tar ca. tre
måneder å komme bare i noenlunde
god form, må man allerede nå til
sikte å holde kondisjonsformen ved
like gjennom lett trening i vinter
halvåret, således at man ikke møter
fullstendig uforberedt til våren. Om
fotballforbundets forslag til ny
serieordning skulle bli til virkelig
het, så gjelder det om fra første
stund å møte vel forberedt, så vi
kan sikre oss de nødvendige poeng,

som gir oss en fortsatt adgang til
landsdelsserien.
Utendørs skulle det ikke være
noe problem å holde selve kondi
sjonen i orden, og innendørs har vi
jo også gode muligheter nå. I gym
nastikksalen har vi anledning til å
oppove balløvelser, når det kun tas
et rimelig hensyn til materialet.
Disse kan naturligvis ikke bli av
samme vanskelighetsgrad
som
utendørs, men de kan gjøre sitt til
å få rettet på elementære feil. Ta
en ting som fottennis. Det er både
underholdende og gir glimrende
ballfølelse med begge ben. Andre
former for lek kan også anvendes
med fordel for å gjøre treningen
avvekslende.
9
Hvordan man nå griper det hele
an — et er sikkert og vist: Tre
ningen bør holdes vedlike til gavn
for deg selv, din trener og sist men
ikke minst din klubb.
J. D.

<'Ui gratulerer^
o

Sølvbrudeparet Ebba og Leo Jo
hannesen 29/9 1959.
Einar Nordli med 60 års dagen,
10/10 1959.
Brudeparet Else Ragnhild og
Kjell Tore Sjåberg 24/10 1959.
Anna Evensen med 50 års dagen,
25/9 1959.

Sølvbrudeparet Kristen Barth m.
frue, 1/11 1959.

O. B. S.
En nal er i omløp for salg. Det
er kreftsaken det gjelder. En sni
kende sykdom som vi alle må være
med å bekjempe. Kjøp nålen, så
vil du ganske sikkert bli tilfreds
i ditt indre. Hvem vet, i dag deg,
imorgen meg.
Porsere vis din vilje og bær
nålen.

Boksegruppas årsmote
Boksegruppa har avholdt sitt
årsmøte i Klubbhuset under ledelse
av formannen Thor Skarnes. Års
beretningen fortalte om en god
sportslig sesong. Klubbens boksere
har i sesongen erobret ialt 13 1.premier og 1 2. premie. Tore Lund
ble juniormester mens Roald Skjel
bred fikk sølvmedalje i NM. Øivind
Sandersen og Tore Lund var begge
med i juniorlandskampene mot
Danmark og Sverige. Roald Skjel
bred var med mot Sverige og Skott
land.
I anledning gruppas 25 års be
ståen skal det arrangeres et jubileumsstevne i Porsgrunn 5. og 6.

Konøerø^ & Co.
Bygningsartikler — Malervarer
Kjøkkenutstyr
V. Brua

Telf. 50438

desember med deltagelse fra de
beste norske. Det arbeides også
med et svenskt lag som skal til
Oslo og trolig tar veien om Porsstevnet. Stevnet er internasjonalt,
og Pors håper selvsagt at noen
ekstra spisser vil komme. Det er
avgjort at det blir to dagers arran- j
gement og man regner med omlag
30 deltagere.
Ved valgene ble Thor Skarnes
gjenvalgt til formann. Styremed
lemmer: Øyvind Sandersen, Erling
Halvorsen, Bjarne Olsen og Rolf
Haug. Varamenn: Oddvar Skjel
bred og Wilhelm Hultgren. Mate
rialforvaltere: Kjell Mikalsen og
Eldar Attrås. Avisprotokollen Ro
ald Skjelbred. Junioravdelingen:
Bjarne Olsen og Rolf Haug. Hjel
pekasserer: Erik Johansen. Instr.:
Bjarne Olsen med Rolf Haug og
■thor Skarnes som hjelpere.

lill ii tal
Oh nei, og nei - - -

Pressen opplyste, at Oslo-stevncts beste bokser forrige helg,
Øivind Sandersen denne helg måtte
døive diskvalisering og ble jagd
ned av ringen i 2. runde, grun
net tilsnakk og uryddig boksing.

