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Marka ligger hvit og

innbydende om dagen,

og snø er det mer enn
nok av. Skigruppa mel
der om gode løyper inn
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la sjansen gå fra seg.
Ta med hele familien,

nistepakke og termos,
og vi kan love en alle
tiders tur.
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I, L Dyraas

En hilsen fm Pete

Telf. 515 68

Brød gir styrke
Telefon 52 506

Kaker gjør f®*4

SOLID SKOTØY
hos

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
Telefoner: 51506 — 51505

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 04 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 Å.s
TORVET
Eneforhandler

V. Porsgrunn

Telefon 52121

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899
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Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALVERK A.S
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s
Telefon 52 387
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Porsgrunn

Under bokseforbundets propagandastevne i Porsgrunn bodde Pe
te på Hotell Vie, og jeg benyttet
anledningen til en liten prat, sam
tidig som jeg bad om en liten ar
tikkel til Porsbladet, og her er den:
s/s Stavangerfjord 31/1—60
Kjære Jørgen.
Dessverre klarte jeg ikke å holde
mitt løfte om å sende deg noen ord
til klubbavisen, før jeg dro fra Nor
ge, men det er tiden som ikke all
tid strekker til. Pakking og den
slags tok mine tanker, energi og
fritid, slik at jeg bare fikk tatt
vare på mine egne saker.
Akkurat nå sitter jeg i min lu
gar. Clarence er ett eller annet sted
på båten. Bessie har funnet sine
bekjentskaper, og det er moro for
meg å høre henne beherske det
norske språk så godt som hun gjør.
Selv sitter jeg og samler på litt
av de minner jeg tok med meg til
Amerika. Blant de mange koselige
og menneskelige erfaringer jeg opp
levet, setter jeg mine besøk til din
by og din klubb som nummer en.
Ja, jeg husker alt fra det minste
til det største — da Clarence for
styrret meg under mitt foredrag
hos dere i klubblokalet, og jeg litt
strengt spurte ham hva det var
han ville. Og så kom det helt na
turlig: «Skal på do, pappa», og til
dette kom aftenens største bifall
og håndklapp. Det er bare for å
nevne EN av de menneskelige for
tolkninger av idretten, som jeg fant
blant dine kamerater. Det er slike
«små» ting, som hefter seg mest i
mine tanker.
Bessie har ofte gitt uttrykk for
hva dere gjorde for guttene fra
Bastøy, og her står dere høyest.
Kunne bare alle norske idrettsle
dere forstå at nettopp i og for kam
pen for ungdommen har sporten
en større oppgave enn å fostre vin
nere. De har tatt imot en utford-

ring til å slå et slag for den unge
garde, hjelpe den tapende, og til
slutt forstå at selv om en ikke
vant i kampen, så ligger forsøket
bakom og arbeider i det stille. Det
er slike tanker jeg vil at medlem
mene av Pors skal huske meg gjen
nom. En forhenværende er «bare»
så stor som han forstår å omsette
sitt idrettsminne til — til en dyst
av i dag. Og i kampen for ung
dommen har ikke alltid de forhen
værende vist at de er med i dag,
og således forstår å omsette sine
erfaringer til leken av 1960. Og det
igjen, min venn, betyr at jeg på
denne måten sender Pors en hilsen
fra oss tre, Bessie, Clarence og Pe
te, sammen med de beste ønsker
om et godt nyttår.
For meg betyr det lite om Pors
vinner mesterskapet, men mere om
dere virkelig forstår den utford
ring, som idretten har i dag. Den
ne er større enn noensinne, og det
er nokså sent å begynne å demme
opp for raset.
Det faller meg helt naturlig å
sende en spesiel hilsen til Bjarne
Olsen og ønske ham hell og lykke
med den innsats han har satt igang

for byens ungdom. Jeg tror ikke
at alle skal bli boksere, langtifra,
men alle skal lære å leke med idret
ten, lære å bli en god taper, for
først da forstår en de kulturelle
verdier som en innsats kan gi ut
øveren. For selv om en tapte, så
vant en ved å gjøre sitt beste.
Med sportslig hilsen

Pete Sanstøl.
Du skal ha takk for hilsenen,
Pete. Håper å høre fra deg igjen,
når du og dine er vel installert
«over there». På egne og Pors’
vegne sendes de beste ønsker om
et godt nyttår, rikt på menneske
lige verdier.
J. D.

