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Brød gir styrke

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

Mat. 2,1—12.

Porsgrunn Samvirkelag

Allred SportAvd. 1 — Telf. 5 01/ 56

Telefon 51404 — PorsgrunnI toppform

Eneforhandler V. Porsgrunn Telefon 52121
Solveig Wendelboe Espeland.

Opprettet 1899

ITlattaA

PORSGRUND METALVERK A.S
Telefon 52 387

Porsgrunn

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

Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
EtabL 1892

Aksjekapital kr. 120.000,00

atter nærmer oss julen 
er det helt naturlig at vi ikke bare 
tenker på oss selv som sitter i våre 
trygge og lune hjem i sjøfartsbyen 
Porsgrunn.Men også lar tanken gå 
til våre landsmenn i det fjerne og 
på havet. De kjenner så vel til 
dette og styre etter stjernen. Him

melen kunne være dekket av skyer, 
og intet lys var å se — da revnet 
plutselig skyene, og stjernene lyste 
så skuten kunne finne rett kurs. 
De styrte etter stjernen og kom 
vel i havn.

Kanskje kjenner noen av oss det 
slik at mismotets skyer har skjult

Den stråler og vinker og stan
ser ei,
For hjertet sin Frelser finner.

stjernen for oss. Vi famler omkring 
i mørket, og er kommet ut av kurs. 
Men hvis vi av et ærlig sinn søker 
etter stjernen skal vi en dag opp
leve at skyene revner i vårt sinn, 
og lyset fra Julestjemen Jesus Kri
stus får skinne for oss, og tende 
håp i et motløst sinn. For:

Så ønsker jeg alle i Pors, og 
forøvrig alle i min hjemby, glede
lig jul og et velsignet nyttår 1960.

Finner dzt ham, da finner du alt, 
Hva hjertet kan evig begjære, 
Da reiser seg atter hvert håp 
som falt,
Og blekner så aldri mere.

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Of/erne^

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Når vi nu

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN - TRIKOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Det er få fortellinger i Bibelen 
som jeg er så glad i som beretnin
gen om De hellige tre konger. Da 
Julestjemen viste seg på himmelen 
julenatt, dro de avsted til det 
ukjente. Bare stjernen gikk foran 
og viste vei. De hellige tre konger 
fulgte nøye etter stjernen, og da 
den stanset over stallen i Betlehem, 
gikk de inn og fant Jesubarnct i 
krybben.

Gud har også i 1959 tendt sin 
Julestjerne for oss, og den skal 
vise oss alle hen til Jesus Kristus. 
Wexels synger så vakkert:

Vestsiden Skotøylorretning A.s
TORVET

SOLID SKOTØY
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 - Tlf. 5 01 61,

O. Braarud
KJØTT- og PØLSEFORRETNING 

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

Han tender sitt lys på den 
villsomme vei,
Hans stjerne for ånden opprin- 
ner,

I, L. Dyiaas
Telf. 5 15 68 

Kaker gjør fest
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gratulerer SYorgesmestere: Årets
Porsblad!

Jørgen DyrbingLeo Wendelboe Larsen Magne Johansen

Roald SkjeldbredTore Lund

Øyvind Sandersen

W. L.

Mengder av monster å velge i

Biengården v/ Broen Telf. 52530

Det er ikke hver dag at en Porser 
erobrer et Norgesmesterskap, og 
stor var derfor gleden i Porsleiren 
da vi fikk vite at Øyvind Sander

sen, Roald Skjeldbred og Tore Lund 
gikk helt til topps i årets junior- 
mesterskap i boksing i Bergen.

Roald Skjeldbred ble også tildelt

pokal som stevnets beste bokser. 
Likeledes fikk Pors pokal som lan
dets beste klubb.

Gratulerer, lykke til videre!

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

y.-

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

Dessverre ser det ut til at inte
ressen for vårt organ Porsbladet er 
ikke som det burde være for flere 
av våre grupper. Husker jeg ikke 
feil, så ble det valgt referenter fra 
hver gruppe som skulle ha ansvaret 
for at det kom stoff til avisa. På 
den måten kunne jo bladet vårt 
få on mer blandet og interessant 
innhold, som ville dekke kravet til 
enhver kresen leser. Nå er stoffet 
mer særpreget, da det er kun et 
par av gruppene som bivåner oss 
med stoff, men kun etter utallige 
purringer, og slikt sliter på humø
ret da alt skal bli overlatt redak
sjonen å finne en utvei til å fylle 
ut interessant stoff for leserne.

En annen ting som vi også har 
savnet, hvor blir det av bildene? 
Det er et forhold som nettopp ikke 
bidrar til å få høinet vårt medlems
blad til en bra kvalitet. Det burde

har sendt oss bidrag engang iblant. 
En særskilt takk skal våre annon
sører ha for den økonomiske støtte 
de gir oss, og vi vil ikke unnlate 
å rette en intrengende appell til 
og be dere støtte våre annonsører 
med innkjøp.

En stor takk skal også distrik
tets tre aviser ha for utlån av kli
sjeer.

Personalet ved Jacobsens tryk
keri skal også ha sin fortjente 
takk for utførelsen av avisa.

Så gjenstår det bare å si: Håper 
det skal bli mere kontakt blant 
gruppene og medlemmene i Pors
bladet i året som kommer.

Så vil redaksjonen ønske hele 
foreningen Pors, store som små, 
en velsignet god jul.

FabrikkerBena La det gå «sport» i å samle på sølv.

0 GULLSMED V 
Dagfinn Bartr

derfor være enhver medlems sanne 
plikt og støtte oss i bestrebelsen 
å få et organ som kan vises fram 
med verdighet, og et blad som både 
innad og utad vil bli mottatt med 
glede og forventning.

Redaksjon har i hvertfall klart 
sin kontrakt i året 1959, som lød 
på å utvide bladet til 16 sider og 
6 utsendinger så med utvidet jule
nummer får det stå opp til medlem
mene om de er eller har vært for
nøyd med avisa?

Det skulle være morsomt å kun
ne få en utredelse om dette i første
utgaven i 1960, eller om de har 
noen gode forslag til forbedring 
av bladet. Det ville være en kjær
kommen gest for oss, så kontakten 
mellem gruppene samt medlem
mene ville bli mere intimt til gavn 
for hele vår kjære forening.

Så vil vi takke de av dere som
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Spreke jenter!

BOKSINQ

Fra Pors Turngruppes mønstring på Pors Stadion. Øverst i midten vår nye kretsmester Lill-Ann Gundersen

Produsent for Telemark:JpSlJOLA
Lundøtangens Bryggeri

W. L.

de stortrives og instruktrisene har 
de bare godt å si om.

Så vel blåst Anna Evensen og co. 
måtte bare alle gode ting følge de
re, for det er neimen ikke godt å 
gjøre alle tillags, med den kolosale 
oppslutning dere har for tiden.

Lykke til!

Gundersen og Duddi Kjellevold som 
har æren sammen med Turngrup- 
pas styre, Anna Evensen og co. 
for den store interesse og fram
gang i gruppa. Selv har jeg tatt 
en aldri så liten gallupp-undersø- 
kelse og snakket med noen av de 
yngre jentene. Svaret har gledet 
meg stort. Alle har bare en mening,

Det er så svært mange som sam
menligner boksing med slagsmål. 
Vell, det kan muligens virke slik 
på dem som ikke har greie på det. 
Jeg kan iallfall forsikre dere på at 
en slik sammenligning er helt feil.

Boksing er en lek som må lekes 
av to fornuftige og gode kamerater, 
som ikke må eller kan tenke på å 
gi hverandre masse juling. For å 
få fram leken må der kalde og ro
lige gutter til, som igjen kan be
herske alle de sanser vi er utstyrt 
med.

Til eks.: Når man ser to katt
unger leker så spretter de frem og 
tilbake lett og smidig på potene 
og angriper så lynrapt som det 
går an. Det samme er meningen 
med boksing også, ikke det sterke 
og harde, men det lette og hurtige.