Kan dette være riktig Sandersen?
En forklaring på dette må det
være. Så vær vennlig Øivind og
send oss et dementi på dette i jule
nummeret.

Boksegruppas annen store bok
ser Roald Skjelbred viste motstan
deren sin vinterveien og vant på
tekn. k. o. i 2. runde i samme stev
ne. Flott, gratulerer Roald.
Hva med storbokser nr. 3, Tore
Lund. Skal du ikke ha din dåp
snart, eller mangler det på invita
sjon. I såfall håper vi på nyheten
snart, og at du går en stor sesong
i møte Tore!
«Snakk om broderkjærlighet».
Brødrene Øivind og Johannes San
dersen, seiret og fulgte hverandre
til døren idet de løp dødt løp i
110 m hekk under Østlandsmesterskapet.

Under pokalkampen Beha 3 —
Metallverket 2, viste Kalle at de
gamle er eldst. Stubben med sine
2 mål, måtte bite i det sure eple,
da Kalle ordnet vinnermålet på
straffe!
Som takk for assistanse som
Røde Kors Hjelpekorps har ydet
under kampene på Pors Stadion,
har Fotballgruppa overrakt kr. 100.

På hjemturen fra Landskampen
mot Sverige, viste det seg at Kai
Wickmann avslørte seg som en ut
merket og førsteklasses showmann.
Han spilte på alle strenger hva
sang og underholdning angikk, til
glede for alle oss andre!

Vi har alle respekt for Stubben
for hans aldri sviktende trening
av juniorgutta, og han har en stor
andel i framgangen. Likeledes gir
vi honør til oppmann Dutte Realfsen for dyktig ledelse.
Det var synd at de ikke fikk
belønning i et kretsmesterskap i år
for strevet.
Etter referatene å dømme skulle
Arnold være overfrakk atter en
gang. Skulle tro at du ikke trenger
flere av dem for vinteren. I Gøte
borg kunne han ha kastet en av
dem, der var småspill som Arnold
er ekspert i, og uten tvil ville ha
gjort det bra. Synd det Arnold!
Ove Ødegård, feilet stygt på et
overlegg fra Bakke i landskampen,
som han normalt aldri pleier å
feile på. Ergelig for deg dette Ove!

Åge Lund åpenbarte seg bort
over som en «stor Wildenvei», når
det gjaldt opplesning av dikt og
deklamasjon. Selv «Josefine» ga
seg helt over av begeistring i for
samlingen!

Tungvekteren Øivind Sandersens
elegante bokseoppvisning i Oslo
med påfølgende seier, i sin første
start denne sesong, ble slått stort
opp i pressen. Kan vente oss noe
stort av ham i år?
Nybegynneren Thor Isaksen ved
samme stevne tapte, men viste en
aldeles god ringføring som gledet
oss meget, absolutt et godt emne!
Lett tungvekteren Roald Skjel
bred satte ny kretsrekord i høidehopp for junior med 1,83 m. Blev
Sørlandsmester. Seniorrekorden på
1,87 m har bestått i hele 20 år, og
innehas av Hans Adolfsen, Urædd,
Ryker nok snart, for den spretne
Roald gir seg nok ikke med juniorresultatet. «Heia Roald».
Er de oppmerksom på at Skigruppa driver sin innendørstrening
hver tirsdag og fredag sammen
med boksegruppa. De yngste be
gynner kl. 17—18, og de eldre
fra kl. 18.

Bandygruppa har sin innendørstrening hver fredag fra kl. 19,30.