Oscar Olsens EftE
Olav Rossing

Bakeri og konditori
Telefon 50260

—

V. Porsgrunn

Kongerød & Co.
Bygningsartikler — Malervarer
Kjøkkenutstyr

V. Brua

-

Tell 50438
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Når De velger
en slipeskive, så finn
den riktige hårdhetsog grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKÉR A/S
PORSGRUNN
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Damegruppas Juletrefester*
REDAKSJONS
KOMITÉ :
Jørgen Dyrbing
Oddv. Hegge og Maria Skrabeklev.
Jocobtenj Boktrykkeri, Porsgrunn

Godt Nyttår!
Tiden går ubønnhørlig. Atter har
vi lagt et år bak oss, og Porsbladet innleder sin nye årgang med å
ønske alle medlemmer og forbindeselr et riktig godt nyttår i ar
beidet innen foreningen. Ved nyttårsskiftet settes en masse gode øns
ker fram, løfter gis, og mål settes.
Tankene sendes på marsj, og be
givenheter fra det gamle år passe
rer revy, samtidig som vi spør oss
selv, hva vil det nye år bringe?
Store oppgaver venter på sin løs
ning, og det er å vente at alle Porsere vil vise seg som ja-mennesker
med en positiv innstiling, når fore
ningen kaller, således at det kan
bli et godt år for Pors.
Arbeidet bak kulissene har lett
for å bli skjøvet i bakgrunnen, men
liva ville Pors vært om ikke den
hadde hatt en dyktig lederstab med
et litt større perspektiv enn det
som gjelder selve idrettsutøvelsen.
La oss ikke glemme å se saken
også fra den synsvinkel, og slutte
opp om ledelsen når den kaller på
oss. I denne forbindelse er det spe
sielt en ting som berører oss alle,
nemlig klubbhuset. Det er en uom
tvistelig kjennsgjerning at vi må
gjennom en større istandsettelse i
år.
La oss derfor sette oss det mål,
og gi hverandre det løfte, at innen
utgangen av 1960 skal klubbhuset
presentere seg i respektabel stand,
således at det kan danne rammen
om et trivelig klubbliv i Pors i åre
ne fremover. Med dette som ut

Mandag 4. januar var det jule
trefest for barn i klubbhuset. Fest
komiteen var i ilden allerede om
formiddagen, poser skulle pakkes
og servietter med mat skulle gjøres
1 stand. Til den første festen, som
begynte kl. 15,30, var det samlet
38 barn og 20 voksne. Molla ledet
sangen med sin gode musikk, og
vesle Torbjørn, sønn til Ruth og
Magne, kjørte film til stor begeist
ring for barna. Etter maten kom
2 store og 2 små nisser og delte ut
poser.
Så var det slutt for de små, og
det ble en liten pause til de større
skulle komme. Men da de kom, skal
jeg hilse og si det ble luft i luka.
Programmet var det samme her
også. Magne og sønn kjørte flere
filmer, og da satt ungene stille som
mus. Etter maten ble det delt ut
ca. 80 poser. Noen flinke piker var
også framme og sang noen kvikke
sanger, og så gikk vi rundt jule
treet til avslutning.
Mandag 18. januar hadde dame
gruppen fest for eldre i klubbhuset.
Bordene var vakkert pyntet med
hvite duker, rosa og grønn tyll,
glassplatåer, lys og skjønne jule
gleder. Ved hver couver lå en prø
vepakke med Gjestebu margarin
som en hilsen og gave fra Pors
grunn Margarinfabrikk.
Videre
fikk vi noen kilo som ble smurt
på brødet og bollene.
Det var helt fult i begge salene
da formannen Randi Olsen ønsket
alle hjertelig velkommen til festen.
Deretter leste Maria Skrabeklev
opp en selvskreven prolog, og så
åpnet Bjarne Bjørntvedt med an
dakt. Nå skulle Vestsidens Bede-

gangspunkt vil også de idrettslige
prestasjoner og kameratskapet
styrkes.

hus’ sangkor synge, men da ikke
alle var kommet måtte Karin Hermansen fra Bøle i ilden. Hun spilte
gitar og sang vakkert, og fikk sin
velfortjente applaus. Imens var
sangerne kommet og sangkoret
spilte og sang noen vakre sanger.
Programmet var skiftende, og snart
var det tid for kaffe. Alle tiders
lekre smørbrødfat ble båret inn
sammen med julekake og påsmurte
boller, deilig, varm kaffe kom i
koppene, og så gikk praten fra den
ene til den andre. Noen og hver
måtte rundt og hilse på hverandre.
Etter kaffen var det igjen sang av
de foran nevnte, samt en del av
våre egne damer. Duddi Kjellevold
leste opp noen gode dikt. Et par
herrer og damer takket så pent
for alt det vi hadde gjort for dem,
og festen gledet de seg til hver
gang, sa de.
Det er naturligvis en glede for
oss å høre at folk er fornøyde, og
vi steller så gladelig til fest igjen
neste år.
Sekr.
Damegruppen sender sin hjerte
ligste takk til: Porsgrunns Marga
rinfabrikk A/S for gaven til gamlefesten. Marva Kjeksfabrikk for
gaven til juletrefesten. Gustav Pe
dersen, Olaf Vefall og Harald Steen
for gratis gjøring ved gamlefesten.