Og lære riktig boksing, mener 
jeg at alle gutter skulle. Jeg tror 
det ville minske meget på mye av 
alle de ulemper guttene er utsatt 
for nå. Samles en i treningslokalet 
og der trenes fornuftig, så gutten 
får forståelse av at dette er ting 
som han har bruk for, ikke bare 
for å forsvare seg, men for å be
herske både hode og kropp på en

årsmøte

Turngruppa behøver vist ikke 
å engste seg i året som kommer. 
Med en Lillans og andres begavelse 
i turn og de utallige instruktør
kurser, samt reiser i inn- og utlan
det Lillan har vært med på, bidrar 
nok til å få interessen opp blant 
jentene. Det er ingen hemmelighet 
at Porses instruktriser Wivian

fl

fornuftig måte, slik at lysten til 
det som ikke er tillatt blir elimi
nert. Hovedtingen er å få smilet 
frem og være fornøyd og glad så 
blir også tanken på det uvedkom
mende også vekk.

For en ting er sikkert, er du 
fornøyd og glad så har du heller 
ikke skumle tanker. Men er du det 
motsatte kan også det motsatte 
hende.

Jeg har alltid hatt en tanke på 
de unge, for jeg husker nemlig 
meget godt jeg var ung selv.

Jeg har bokset siden jeg var 10 
år gammel. Det var ikke boksing 
den gang som nå, men mye har
dere. Meget dårlig instruksjon, og 
det viktigste var å gi hverandre 
så mye juling som mulig.

Jeg har gått i en meget hard 
skole i boksingjn gjennom årene. 
Så skulle det være helt sant noe i 
all den kritikken som har vært mot 
boksing så tror jeg at jeg hadde 
vært død for mange år siden. Men 
hetsen mot boksing tror jeg i dag 
boksledere er glad for, det har vært 
i hardeste laget, men nå er det le
ken den virkelige leken som kom
mer frem.

Etter min lange tid som kokser 
mener jeg at jeg har noe å lære 
den som er interessert i sporten 
og da spesielt guttunger. Jeg er 
meget godt fornøyd med det jeg 
har oppnådd, men en ting er sik
kert at med riktig instruksjon og 
ikke minst riktig veiledning så kun
ne jeg ha oppnådd mye mer. Nett
opp derfor er jeg mer enn gjerne 
villig til og gi de råd som jeg selv 
har savnet.

p

Damegruppas
Pors Damegruppe har holdt et 

meget godt besøkt årsmøte i klubb
lokalet under ledelse av formannen 
Randi Olsen. Gruppa har arbeidet 
godt og skjenket mange ting til 
klubbhuset.

Regnskapet viste også et pent 
overskudd, noe som alle de 60 med
lemmene har æren av.

Formannen Randi Olsen ble gjen
valgt, sekretær Maria Skrabeklev, 
kasserer Nancy Steen (ny) og sty
remedlemmer Ruth Johansen, Lulle 
Kristiansen og Anlaug Olsen (ny).

Den avgåtte kassereren Gerd Ski- £ 
fjeld og viseformann Molla Hegna 
som heller ikke mottok gjenvalg 
ble begge takket av formannen for 
godt utført arbeide i styret de siste 
årene.

Boksing mener jeg kan gi sa 
mye til gutten at han har mye 
igjen for den fremover i livet. Selv
tillit, beherskelse av både hjerne 
Gg kropp og smidig og kvikk i cn 
hver situasjon.

En ting vil jeg si til slutt, vær 
ærlig og real mot din trener og le
der, åpn deg for ham og si som 
sant er om det er i vanskelighet 
eller i medgang, det er han som 
skal gjere deg bedre i det du trener 
for, og han kan ikke gjøre det helt 
alene, hvis du ikke vil frem med 
sannheten.

Boksingen ville jeg aldri ha unn
vært, den har kanskje gitt meg 
mange «på tryne», men de slagene 
har ikke gjort meg noe. Dc har 
lært meg meget som jeg nå når 
jeg har sluttet har meget igjen for.

Bjarne Olsen.
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Sekr.

Turngruppas
årsmøte f

Arnold omkranset av ivrige autografsamlere

A mehl beretter

Inntrykk fra Wien-turenLitt fra Damegruppa

Klær til enhver!ETTER TRENINGEN - -
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig prisslapp av i en god stol

Gå til
fra

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

V. Porsgrunn

i

ja, enkelte ganger var det 
til kaos, men merkelig nok

L 
<<S Oscar Olsens Eftf.

Olav Rossing

Bakeri og konditori

Telefon 50260

sen
Telf. 51632

ytterligere fremelskes. Det kollek
tive prinsipp innebærer og krever 
felles innsats basert på frivillighet 
og inspirasjon. Gjennom fremmøte 
og stemmeavgivning er det med
lemmenes plikt og oppgave å sørge 
for valg av virkelig lederskap. Du 
skal velge de styrer og utvalg som 
skal være dine representanter i det 
kommende år. På den måte skaper 
vi godt og tillitsfullt samarbeide, 
som bør være den bærende faktor i 
vår forening.

Vet du at den blå farve i klubb- 
drakten symboliserer troen — tro
en på PORS. Er du glad i din fore
ning og det arbeide som den dri
ver med må du ikke uten grurm 
utebli fra årsmøtet.

Pors Turngruppe holdt årsmøte 
på Vestsiden skole. Det var godt 
fremmøte.

Årsberetningen som ble referert 
vidnet om et aktivt og godt år. 
Det er bl. a. dannet to nye grupper, 
herregruppe og gruppe for gutter. 
Talt har Turngruppen nå over 400 
aktive turnere.

Regnskapet ble referert og god
kjent. Gruppens økonomi er almin
nelig god.

Ved valgene ble det stort sett 
gjenvalg. Det eneste nye styremed
lem er Solveig Hansen. De øvrige 
styremedlemmer som ble gjenvalgt 
er: Formann Anna Evensen, nest
formann Fine Hansen, sekretær 
Lillian Larsen og kasserer Herdis 
Teigen. Varamann til styret ble 
Lise Glad.

Gruppens tillitsmenn er Eva M. 
Andersen, Anne Holtan, Duddi 
Kjellevold og Johan Håkonsen.

som, 
tegn 
gled trafikken unna. Bybildet ellers 
er som i storbyer flest, travle men
nesker som haster avsted i pakt 
med tidens oppjagede tempo.

Park Hotel «Schønbrunn» viste 
seg å være et trivelig sted, både 
hva utseende og service angikk.

Tirsdag aften var viet lett tre
ning på den flotte Wiener Stadion. 
Et ganske imponerende anlegg i 
dimensjoner. Men det som impo
nerte mest, var et grassteppe så 
kortklippet, grønt og frodig at det 
minte mest om en park. Jeg skulle 
ha gitt mye for at den gode Thor
leif kunne ha sett dette anlegget. 
Lyset var dessverre ikke av samme 
kvalitet, men nå var det heller ikke 
mange av oss som hadde noen sær
lig kamptrening fra flomlyskamper 
fra tidligere.

Kampen den etterfølgende aften 
ble nok ingen «dans på roser» for 
oss, men snarere en «wienervals»

Årsmøtet 1960

Valgkomiteen som bestod av 
Edith Johannesen, Nanzy Steen og 
Ingrid Asdal hadde gjort et godt 
forarbeide, noe som valgene viser. 
(Disse har vi inntatt et annet sted 
i avisa så vi gjentar dem ikke her).

Deretter gikk vi over til kaffe og 
smørbrød pluss to svære bløtkaker 
som Astrid Halvorsen hadde bakt 
og pyntet for gruppa. Vår hjertens 
takk skal hun ha. Utlodningen kom 
også i sving og denne kvelden var 
vi flinke både til å gi gevinster og 
til å ta lodder, idet vi fikk inn vel

Damegruppa hadde et meget 
godt besøkt årsmøte mandag 23. 
november. 35 damer var møtt frem 
da form. Randi Olsen ønsket alle 
vel møtt til årsmøtet. Årsberetning 
og regnskap ble godkjent. Av års
beretningen fremkom det at vi i år 
også har ydet en stor gave til 
klubbhuset, idet damegruppa har 
kjrpt oljekamin til 900,50 kr. Like
dan har damegruppa i høst hatt 
storrengjøring i alle kjøkkenska
pene, det var i sannhet litt av en 
jobb.

for østerrikerne. Nå dette var kan
skje hardt sagt, da vi slett ikke 
gjorde noen dårlig figur. Jeg hu
sker at østerrikerne, godt hjulpet 
av et entusiastisk publikum, åpnet 
i et morderisk tempo, og det gikk 
ikke mange minuttene før de hadde 
tatt ledelsen. Men etterhvert kom 
vi bedre igang, og våre løpere var 
stadig en trusel mot det østerrikske 
forsvar, da disse spilte meget «på 
linje». Det var forresten morsomt 
å se, om enn ikke så morsomt å 
løpe «i mellom», hvordan de øster
rikske spillerne kun benyttet korte 
baller, med avvekslende crossballer, 
men deres forutsetning var at hele 
laget var i bevegelse og således 
stadig i posisjon. Første omgang 
endte jo som kjent, om enn ikke 
så fortjent, med en knapp ledelse 
til østerrikerne. Men de tok sitt 
monn igjen etter pause, og avslut
tet kampen med en uomtvistelig 
seier.