Innendørstreningen
i vinterhalvåret
OPPVARMING!
Oppvarming er nødvendig for å
gjøre kroppen innstilt på anstren
gelser og belastninger. Når krop
pen blir «varm» øker yteevnen og
lystfølelsen, samtidig blir skader
«muskelbrist» forebygget. Intensi
teten av oppvarmingen avhenger
av hva som følger etter. Anstren
gende øvinger krever større opp
varming på forhånd enn lette
øvinger. Oppvarmingen kan drives
med forskjellige gang- og løpsformer eller svikthopp. Men ofte er
det særlig populært med parøvinger
som skyggeboksing, nappeleiken,
trampeleiken, vekselsisten, hest og
rytter, kjøre trillebår o.s.v.

STYRKETRENING!
Styrkeøvingene bør være så tun
ge at man må bruke 2/3 av den
fulle kraft for å klare dem. Øving
ene gjentas 8—10 ganger og de
skal utføres hurtig, men det bør
være avspenning mellem hver enkeltøving. Statisk arbeid i minst
5 sekunder er også bra.
Husk: Driv allsidig styrketrening så kroppen blir harmonisk ut
viklet. Styrkeøvinger kan foregå
på gulv, i ribbevegg, i tau, på benk,
i bom, med medisinball, med sand
sekker og manualer.
KONDISJON!
Med kondisjon menes: Organis
mens evne til å tåle stor påkjen
ning i langtid. Løpeleiker, stafet
ter, hinderløp og ballspill er bra
kondisjonsleiker i sal.
Krav til kondisjonsøvinger:
1. Øvingene skal tilpasses ung
dommens treningsnivå.
2. Øvingene skal være morsomme.
3. Øvingene skal være lette å sette
i gang.
J. E. G.

I en britisk avis fant vi denne
meldingen:
En prektig gutt er født i dag.
«Vi takker alle deltagende på det
hjerteligste». Tja, tja--------------- !
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reiner
Så kom endelig dagen da Henry
W. Andersen med sin stolte rullen
de «Josefine» kunne forhyre sitt
nye mannskap av begge kjønn fra
Pors Fotballgruppe.
Turen som gikk til Gøteborg for
a se landskampen Sverige — Norge
var en oppmuntring for spillerne
og styrer med sine respektive. Star
ten var kl. 16,15 og turen gikk via
Horten — Moss og ankom Gøte
borg ca. kl. 23,45 etter en morsom
tur, med allsang, gode vitser og
godt humør.

Alle ble innlosjert på et ganske
hyggelig og greit Hotell nær sen
trum. Lørdag inntok vi en god fro
kost på Hotellet for etterpå å gå
til storm på forretningene. Særlig
Grand Magasin var der stor inva
sjon, og et yndet handelsted for
oss norske. Der kunne man få kjøpt
nær sagt alt hva en ønsket seg.
Dessverre ble tiden så altfor kort,
da det var så mye og se, i det hele
tatt store forandringer fra vår
kjære Porsgrunn. Lørdag var ikke
den riktige dagen for handel, da
de som her hjemme stengte altfor
tidlig. Ettermiddagen var der tid
til en liten avkobling, for så igjen
om aftenen ut i byen for å hygge
oss best mulig.
Søndag formiddag tok Henry W.
oss med på en sightseingtur for å
se på byens severdigheter.
Turen gikk via Gustav Adolfs
torg, der han selv stod, stor og
mektig på sokkel og pekte ned på
torget, at her skal staden ligge.
Videre gikk turen over broer og
kanaler i Hollandsk stil, hvor (Paddarna) småbåter fraktet turister
gjennom Vallgraaens siksaklinje,
og ganske sikkert en opplevelse for
turister om sommeren. Siden gjen
nom sentrumstedet og bort til Gøtaplassen, og beskuet Carl Millers
monumentale verk, «fontenegrup-

nye

^Ulleui!