Konklusjonen etter den kampen

90 kroner. En medlemsutlodning 
av et glohaneservis ble også truk
ket, og det gikk til en dame som 
er på P. P., men jeg tror gevinsten 
var kjærkommen likevel.

Da dette er julenummeret vil 
damegruppa ønske sine og alle an
dre medlemmer av Pors, en riktig 
god jul.

Når dette leses er det bare en 
måned igjen til hovedforeningens 
årsmøte. Styrer og komiteer skal 
da velges for kommende år, og 
andre viktige ting skal til behand
ling.

Idrettsarbeidet og ungdomsar
beidet er i dag en meget viktig 
oppgave, hvis samfunnsmessig ver
di er både anerkjent og respektert. 
1 idrettsforeningene lever gutter, 
jenter og ungdom deres glade liv 
året rundt, mens de eldre lever på 
minnene fra den gang de selv var 
aktive. Slik vil det veksle ut i 
fremtiden, men ledelsen vil også 
veksle.

Klubben vår må styres på kol
lektiv basis og den gode klubbånd

Kongerød & C©.
Bygningsartikler — Malervarer 

Kjøkkenutstyr

V. Brua - Telf. 50438

Etter en strålende tur med en av 
Fred Olsens Curtis fly, ankom vi 
Wien, Østerrikcs skjønne hoved
stad, ut på ettermiddagen etter å 
ha fløyet i ca. 6 timer kontinuerlig. 
Været hadde hele tiden vært det 
aller beste, men de sedvanlige 
«dumpings» hadde vi nå ikke unn
gått, og da særlig over Hamburg 
var dette sjenerende, og enkelte 
av guttene begynte nok å anta en 
annen kulør i ansiktet.

Jeg kan gått forstå de som ser 
med skepsis på å benytte fly ved 
fotballkamper. Er været dårlig, er 
flyturen ingen fornøyelse, og skal 
en etterpå entre en fotballbane, 
kan en tenke seg resten. Men nok 
om det.

Etter å ha passert den øster
rikske tollen, uten noen som helst 
hindring, ble vi kjørt i buss til vårt 
fremtidige oppholdssted, Park Ho
tel «Schønbrunin».

Wien er en millionby, og det er 
atskillig å se på. Trafikken er vold-
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Porsbladet har i år som tidligere 
bedt flere av våre medlemmer ut
tale seg om sesongen som er gått.

Hovedforeningens formann
HALVOR TEKSTEN

— Fornøyd med gruppenes inn
sats og arbeide?

— Ja i høieste grad. Det ville 
være uriktig å fremheve noen be
stemt. Alle arbeider meget godt. 
Der er stadig tilsig av nye med
lemmer, mest fra de unge og det 
trygger igjen foreningens framtid. 
Der er «kultur» innen foreningen 
og der spores idrettsglede hos alle. 
Våre eldre medlemmer d. v. s. den

at det er unødvendig å gjenta dem. 
Ja Thor — Bjarne og alle de andre 
fortsett «stormløpet». Dere har i 
sannhet gjort Porsnavnet kjendt.

Tur n g r u p p en : Utviklingen 
i denne gruppe er meget stor. I året 
som er gått er tilslutningen så stor 
at det er vanskelig å skaffe plass 
for å få avviklet treningen. Der er 
kommet til flere partier, men ved 
en iherdig innsats fra styrets side 
er det allikevel blitt en ordning. 
Foreningen er stolt over at vi har 
så mange utøvere i denne vakre 
idrett og lykke til fremover.

Damegruppen : Det er all
tid godt å ha en støtte i ryggen. 
Denne støtten har vi i vår Dame- 
gruppe. Foreningen har gjennem 
årene mottatt overraskelser fra 
gruppen i form av penger og gaver. 
Det er stor interesse for foreningen 
i gruppen og fremforalt en god 
samarbeidsånd og et godt venn
skap.

— Planer som er realisert ?
I de siste 20 — 25 år har fore

ningen drøftet spørsmålet med å få 
samlet alt vårt arkivmateriale — 
våre pokaler o. s. v.

Vi har i år bygget et stort og 
rikelig arkivskap — moderne ut
styrt og med en stor og rommelig 
glassmonter i mitten til våre poka
ler. Alt er meget hensiktsmessig 
og pent og vi er stolt over at denne 
plan endelig er realisert.

Treningsbanen på Stadion er fer
dig og inngjerdet, så at hele vårt 
Stadionområde har blitt «et hele».

Når dette skrives har vi enda en 
meget viktig ting igjen og det er 
taket på klubbhuset. Dette arbeide 
skulle vært utført for lenge siden, 
men vi håper allikevel at vi skal 
kunne greie det før årsskiftet.

Alt i alt arbeides det jevnt og 
trutt, men en ting som ser ut til å 
forsvinne det er interessen for å 
utføre dugnad. Det var en av de 
ting Pors var så bekjent for før. 
Men det kommer nok igjen.

— Planer for nyåret?

framgang for Pors Turngruppe 
i året som kommer.

Hilsen Anna Evensen.
•»

var at østerrikerne fant hverandre 
bedre, hvorfor? Jo, fordi at samt
lige spillere var i bevegelse, slik 
at den spilleren som hadde ballen, 
hadde så uendelig mange mulig
heter til å gi den fra seg.

Det er ofte tilfelle med norske 
spillere at når man har levert bal
len fra seg, er man ferdig med sin 
del av oppgaven, tror man, men da 
er den såvidt begynt.

Jeg vet det er mange som er 
motstandere av shortpassing, men 
den begrunnelse at det blir for pus
lete. Ja, det kan så være. Men den 
virkelige grunnen er vi selv skyld 
i, nemlig bevegeligheten, den er 
altfor liten, og det er derfor spillet 
låser seg selv. Østerrikerne beviste 
at shortpassing er effektivt når 
man bare bruker det på rette må-

store bredde av disse er ikke så 
meget med. Dette har vært tilfelde 
i de senere år, men med vårt ny
startede «seniorlaug» skulle en vel 
håpe at dette organ vil være det 
rette middel til å rette på forholdet.

— Fornøyd med sesongen i sin 
helhet?

Skigruppcn : Når det an
går administrasjonen er den meget 
god. Vi har gode ledere — vi har 
et godt utbygget bakkeanlegg med 
flomlys o.s.v. Det som for meg sy
nes ikke å være så bra er at den 
gamle «bredden» blant våre aktive 
er skrumpet inn. Jeg er merksam 
på at gruppens ledelse vet om dette

— Det har vært diskutert og 
drøftet forskjellige planer. Vi er 
oppmerksom på at der må utføres 
ganske omfattende arbeider på vårt 
Stadionanlegg.

Gruppene har mange planer, men 
alt skal planlegges og grundig over
veies. En ting er sikkert. Vi har 
våkne og dyktige administratorer.

— Skuffelser og gleder?
— Et gammelt ordspråk sier: 

«Sorger og gleder vandrer tilhobe». 
For meg er gleden over å se fore
ningens trivsel og vekst. Skuffelser 
kan det være. Tenk bare da vi hør
te overføringen fra Stavanger, men 
slike skuffelser er nokså overfla
diske. De knekkes av de mange an
dre gleder.

Til slutt vil jeg ønske alle med
lemmer av Pors og deres familie, 
en god jul — et riktig godt nyttår!

Hilsen Halvor Teksten.

TURNGRUPPAS FORMANN 
ANNA EVENSEN

— Fornøyd med sesongen?
— Jo, jeg er godt fornøyd med 

sesongen. Treningen har vært upå
klagelig, men vi må ha utvidet tid 
i turnsalen, da enkelte partier er 
for store og må deles.

— Rekrutteringen?
— Oppslutningen er enorm. Vår 

gruppe stiller nå 400 aktive fordelt 
på 10 partier, hvorav minst 3 må 
deles.

— Skuffelser og gleder?
— Skuffelser, jo det er ikke fritt. 

Men gledene er desto større og 
veier opp det hele.

— Ellers noe?
— Alle turnere og Porsere ønskes 

en hyggelig og fredelig jul! Og et 
godt nytt år!

Jeg vil også få benytte anled
ningen til å takke alle tillitsmenn, 
komiteer, innstruktører, musiker og 
forøvrig alle medlemmer for godt 
samarbeide i det forløpne år, og 
ønsker sportslig og økonomisk

ten. Og sist, men ikke minst, spille
gleden blir større.

Banketten om aftenen, med på
følgende besøk, for de som ville 
det, i 2 av Wiens nattklubber, 
«Maxim» og «Moulin Rouge», var 
av ganske fornøyelig art, om enn 
ikke så billig.

Når en tenker tilbake på en slik 
tur, fremmede mennesker man 
stifter bekjentskap med, seder og 
skikker en lærer, og sist, men ikke 
minst, kameratskapet oss spillere 
i mellom, er dette iallfall for meg 
en inspirasjon til fortsatt trening 
og lek med den magiske lærkulen.

Samtidig vil jeg benytte anled
ningen til å ønske samtlige av 
«Porsbladets» lesere en riktig god 
jul, og et godt nyttår.

ff?® ‘JM 
FOTBALLGRUPPAS FORMANN

OTTO MALMGREN
— Ønsker i seseongen som har 

gått?
— Ja, jeg har hatt mange ønsker 

i denne sesong, for å nevne noen så 
var det vel en plass i hovedserien 
som en tid var sterkest. Når vi 
klarte Strømmen i 3. runde så hå
pet jeg at vi i år skulle greid å 
komme over den vanskelige 4. run
de og få spillt en 5. runde kamp.

— Positive ting?
— Arnolds deltagelse på lands

laget. Den store utbetaling i cupen. 
Den oppslutning og interesse det 
er for fotballsporten her på Vest
siden.

— Negative ting?
— Den tildels usakelige kritikk 

av medlemmer som alldri er villige 
til å påta seg et tillitsverv selv.

— Ellers noe?
— Det er omveltning igjære i 

Norsk fotball. Jeg håper at det ikke 
blir foretatt panikkartede tiltak 
for å høyne nivået.

— Jule- og nyttårs ønsker?
— Jeg overfører årets ønsker til 

sesongen 1960.
Til slutt ønsker jeg alle som jeg 

i denne sesong har hatt forbindelse 
med, en riktig god julehelg og for 
hver enkelt og for vår forening 
et riktig godt nytt år!

forhold og planlegger tiltak for å 
rette på dette.

Og så: La oss få igjen søndags
turene på ski — over Solmyr til 
Holtankollen og alle de andre løy
pene. Det var deilige søndager i 
den tiden.

Fotballgruppen : Når det 
i denne gruppe gjelder bredde så er 
den sak i orden. Her er det aktive 
i alle aldre og interessen er på 
topp. Men om resultatene i år står 
respekt av er det allikevel noe med 
den siste «kneiken» som det er van
skelig å komme over, for å nå det 
riktig store. Vi vet at det settes så 
store krav og forhåpninger til re
sultatene og det er igjen et utslag 
av klubbpatriotisme og kjærlighet 
til foreningen. I år var det ikke 
meget igjen før det hadde lykkes, 
og så lover vi hverandre at neste 
år — SKAL DET SKJE.

Bandygruppen : Gruppen 
arbeider bra, men med en anstrengt 
økonomi. Dette er ikke noe nytt for 
dette året. Men med en iherdig inn
sats fra styrets side har det allike
vel godt bra. Resultatene sportslig 
er her som vanlig gode og med en 
stor bredde blant de aktive. Vi har 
gode treningsmuligheter (om vi 
i år ikke får nytte lysanlegget p. 
g. a. strømsituasjonen) så skulle 
alt ligge vel tilrette.

Boksegruppen: Dette er 
vår minste gruppe, men for en in
teresse, og for sportslige resultater. 
Disse er sa kjendt blant Porseme

f■
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savner

Einar GundersenKarl SkifjeldRolf Gunnerød

TRENER EINAR GUNDERSEN . fleste så alt for liten tid. En skal 
hit og cn annen ditt, slik at det har 
vært vanskelig mange ganger å få 
alle med på den treningen som kre
ves for å bli en god A-lagsspiller. 
Det er kanskje litt for mye forlangt 
at alle skal gå 100 % inn for tre
ning og kamper, men det er en ting 
de må huske på og det er at fotball 
er lagspill, og det hjelper svært lite 
at 3 a 4 er i god form når de reste
rende bare er i middels form.

— Positive og negative ting?
— Man må jo si at A-laget lagde 

cn bragd ved å spille seg opp til 
4. runde og når vi i dag ser tilbake 
på at laget som slo oss ut ble Nor- 
gesmester, og at vi kun tapte 1—0, 
så må vi.si at dette var meget godt 
gjort. For meg ser det til at spil
lerne liker cupen og at det er i 
disse kampene de viser den innsats 
som vi så sårt savner i seriekam
pene. Av individuelle ting synes jeg 
at jeg må nevne Arnold Johansens 
sterke sesong. På en ypperlig måte 
har han representert Pors på både 
det norske landslag og på klubb
laget. Når jeg kjenner til hva han 
ofrer av timer på trening så er det 
hyggelig at han ser det blir resul
tater av dette. Jeg synes at dette 
må inspirere alle de andre på laget 
til en ekstra ydeise, men for meg 
ser det ut til at dette ikke er til- 
felde. Jeg vil heller ikke unnlate å

JUNIORGUTTAS TRENER
ROLF GUNNERØD

A-LAGETS KAPTEIN «KALLE»
— Fornøyd med sesongen?
— Hadde avslutningen vært bort 

i mot like god som begynelsen i 
høstsesongen, skulle jeg vært helt 
fornøyd. Men etter som det gikk, 
må konklusjonen bli kun mellom
fornøyd.

Kameratskapet og lagånden 
på laget?

; I
'W-f

ikke har det minste kjennskap til.
Sesongen 1959 har bydd oss en 

rekke meget gode juniorspillere, 
som sikkert blir å se på førstelaget 
de nærmeste sesonger. Da gjelder 
det at de har lært fotballens ABC 
så de med kamptrening og rutine 
blir herre over den gule lærkulen. 
Juniorstyret i år har bestått av 
unge gutter med formannen som 
primus motor, som så vist ikke har 
gjort noen dårlig figur, men burde 
ikke et juniorstyre ha en eller flere 
av den gamle garde i ryggen, som 
med erfaring fra styre og stell 
sikkert ville lette arbeide for de 
unge.

— Din største glede i år?
— Det som gledet meg mest i år 

er vel juniorguttenes gode plasse
ringer, selv om det ikke har blitt 
noe mesterskap, så har det blitt 
finaleplass i junior og gutteklassen. 
Disse lag har greid mange gode 
kamper. Særlig har det vært mor
somt å følge med de mange finale
kampene som juniorlaget spilte, og 
som til slutt Odd vant på Gjerpen 
Stadion, alt i alt fortjent men våre 
gutter skal ha all honør for inn
satsen, og da særlig første omgang 
på Gjerpen som var meget velspillt 
men en omgang er forlite, noe slutt
resultatet også viste.

Jeg vil takke guttene i junior
avdelingen og gratulere med en 
god sesong og håper dere kommer 
ennu sterkere igjen neste sesong.

— Din storste skuffelse?
— Største skuffelse er vel senior- 

avdelingen som ikke har gått frem
over denne sesong. Man må vel inn
rømme vi har heller gått et steg 
den gale vegen sammenlignet med 
sesongen 1958. Noe som er lite opp
muntrende når man vet hvilket 
spillemateriell Pors råder over.