pen poseidon», et mesterverk og
symbol på at Gøteborg er Sveriges
største sjøfartsby. Envidere var
statuer flankert av «Statsteateret»,
et av verdens fremste, og Konsert
huset på den andre siden, noen
praktfulle bygninger. Stora teatern
og det flotte park aveny Hotell,
som er det største hotell i Sverige,
og et av de mest moderne i Europa.
Så kjørte vi forbi byens monumen
tale byggverk «Centralposthuset»,
for ikke glemme den typiske gamle
Centralstation i stil fra 1800 tallet.
På jerntorget så vi det flotte nye
«Folkets Hus», og foran dette den
flotte fontenen av Tore Strindberg,
som symboliserer de fem verdens
deler. Rådhuset store dimensjoner
med høye tårn og flotte fasade mot
Havnekanalen er den eldste i sitt
slag, anlagt åi’ 1620. I Vasaparken
lå Gøteborgs universitets hoved
bygning som var vakker å se. El
lers kjørte vi forbi sjøfartsmuseet,
som rommer modellsamlinger av
fartøier, avdelinger for fiske, samt
stort akvarium, sjømanntårnet med
sitt ruvende monument av en dame
som stirrer ut over havet, og som
symboliserer den søkende sjømannskone? (hvis jeg ikke husker
feil).
Høit oppe på klippen, med en
utsikt som vi vel aldri har sett før,
lå Masthuggkirken, hvis tårn synes
langt ut til havs. Kirken var av
stor severdighet, og kjent for vegg
teppe som 4 damer har sydd på i
flere år, og symboliserer veksten
av et menneske fra barn til olding.
Synd vi ikke kunne få tid til å
komme inn der. På nedtur kjørte
vi forbi Stigbergstorget med den
kjente sjørøver Lasse Zathenheilms
hus. Der gikk det livlig for seg un
der Kapernes tid, blant annet med
kroker i takene hvor sjørøverne
hengte sine offre. Så kjørte vi mel-

lem den gamle bydelen som skal
raseres i nærmeste tid. En tid var
det ofte branner, grunnet disse
huser tett inne i hverandre. Noe
måtte gjøres, og byens myndighe
ter bestemte alle huser skulle byg
ges av mur i førsteetage. Så kjørte
vi forbi Trådgårdsforeningens vak
re park, med en byggning med vek
ster fra exotiske land. Parken rom
met også en veldig flott restaurang,
samt et nydelig dådyr som var
verdt et syn.
Botaniske Trvdgård var også
et skjønt syn, med vekster fra
Sverige og utlandet, hertil kom
også et japanskt prunus art og Å
nedenfor dammer med sjeldne
blomster rundt.

Gøteborgs største park ,Slottskogen med restaurang, drevet av
Hvite Bånd. Særlig av interesse
var de små treningsbanene om
kranset av små kortklippede hek
ker, vi så hvor alle kategorier av
idrettsfolk kunne drive sin trening.
Midt i parken lå et stort vann hvor
svaner og gjess boltret seg, og en
sjelden fisk, betegnet som verdens
styggeste, var ikke unseelig, den
var ikke snauere enn at den spiste
fra menneskehånd.

Av store dimensjoner var Gøteborg sykehus, og ikke godt for en
fremmed å finne fram i alle disse
bygninger som lå i rad og rekke i
lange avstander.
Nei nå må jeg slutte med omvis
ningen, og håper jeg har dekket
det meste på rundturen, men heller
gå over til Ullevi Stadion som var
et mesterverk i arkitektur.
Ankom til Ullevi kl. 12, «Josefine» ble parkert ca. 200 m. unna,
og sant og si jeg gruet meg litt når
jeg tenkte på 50.000 mennesker
skulle inn. Husker jo godt Ullevål
Stadion, hvor hektiskt det er å
komme inn der. Men for en over-
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raskelse, vi hadde 12 kroners tribunebillett, felt P. Du verden å
lett og smertefritt det var å komme
inn og finne sin plass, ikke mere
bryderi hadde vi enn jeg skulle inn
gjennem min egen stuedør. Vel,
inne fant vi vår plass ca. 30 —40 m.
tilværs med en aldeles ypperlig
oversikt. Deilig bløt skumpute å
sitte på hadde vi sikret oss for kr.
0,75. Alle forfriskninger var lett
å få kjøpt uten anstrengelser, jo
til og med kaffi, varm og god, fikk
vi servert på plassen vi satt, uten