— Ditt ønske for 1960?
— Da må det bli mitt ønske for 

det nye år at vi stikker våre hoder 
sammen så vi kan komme feilene 
til livs. Da tror jeg 1960 sesongen 
vil bringe oss på topp i cup og serie

— Som trener hadde du vel satt 
deg et mål?

— Ja selvfølgelig satte jeg meg 
et mål, et opptimistisk sådan.

— I så fall, hva gikk det ut på?
— Allerede tidlig i sesongen had

de vi et møte med spillerne hvor 
jeg gikk igjennom vårens kamper. 
Ved å kikke litt nøyere etter her 
så jeg ganske snart at vi hadde 
store sjangser til å greie å toppe 
serien og dermed bli med i hoved
serien fra høsten av. Ut fra dette 
satset jeg nokså meget på hård 
kondisjonstrening fra våren av. Alt 
lå meget bra til rette etter de 3 
første seriekamper. Av 6 oppnåe
lige points greide vi 5, og vi tok 
ledelsen i serien. Men så sjedde det, 
i kampen mot Fram i Larvik, hvor 
vi etter en god 1. omgang med le
delse går bort å taper med 4—2. 
Etter dette var det som laget så 
slaget tapt og de resterende kam
per går man forbi i taushet.

stede, og de gangene jeg stod for 
treningen var det alltid en flokk 
greie og ivrige gutter.
Jeg tror fotballgruppen må satse 
meget mere på juniorguttene i 
fremtiden, da jeg tror at det er 
som junior man skal lære. Vi se- 
niorspillere av i dag har jo mange 
feiler som vi sikkert kunne med 
letthet lært som juniorspiller. En 
kan merke seg ting som, spille med 
l.egge ben, heading, riktig løpesett, 
ballteknikk, posisjonsspill og teori- 
lærc så man får det riktige inn
blikk i fotballspillet. Vi bør ikke gå 
lenger enn til vårt eget førstelag 
for å få bevis for hvor vanskelig 
det er å rette på sine feiler. Det er 
jo sjelden å se en ball bli headet i 
mål, såfremt ikke ballen treffer en 
i hodet, og hvor ofte hører man 
ikke at en spiller bare har et bein, 
eller han kan ikke løpe riktig, han 
eier ikke ballfølelse, han holder for
lenge på ballen og dribler seg bort, 
hvor ofte hører man ikke at en 
spiller mangler noe å tenke med, 
cg mange andre feiler.

På vårt lag er man mer eller 
mindre berørt av disse feiler som 
da naturligvis blir et stort minus. 
Dette er jo ting som vi til stadighet 
går igjennem på treningen, men 
som vi dessverre har vanskelighe
ter med å rette på.

Det er et fåtall av våre medlem
mer som virkelig vet og viktig det 
er med en sterk junioravdeling, noe 
en merker seg på en generalfor
samling, hvor det er et helt røre 
for å få valgt styre og U. K.-med- 
lemmer til senioravdelingen, mot en 
derimot foler en annen interesse 
når det skal velges juniorstyre. Da 
glir valgkomiteens forslag så lett 
igjennom etter noen diskusjon. Al
likevel er det mange av medlem
mene som ikke vet hvem som sitter 
i juniorstyret på tross av at de selv 
har vært med på å klappe dem inn 
i styret, og det mener jeg er i mot 
all sunn fornuft da man jo velger 
en eller flere personer som man

— Er du fornøyd med guttenes 
innsats?

— Til dette må jeg med engang 
svare nei. Enkelte er jeg meget 
godt fornøyd med, mens endel har 
skuffet meg. Det er bare noen 
ganske få som går inn for oppgaven 
med den rette interesse. Når det 
gjelder selve treningen så har de

nevne at det også er flere av A- 
lagets spillere som går inn for fullt 
både når det gjelder trening Og 
kamper. Det som jeg har savnet 
stort i denne sesongen er stabili
teten i laget. Vi har sett en kamp 
hvor vi har vært meget godt for
nøyd, så i neste har det vært helt 
nede på bann igjen, og slik har det 
gått opp og ned. Mange vil kanskje 
spørre hvordan skal vi få et stabilt 
lag som spiller slik som fotball skal 
spilles. Til dette vil jeg svare; det 
er trening og trening og atter tre
ning. Vær ikke redd for å trene. 
Det er ingen fotballspiller i Norge 
som har blitt overtrenet ennå.

— Med hensyn til deg selv, fort
satt interesse av å trene A-laget?

— Selvfølgelig er jeg interessert 
i å drive trening. Det tror jeg jeg | 
aldri kommer til å slutte med. Men 
slik som stillingen for øyeblikket 
ligger an for meg, vil jeg ikke bin
de meg til noe fast. Helst så jeg at 
jeg kunne drive med gutte- og ju
niorspillerne samt de ungguttene 
opp til 20 år som ikke kommer på 
A-laget. Det er disse vi må satse 
på, og kan vi få disse inn i det rette 
spor med hensyn til trening så er 
mye vunnet for fotballgruppen.
..— Noen hyggelige minner fra 
ditt verv i Norges U. K., reiser o.l.?

— Jo minner har det vært nok 
av, reisene har vært en opplevelse, 
og ikke minst har jeg skaffet meg 
cn del nye kjærkomne bekjentska
per og venner som jeg setter meget 
pris på.

Jo stort sett bra, men 
humøret i laget på banen.

— Hva med årets U. K.?
— De gjør ganske sikkert sitt 

beste, men med U. K. hadde det 
ikke skadd med litt nytt friskt blod.

— Hva med din skade i år?
— Skaden er leget, og jeg føler 

meg frisk og opplagt.
— Hva med, deg selv i vårse

songen ?
— Det spørs på trcningsmulig- 

hetene i vinter, lyst til å spille er 
der i hvertfall.

— Storste glede — største skuf
felse i år?

— Seieren over Strømmen, og 
spillet de første 20 minutter. La
gets oppstilling i Stavanger mot 
Viking.

— Ellers noe av interesse?
— Ja, treningsspørsmålet, skal 

vi få innført et lagspill, er jeg 
stemt for å engasjere en første
klasses og anerkjendt trener (helst 
svensk), skal vi klare og folge med 
for å ikke snakke om å spille oss 
opp i eliteserien som vel må komme 
før eller senere.

— Som trener for juniorgutta 
har du vel litt på hjerte.

— Da jeg tok på meg treningen 
av juniorguttene var det med stor 
interesse jeg gikk til denne opp
gave, men det viste seg snart at 
jeg ikke fikk tid til å forestå tre
ningen på en effektiv måte, da jeg 
ble meget opptatt utover sommeren 
med private gjøremål. Interessen 
for treningen fra guttenes side var 
nok ikke så stor som ønskelig først 
på våren da det var en del av gut
tene som gikk på aftenskole eller 
av andre grunner var opptatt om 
kveldende, men interessen steg 
raskt ettersom sesongen skred 
frem. Unguttenes iver til å lære å 
spille fotball tror jeg alltid er til-

i * U



PO RS-B LAD ET
14 PORS-BLADET 15

A f fen.
r? *

W

Bi

Kai Wickmann.

*

Thor Skar nes.

*
. Erling Olsen.

tør

og la det ikke bare bli med håp og 
tro men la det gå troll i ord.

Til slutt vil jeg takke spillere, 
U. K., styre og ellers alle Forsere 
for 1959 sesongen med ønsker om 
en god jul og et godt nytt år!

Med sportslig hilsen 
Rolf Gunnerød

DAMEGRUPPAS FORMANN
RANDI OLSEN

— Noen planer for kommende 
sesong ?

— Det er jo jubileumssesong i år 
så vi har flere jern i ilden. Først 
og fremst vårt internasjonale jubi- 
leumsstevne som går av stabelen 
5. og 6. desember. Så videre et pro- 
pagandastevne den 14. desember. 
Også skal vi avholde klubbmester- 
skap. På slutten av sesongen krets
mesterskap, som ikke har vært av
holdt i Telemark på 12 år.