å bevege oss en tomme, jo sven
skene kan yde servise.
Nede på det innbydende grønne
teppe marsjerte 2 guttemusikkorps,
et svenskt og et norskt, guttemu
sikken fra Moss. La det være sagt
med engang, det norske stjal hele
showet. Med sine kledelige drakter
cg store presisjon, satt vi norske
og humret over at der ble det stor
norsk seier, og det ble ikke spart
på applaus, fra svensk og norsk
side.
Kl. 13 presis troppet morekuliens

artister, gamle gode oberst Brustad
og målmannen Svein Weltz inn på
banen, sammen med også en gam
mel kjenning fotballspilleren Ing
var Rydell og en svensk målmann
for å foreta straffesparkkonkurranse i landskampen, hvor Norge
seiret stort 3—1. Ingen umulighet
at Brustad og Svein Weltz kunne
ha forsterket det norske landslag.
Landskampen vil jeg forbigå i
taushet, men en stor opplevelse var
det å se det svenske laget ga det
norske en leksjon i lagspill og posi-
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sjonsspill, som vel ingen hadde
tenkt kunne hende. Ingen vil vel
motsi meg når jeg betegner det
svenske landslag som et av de
fremste i verden, og en Agne Simonsson vil ganske sikkert ikke en
Thorbjørn Svendsen glemme så lett.
Så er det bare å gi seg over for
det praktfulle verk Ullevi Stadion.
Jeg må bekjenne at jeg ikke har
evne til å beskrive det hele, det må
sees, og da håper jeg å ha dekt
det hele, men en ting er sikkert,
Norge ligger minst 10 år tilbake i
utvikling i forhold til vår svenske
bror.
Ti minutter før full tid av kam
pen skyndte vi oss ut, for å lose
«Josefine» ut av heksegryta, og
hjemreisens time var begyent.
Kl. 23,45 ankret vi opp på vest
sidens torg, glade og fornøyde etter
en minnerik tur som Otto og Co.
har all ære av, godt assistert av
alle tiders hyggelige og gode sjåfør
Henry W. Andersen.
Så står det bare igjen å takke
for turen fra to storfornøyde sjele.
Hilsen
Torborg og Leo.

Trautmann
En hardhaus.
Alle som følger med i britisk
fotball, kjenner navnet Bert Traut
mann. Keeperen på Manchester Ci
ty, tyskeren som av Willy Meisl ble
betegnet som Storbritanias beste,
helt i en hektisk og dramatisk cup
finale i 1956 som endte med seier
— og så slutt.
De fleste kjenner nok også his
torien bak det hele. I finaalekampen mot Birmingham ble Trautmann skadet i hodet et stykke ut
i 2. omgang, men han kom seg til
synelatende og spilte kampen ut i
stor stil. I garderoben ble han dår
ligere, og på sykehuset ble det kon
statert at Trautmann hadde spilt i
20 minutter med nakken brukket!

Man kan snakke om hardhauser —
men denne smellen ble nok i har
deste laget for den store tyskeren.
Et langt sykehusopphold og varsel
om aldri mer å kunne spille fotball
— og så kom noe mye verre midt
oppe i det hele: Tautmanns lille
sønn ble overkjørt og drept mens
han lekte i gaten. Det var første
sidestoff i alle engelske aviser, og
hele øyriket følte med Bert Traut
mann, denne mannen som nå syn
tes å ha all den motgang en mann
kan ha.
Men Trautmann kom igjen:
Friskmelding, trening, B-lag og Alag og full form!

Kai Wickmann
formann i bandygruppa
På årsmøte i bandygruppa ble
Kai Wickmann valgt til ny for
mann. Styremedlemmer ble Kjell
Knutsen, Ivar Kristiansen, Svein
Barth og Svein Aage Jensen. Vara
menn: Ragnvald Johnsen og Per
Dahl. U. K. for A-laget: Vinje
Henriksen, Odd Svarstad og Svein
Barth. B-U.K. Kjell Knutsen, Kai
Wickmann og Thor Fossan. JuniorU.K.: Kjell Knutsen, Ragnvald
Johnsen og Arne Helgesen. Mate
rialforvalter: Josef Johansen.