— Rekrutteringen?
— Rekrutteringen i boksegrup-

BOKSEGRUPPAS FORMANN
THOR SKARNES

Med hilsen
Randi Olsen

A-LAGETS OPPMANN
ERLING OLSEN

HUSKOMITEEN
HANS HANSEN

— Noen ønsker for Klubbhuset?
— At vi kan få lagt om hele rør- 

opplegget i Klubbhuset, helst ved 
dugnad. Kobber-rør har vi nemlig.

— Hva er blitt gjort, vedlike
hold?

— Det vanlige, så som storren
gjøring, maling av gulver, kitting 
av vinduer etc. Dessuten har vi en
delig fått det lenge savnede arkiv
skap i styrerummet.

vært hos S. I. F. og Tollnes dame- 
gruppe.

— Gleder og skuffelser?
— Med hensyn til gleder og skuf

felser må jeg si det har vært mest 
gleder og noen særlig skuffelser 
kan jeg ikke finne. Vi har arbeidet 
godt sammen, alle har gjort sitt 
til så alt har gått bra.

— Ønsker for det nye året?
— Jeg ønsker alle medlemmer og 

styret i damegruppa en god jul og 
et riktig godt nytt år med ønske 
for fortsatt godt arbeide i 1960, og 
håper det møter flere på møtene 
i 1960.

— Fornøyd med lagets innsats?
— Når en setter seg ned for å 

tenke over sesongen som er gått 
kan jeg ikke si annet enn den har 
vært god, når jeg tar i betraktning 
alle de skader vi har hatt. Derfor 
er det jo bare bra at vi som følger 
treningen stadig har så mange til
stede at vi har nok å ta av uten at 
det skal svikte så meget. Når vi 
sitter i et utvalg har vi jo nok å 
stå i, men skal vi følge treningen 
som er ca. 65—70 ganger, foruten

— Fornøyd med sesongen?
— Angående sesongen er jeg 

veldig godt fornøyd. Alle har vært 0 
villige og greie, og da går jo alt 
bra.

pa er absolutt levende. Da tilgan
gen er så stor har vi nå satt i gang 
med guttegruppe, og flere av gut
tene viser allerede levende takter. 
Ellers har vi mange lovende nybe
gynnere. Og ikke forglemme våre 
3 tyngste juniorboksere Tore, Ro
ald og Øyvind som er av norsk 
toppklasse. Jo, vi kan se fremtiden 
lyst i møte.

- Ellers noe?
— Jeg vil gjerne få takke Bjarne 

Olsen for hans gode idé med å 
sette igang guttegruppe og tatt 
seg av oppmannsjobben for disse 
gutter. Bjarne har ikke gått av med 
pensjon enda, nei. Det ville være 
moro om foreldrene til guttene og 
kanskje andre som er interessert 
ville komme å se hvordan vi trener. 
Vi forsøker å lære guttene ren tek
nisk boksing, og til å bli kjekke 
sportsgutter og nyttige samfunds- 
torgere.

— Ønsker?
— Mitt ønske er at vi får 3 

juniormestere, og at vi blir beste 
forening i årets junior N. M.

(Dette ønske gikk i oppfyllelse).
Til slutt vil jeg ønske alle fore

ningens medlemmer en god jul og 
et riktig godt nytt år. Må hell og 
framgang følge vår forening.

BANDYGRUPPAS FORMANN 
KAI WICKMANN

— Noen ønsker for sesongen?
— Vårt største ønske er at vi 

får benytte garderoben åpnet for 
publikum om kvelden, og at denne 
sesong vi går i møte vil bli god og 
sportslig økonomisk bra.

— Tar dere sikte på opprykning?
— Ta sikte på en høyere divisjon 

gjør vi ikke. Det vi først må kon
sentrere oss om er å holde oss i 
landsdelsserien. Økonomisk sett 
skulle det ikke spille noen rolle, 
men sportslig sett tror jeg ikke vi 
har noe høyere å gjøre enda.

— Hva med rekrutteringen?
Rektrutteringen må man vel si 

er bra, da vi allerede i år har flere 
av fjorårets juniorer som banker

— Arrangementer i vente?
— Vintersesongen blir som 

cm årene. Arrangementer som er i 
vente er først barnejuletrefest. Så 
følger vår tradisjonelle gamlefest, 
deretter går vi igang med et ped- 
dikkurs som jeg tror blir veldig 
morsomt og lærerikt. Foreløbig har 
vi ikke mer på programmet.

Innbydelser til andre fore
ninger?

Innbydelser til noen grupper 
har vi ikke fått da vi nettopp har

r
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Det vil sikkert dra mer folk ut i 
terrenget og skape mer interesse 
blant publikum.

Vil forøvrig ønske alle medlem
mer av skigruppa og alle medlem
mer ellers en riktig god jul og godt 
nytt år!

møter og kamper så er en opptatt 
hele sommeren,

Med hensyn til å være fornøyd 
med lagets innsats kan jeg ikke 
annet enn svare ja.

— Kunne stillingen vært bedre?
— Når det blir spørsmål om stil

lingen kunne vært bedre kan jeg 
Ggså svare ja (hvis vi ikke hadde 
skader).

— Fornøyd med treningen?
— Både og.
— Rekrut teringen ?
— Bare bra.
— Ønsker?
— Jeg vil herved få lov å ønske 

Pors fotballgruppe, styre, utvalg 
og spillere en riktig god jul og et 
godt nytt år med fortsatt frem
gang, både i det sportslige — ka
meratslige — og det økonomiske.

SKIGRUPPAS FORMANN 
ALFRED MAGNUSSEN

— Gleder du deg til sesongen?
— En skisesong nå er ikke som 

før i tiden. Den krever sin mann 
fullt ut, enten det nå gjelder løpere 
eller administratorer. Det er van
skelig å gjøre det økonomisk bra 
om pn ikke får storrenn og det er 
like vanskelig av mangel på stor
bakke.

Slår været til kan det komme 
mye godt ut av ski-uken.

— Noe nytt innen skigruppa?
— Kan fortelle at vi har fått 

vårt aftenhopprenn i forbindelse 
med hopp-uken aprobert som nor
disk renn.

— Hvilke planer har dere for 
sesongen?

— Planer og planer «fru blom». 
Hva skal man i grunnen med pla
ner når økonomien er på bånn. 
Kan derimot Porsbladet få gjen
nomført sin gode idé å få oppført 
hytte ved Rugtvedtkollen, slik at 
løpere kan overnatte så og si i bak
ken, hvor det nå kan hoppes natt 
og dag i det gode lysanlegg — kan 
det kanskje gi oss en sjangse til å 
få sentralbakke hvis det er mulig
het for å få en slik bakke her nede.

— Positive ting?
— Porsbladets planer om hytte

bygging.
— Negative ting?
— Interessen blant medlemmene 

bør bli bedre.
— Ønske for nyåret?
— Mitt høyeste ønske for nyåret 

er at skigruppa må få sitt «sentral- 
bakkeanlegg» med hytta på plass.

W

te:‘

på døren. Interessen blant juniore
ne er overveldende bra, det ser vi 
jo på treningskveldene der meste
parten cr juniorer.

_  økonomien?
— Økonomien er veldig svak. De 

inntektene vi har er basert på lodd
salg, som vi håper skal bringe oss 
litt kontanter i år, likeledes så har 
vi jo garderoben om kvelden på 
banen, men der er vi jo svært av
hengig av vær og føreforhold. Blir 
det tidlig kalt og fint uten for mye 
snø tror jeg det skal gå bra.

— Noe ellers?
— Ja noe jeg har lyst til å be

merke er treningen vi har drevet 
med i høst. Jeg tror ikke det har 
forekommet at vi har trenet så mye 
som i år. Håper derfor at vi får 
tidlig is, så får vi se om den gode " 
forhåndstrening vil gi oss do resul
tater vi håper på. Likeledes håper 
vi at vi kan få strekklys på banen 
om ikke så lenge.

Til slutt vil jeg ønske Pors-mcd- 
lemmer en riktig god jul og et godt 
nytt år, samt takk for det gamle.
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Qraiulerer!

Roy Elseth

Hatten av for

m.

r

Hans Hansen.

W. L.

W. L.

Knut Hansen

Vi intervjuer
SVERRE GULDBRANDSEN

Arnhild og Paul "Wéber med sølv- 
brylluppet 8. desember.