Allerede 3. dag jul (søndag 27.
desember) starter landsdelsserien
i bandy. Pors skal da ha utekamp
mot Drammens BK, så følger hjem
mekamper mot Njård 3/1 og Bragerøen 10/l.Deretter blir det tre
utekamper på rad mot Åssiden 17.Sparta 24.- og Mode 31. januar.
Seriens siste runde holdes 7. febru
ar, da Pors spiller mot Fram 31.
på Vestsiden.

Bestikkelser

Ebba og Leo Johannesen.

Porsgrunn

Telefon 50693

for å «lage» mål.
Ifølge Dagens Nyheter har en
svensk målmann vært utsatt for et
bestikkelsesforsøk foran en kvali
fiseringskamp for div. 1, mellom
Degerfors og Landskrona. Rolf
Nilsson — keeper i Landskrona
BOIS — har meldt fra til sin klubb
at han et par dager før den av
gjørende kampen om opprykning,
fikk et anonymt tilbud pr. telefon
om kr. 5000 om han ville fikse det
slik at motstanderen Degerfors I. F.
kunne vinne kampen. Landskrona
BOIS har anmeldt saken til det
svenske fotballforbund, og etterforskning blir satt iverk. Ledelsen
i Degerfors er opprørt over hendel- W
sen, og mener det må være en helt
fanatisk tilhenger som har prøvd
denne usportslige framgansmåten.
I sannhet en gemen simpelhet som
burde slåes ned på med alle midler,
og synderen få den straff han for
tjener.

Telefon 50693

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning
Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.

Ves tregt. 14

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE

Winje & Christensen

Porsgrunn

Telf. 51729

M. M. IVERSEN

Vask

Etb. 1916.

og
Føhn
Massasje

MØBELFORRETNING
Telefoner: Jernbanegt. 50211, Kirkegt. 50673

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

Fotballgutta

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

hedrer fortjente medlemmer

Den norske Creditbank

Pors fotballgruppe holdt lørdag
7. nov. sin tradisjonelle årsfest.
Ivar Kristiansen ble tildelt aktivitetsmedaljen for 15 år, mens Her
man Holtan og Rolf Haug fikk 10
års medaljen. Ivar Olsen og Enok
Solstad fikk årets frammøtemedalje.
Stemningen var stor fra de 120
festdeltagerne da Olaf Skilbred og
Erling Olsen ble tildelt hver sin
vakre sølvpokal for å ha deltatt i
over 400 A-kamper. Tidligere er det
bare Karl Skifjeld som har fått en
slik pokal.

Porsgrunn

Forsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

i

REDAKSJONS

KOMITÉ :
Hjertelig takk for oppmerksom
heten i anledning vårt sølvbryllup.

Realisens Elektriske forretning A.s

Svensk målmann tilbudt 5000 kr.

Jørgen Dyrbing
Leo Wendelboe Larsen, Magne Johansen
J°cob$en$ Bokfrykkori,

PorJflrunn

fl.! MrøMMDI MEK. VÆRKSTED

Betal din medlemskontingent!
SVEISE- OG MEK.

VERKSTED TLF. 51487

E. HIIS
Gartneri og Bloinsterforretning
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.

Reparasjoner

Knudsen

& Co.

f

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMER!

Abreham Aas
Storgt. 157 b.

—

Tclf. 50730

Ved Floodeløkka

V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl

Telf. 52092, Porsgrunn

BAKERI
Vestregt. 51

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Tclf. 52138

Kommisjonær for Norsk Tipping A.'S

Vestsidens Manufaktur

A^BERNER

Tclf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Andr. Aasiarad
Jernvareforretning

— SPORTSARTIKLER-

Vestsiden Blomsterfor retning
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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