Harald Blumentritt med 60-års- 
dagen 21. november 7959.

Leonard Tranberg med 60-års 
dagen 22. november 1959.

Otto Malmgren som ble gjenvalgt 
som formann i folballgruppa.

Bjørn Reinholdt som ny oppmann 
i folballgruppa.

LILL-ANN GUNDERSEN med 
Kretsmesterskapet i turn, sondag 
6. desember.

BJARNE OLSEN ble hedret med 
Norges Bokse forbunds høyeste ut
merkelse, gullmerket på boksegrup- 
pas jubileumsstevne i Folkets Hus.

Så sender vi gode ønsker for 
julen og nyåret Ul våre medlemmer 
som har gitt seg sjøen i vold, nem
lig Per Boye Abrahamsen, Ingemar 
Homane, Olaf Renningen m. fl. og 
Gunnar Åsland som er forhindret 
i å feire julen hjemme.

Brødr. Karlsen
blikkenslagerverksted

Telefon 50 409

HERMAN HOLTAN og EN OK 
SOLSTAD med 10-års aktiv itets- 
medalje i fotball.

*

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

IVAR OLSEN og ROLF HAUG 
med fremmøtemedaljen i fotball.

Bokscgruppa og dens aktive med
lemmer som seiler i medvind som 
aldri for. Det ble 3 førstepremier i 
Oslo. Nemlig ved Gunnar Torvund, 
Tore Lund og Roald Skjelbred. 
Særlig den første som i sin ring- 
debut gjorde lykke, absolutt et 
emne som vi vil følge med stor 
interesse fremover.

Pors junior gruppe har i år utdelt 
to innsatspremier, (en fotballspiller 
i porselen) som tilfalt guttelag - 
spiller Knut Hansen (Appa) og 
juniorspiller Roy Elseth.

*

— Må der en stor reparasjon til?
— Ja, hvis ikke vi får lagt nytt 

tak i høst er jeg redd det første 
snøfallet vil bryte ned det nåvæ
rende, da det er så dårlig at det 
er farlig å gå opp for å reparere.

— Positive og negative ting?
— Positive ting er det nokså 

mange av da de fleste av gruppene 
og våre andre leiere etterhvert er 
blitt flinke til å vise forsiktighet 
og å rydde opp etter seg. Men det 
er fremdeles noen som er mindre 
nøye og dette skjemmer, samtidig 
som det også i mange tilfelde med
fører skade på klubbhuset.

— Ellers noe?
— At flest mulig medlemmer 

leser ovenstående og går inn for å 
løse de enkelte oppgaver til beste 
for seg selv og vår forening.

SAVNES!
En liten sigarettender med brunt 

bredt lærbelte, savnes etter fotball- 
gruppas årsfest. Er det noen som 
har tatt vare på den så kontakt 
eieren som er undertegnede.

W. L.

Pors Damegruppe som i år igjen, 
for gud vet hvilken gang, påny har 
vist sin innsatsvilje av stort for
mat for vår forenings ve og vel. 
Det er nær sagt ikke til å tro at 
en liten flokk av inspirasjonsrike 
damer kan få ut av det. Jeg kan 
her ikke gå i detaljer å nevne alle 
gruppas uhyre viktige tiltak som 
er gjort i året som snart ebber ut. 
Bare vårt klubbhus borger jo for 
hva dere kan makte i flokk og 
innsats. Selv om taket ramler ned 
over dere, så tror jeg dere løftet 
der i flokk også og fikk det på 
plass igjen, om det roynet på, selv 
om det er et mannfolkarbeide.

Innsats har det ikke manglet hos 
dere, og vi mannlige medlemmer 
finner faktisk ikke ord som kan 
dekke den pris vi setter på dere.

Måtte det gjenvalgte styre sam
men med de nye, bli fulgt av held 
og lykke også i det nye år, for 
bedre ryggrad enn en god og dri
vende damegruppe er et meget 
stort pluss for alle idrettsfore
ninger.

OLAV SKILBRED
Porses eneste forbundsdommer ble 
tilgodesett med 1 — sier og skriver 
en landsdelsseriekamp i høstse
songen. Hvor lang tid skal Norges 
Fotballforbund ha for å begripe 
at Olav er lei av å gå arbeidsledig! 
Hva med 1960?

— Har du og kona noe imot at 
gutten vil lære seg boksingens A. 
B. C.?

— Nei, det var med glede at ko
na og jeg mottok denne overraskel
se, når gutten kom hjem og fortalte 
at nå hadde han begyent på bokse- 
kurs. Etter jeg selv har overvært 
denne treningslek i disse flotte tre
ningslokaler borte på Vestsia og 
Pors er jeg enda mer overbevist 
om at gutten er på rett vei til å 
bli voksen, for du verden og han 
har modnet sterkt på denne korte 
tid. Det drives jo helt videnskapelig 
og under den kyndige ledelse som 
blir tatt hand om av Bjarne Olsen 
og Co. nærer vi ingen engstelse for 
gutten vår. Tvert imot gutten har 
bare godt av det, og når boksingen 
kan kombineres som lek, og allike
vel lære seg den gode forsvarskunst 
å ta vare på seg selv i situasjoner 
som kan oppstå fremover i livet, 
ja da har vi foreldre ikke noe annet 
og gjøre enn støtte opp om tiltaket, 
cg være glad til, isteden for å ha 
gutten flyende gatelangs til ingen 
verdens nytte.

— Har du drevet idrett selv, og 
har du forståelsen av at gutten 
trives i dette miljø?

— Ja, han stortrives, og skofter 
ikke en kveld. Jeg har jo selv dre
vet idrett før i tiden, men det er 
jo unektelig stor forskjell nå fra 
min tid. Før var det mer hårdhent 
det hele. I dag drives den som lek, 
og da kommer jo også kamerat
skapet, og miljøet og oppdragelsen 
tilgode for gutten, og ikke minst 
til glede for oss foreldre, når vi vet 
hvor han holder til på kvelden, 
takket være Bjarne Olsen og Thor 
Skames. De fleste foreldre burde 
være klar over dette kjempearbeide 
disse to legger ned i et slikt ung-

IVAR KRISTI
ANSEN som ble 
tildelt 15-års ak- 

I tivitetsmedalje i 
VJ fotball.

_ \ snl

Boksegruppas lilleputter
domsarbeide for å lære våre barn 
den rette innstilling til livet, og på 
samfunnets store oppgaver når de 
engang skal ut i livet på egenhånd. 
Beiten og Co, er også klar over sitt 
ansvar å ta vare på en 25—30 vilt
re unger er ingen lett arbeide. 
Derfor må vi foreldre la disse le
dere også forstå at de har våres 
fulle tillit og støtte, ja kanskje 
også støtte til med litt økonomisk 
hjelp for det gode de legger for 
dagen, og gjør med ungene våre, 
sikkert noe vi foreldre vil ha meget 
igjen for i tiden fremover.

— Ellers noe å sette fingeren 
på, vedrørende boksingen?

— Nei, det må vel være noe bort 
imot det fullkomne på den måten 
det hele drives på i Pors bokse- 
gruppe, det kan sikkert ikke gjøres 
bedre, jeg stoler fullt og fast på 
at gutten vår er i de beste hender 
han kunne få.

— Andre ønsker?
— Det måtte da være at de som 

steller med trening og opplæring 
av disse små guttunger måtte få 
enda bedre goodwill fra komunenes 
side i form av økonomisk støtte, 
slik at det hele kunne utvides til å 
ta imot enda flere gutter på tre- 
ningskveldene. Med andre ord, 
kommunene burde investere penger 
på ungdommen. Derfor oppfordrer 
jeg byens myndigheter til å opp
søke treningslokalet. Tror den gode 
misjon Bjarne Olsen og Co gjør, 
vil vekke oppmerksomhet og der
ved vil også den økonomiske byr
den avgjøre seg selv.
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Jocobscns Boktrykkeri, Porigrunni

JOHN NIELSEN, som har vært 
bortreist et par år blir nok en hard 
konkurrent i langrennsporet i vin
ter? Det forlyder at han har vært 
meget ivrig med forhåndstreningen 
i høst.

En husmor kjøpte inn en deilig 
gås for juleaften. Hun ribbet og 
rensket den, og la den i stekeovnen, 
og gikk inn i stuen for å lese avisa. 
Plutselig sprang ovnsdøren opp og 
hun måtte ut å lukke den igjen. 
Etter hun hadde satt seg til rette 
med avisen igjen, gikk ovnsdøren

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

atter opp. Da hun kom på kjøkke
net hørte hun gåsa sa: «Enten må 
du gi meg fjøra igjen ellers må du 
sette på noe mere varme her, før 
jeg fryser meg glugg ihjcl»...........

Kona hadde glemt å sette på 
varmen i stekeovnen.

. .Alt er forbi mellom Ole og meg 
— han forærte meg en eske skjøn- 
hetskrem!

Vet du hvem som oppfant pusle
spillet ?

Ja, det var engang en skotte som 
mistet en pundseddel i kjøtlkver- 
nen-----

En tykk pappa strevde svært 
med å komme inn i bilen sin. Da 
sa den ene sønnen —.

Får du’n ikke på deg, pappa!

Pettersen og Olsen sitter på en 
restaurant og tar seg noen drinker. 
Så sier Pettersen:

Du Olsen, nå letter vi litt på oss. 
Hvis vi kan stå på beina .så setter 
vi oss igjen. Hvis ikke så går vi!

Hjertelig lakk for all oppmerk
somhet i anledning vårt bryllupp.

Gerd og Dutte Realfsen.

8d sender Porsbladets redaksjon 
rundt til alle klubber i vårt distrikt 
de beste ønsker for julen, og et 
helsebringende godt og sportslig 
nytt år!

Jørgen Dyrbing
Leo Wendelboe Larsen, Magne Johansen

REDAKSJONS
KOMITÉ :

&
\^Z>

SJitåider ©g vev?
Læreren: Tøys Petter, alle ringer 

er sirkelrunde.
Petter: Jasså, bokseringen også?

ROLF NILSEN, montro om han 
klarer å løpe seg inn på landslaget 
1960?

A

Tre pur unge gutter akslet seg 
på en ueekend-tur. De la i vei med 
godt humor og stor niste og opp- 
pakning. Da de kom fram, til cam
pingplassen, oppdaget de til sin 
forskrekkelse at de hadde glemt 
teltet. Gode råd var dyre, men en av 
dem hadd.c et lyst hode, og foreslo 
fat de skulle telle til tre. De andre 
to var enige, og så begynte de: 1 
2 3, ja så hadde de lell. Ingen dum 
idé, hva?

En Amerikaner, en Engelskmann 
og en Nordmann som hette Baldri
ansen satt og skrøt om hvor be
rømte de var. Amerikaneren sa at 
Eisenhower hadde engang budt 
ham på en pjolter, men det syntes 
Engelskmannen ikke var noe for 
han pleide å spise middag hos 
Attlee flere ganger om året. Ja, sa 
Baldriansen: Da jeg var i Roma 
fikk jeg sitte ved siden av paven 
da han velsignet 75000 mennesker 
og så hørte jeg en pilegrim si:

«Hvem er det som sitter ved si
den av Baldriansen»?

På årsmøtene snakkes det så 
mye om å få endene til å møtes, 
men montro om det ikke isteden 
var bedre å få møtene til å endes.

ste gangen. Om en stund gikk man
nen ut, og da han kom tilbake var 
konen blitt sulten og spurte ham. 
De vil ikke være så vennlig å koke 
et egg til meg også? «Ner, sa man
nen, de er for sent ute frue, for jeg 
har nettopp vært ute og slått av 
det varme vannet».

En skøyer, hva?

En mann skulle ut å reise. Kona 
nistet han ut. Etter at mannen var 
gått, så kona til sin ergelse at to 
kokte egg lå igjen. Hun hev kåpen 
på seg i en fart og løp etter til 
jernbanestasjonen. Mannen fikk si
ne egg og puttet dem skjødesløst 
i lommen på jakken sin. Etter en 
stund fikk mannen selskap i kupe
en sin av en kone som bar på en 
eggkurv. Da mannen hadde lyst på 
litt mat, spurte han eggkonen å få 
kjøpt ett egg. Jo da, værsegod sa 
konen. Han tok opp sin klokke og 
holdt den foran seg, og la egget i 
lommen. Etter noen minutter la 
han klokken i lommen igjen og tok 
opp egget fra lommen, og slo skal
ken av, og ga seg maten og egget 
i vold. Sd gikk det lang tid, og da 
ea mannen. Merkelig jeg blir be
standig så sulten da jeg reiser med 
tog, sa de skulle ikke ha ett egg 
til å selge meg. Værsegod, sa konen 
og fullførte eksperimentet som før-

or.

si?® 
-■.il

J eg har lenge tenkt på å få igang 
en gutteavdeling i boksing. Ikke 
bare med tanke på at de skal bli 
boksere, men gi disse små gutter 
en slags veiledning i hvordan de 
skal forholde seg i en vanskelig 
situasjon fremover i oppveksten. 
Ikke bare at dem skal lære og for
svare seg selv. En ting som er like 
viktig at de kan holde seg innen
dørs i flotte fine treningslokaler i 
de sure og mørke høst- og vinter
kvelder og leke og ha det moro 
å være fornøyde og lære og for
svare seg på en fornuftig måte.

Min tanke har nå blitt til virke
lighet, og vi bar holdt på nå i ca. 2 
mnd. cg det er veldig moro. Ca. 20 
kjekke og viltre gutter har møtt 
frem hver treningskveld (2 ganger 
i uka).

Guttene er veldig lærevillig og 
ivrige. Det som er veldig morsomt 
for meg er at de forstår og respek
terer det som blir sagt og gjor alt 
på beste måte. Som jeg før har 
sagt er det ikke meningen at alle 
skal bli boksere, det får de selv 
avgjøre om de får tillatelse av sine 
foreldre. Men selv om de ikke blir 
boksere så lærer de ting som er 
meget godt å ta med seg til andre 
grener og ellers i livet. En ting som 
er meget viktig som guttene tar 
meget alvorlig det er tauhopping. 
Lære og hoppe tau på den riktige 
måten er meget god trening for all 
sport. Vi driver tauhopping, skyg- 
geboksing og gymnastikk og en 
gang i blandt går med hansker på.

Når guttene har hansker på er 
det veldig morsomt, nettopp fordi 
de ikke har tanke på å gi hveran
dre juling, men for å lære og for
svare seg på en riktig måte med 
parader og fotarbeid som det vik
tigste. Dette at guttene lærer å be
herske sine lyster til og smelle til 
når sjansen er der, er en meget 
viktig ting videre i livet.

Mange av dem har lært meget

Guttegruppa i boksing
allerede, og det som er morsomt 
for meg som driver med dem er at 
det cr veldig kjekke gutter som 
gjor nøyaktig det som blir sagt.

Jeg skal ikke trette dere mer 
mod cg lese om den morca jeg har 
med guttene. Men vil bare henstille 
til dere, har dere gutter mellom 12 
—16 år cr jeg interessert i å lære 
ham ting som han har godt av og 
som han sikkert får bruk for.

Hvorfor jeg er så interessert i 
dette cr at jeg husker godt jeg var 
liten gutt selv, jeg gav mye juling 
cg fikk mye juling, men lærte ikke 
fornuft for det var for sent. Etter 
min lange erfaring i den firkantede 
ring mener jeg at jeg har lært nok
så mye. Cg det vil jeg mer enn 
gjerne lære bort til gutter som har 
bruk for det. Det tror jeg selv ikke 
er så få.

Både mamma og pappa kan være 
trygge, ingen skal få juling, det 
skal jeg garantere.

Hilsen Bjarne Olsen.

... ------------- ------------------- i

Sorenskriveren: Nei er de nå full^. 
igjen Monsen! Og jeg som trodde^ 
De hadde holdt opp å drikke. De 
er jo gått inn i en avholdsforening.

Monsen: Ja, det er så rart med 
det, sorenskriver. Etter at en er 
blitt avholdsmann, tåler en ingen 
verdens ting!

Når D e velger I 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- ’ 
og grovhetsgrad - den :i 
som vil passe for Dem. s 
Vi har alle.

NORRØNA FABSlKiR A/5 
PORSGRUNN j
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