J- Pettersen
kjøtt- og pølsevarer
Telf. 52 392 — Porsgrunn

Brødr. Karlsen
bldkkenslagerverksted
Telefon 50 409

Fra kampen mot Brageroen på Kotedammen.

Jevn og god innsats av Bandygruppa
Serien er nå ferdigspilt og vi plaserte oss som nr. 4, etter en jevn
og god innsats i alle kampene. Vi
var hele tiden med i tetstriden, og
det var bare uflaks som fratok oss
en bedre plasering.
Forhåndstreningen ble i år dre
vet mer intenst enn før, og det
skulle vise seg at det ga resulta
ter. Værgudene sto imidlertid ikke
på vår side i år, og vi fikk ikke
skikkelig istrening for etter nyttår.
Serien måtte av den grunn utset
tes, og da den først kom i gang,
måtte vi gå til den første kampen
uten en enste treningskamp og med
minimal skøytetrening. Heldigvis
var det et svakt Bragerøen-lag vi
møtte på Kote-dammen, og vi klar-

te å kjempe oss til en 2—1 seier.
De tre neste seriekampene var utekamper, og vi slo først Åssiden
1—0 i Drammen etter en god kamp.
Sparta ble derimot for sterke for
oss, og vi tapte 5—1 i en kamp
som mer kunne likne vannpolo enn
bandy. Det striregnet nemlig hele
tida, og Sparta-guttenes overlegne
kølleteknikk ble avgjørende for
kampens utfall. Kampen mot Mode
i Sandvika endte uavgjort 3—3 et
ter at vi hadde ledelsen to ganger,
og vi burde vel klart å hale seie
ren i land. Den første hjemmekam
pen denne sesongen gikk mot Frem
31, og vi hadde regnet med en lett
seier, da Oslo-laget ikke er av de
sterkeste. Vi spilte imidlertid langt

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

0 GULLSMED

svakere enn vanlig og det var med
nød og neppe vi klarte å berge uavgjort 2—2.
Njård var vår neste motstander på
Vestsiden. Nå viste Pors seg fra
sin beste side og vant kampen 2—1.

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god, stol

fra

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

REFIEX
V

Dagfinn Barth
Biengården v/ Broen Telf. 52530

Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S
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større, og vi trenger også nye ap
parater, bl. a. reutherbrett og
skranke. Dette er faktisk noe som
m å til hvis vi skal få våre eliteturnere fram.

Vanskelig å få tak i trener
ø fotlballgruppa

Ikke før er julematen fordøyet med den måten treningen blir dre
og nyttårsfeiringen over før man vet på. Slik skal det være, — det
er i gang med forberedelser til en vil sikkert bringe resultater.
Vellykket underholdningskveld.
ny fotballsesong. I år begynte for
Av treningskamper er det nå iorSøndag 21. febr, arrangerte turn
beredelsene tidligere en vanlig, idet den med kamp mot Sandefjord
gruppa en underholdningskveld i
vi allerede i høst besluttet å an Ballklubb 18. april og mot Urædd
gymnastikksalen. Denne ble i alle
sette trener. Det er antakelig det 17. mai. Det er også avtalt kamp
deler vellykket. Folk møtte fulltal
spørsmålet de fleste av våre med mot Odds Ballklubb og mot Kra
lig fram, mellom 400 og 500 med
lemmer er interessert i å få vite gerø I.F., men dato for disse kam
barn og voksne. Alle moret seg
noe om. Vi vil derfor komme med per vil bli bestemt senere.
kostelig, og i følge uttalelser etter
en redegjørelse om hva som er
Styret ønsker en stor og god opp
på fikk man valuta igjen for pen
gjort i den anledning.
slutning om gruppen både fra ak
gene.
Vi skrev først til Norges Fotball tive og passive medlemmer i tiden
Vi hadde vært heldige og fått
forbund, som jo burde ha de beste som kommer, og håper på en god
gode krefter.
kontakter. Forbundet hadde dess sesong både sportslig og økono
P.P.s orkester med Egil Weber verre ikke noen trener som de kun
misk.
som dirigent framførte ypperlig un ne anbefale. Senere ble det aver
Sekr.
derholdningsmusikk, og spilte også tert i danske og svenske aviser, og
til allsangen der hele salen deltok. vi ventet at tilbudene skulle strøm
Dette innslag slo da også godt an. me inn. Men dessverre, hittil intet
Den syngende sjåfør, Franz Løberg resultat. Senere har vi skrevet til
fra Langesund, var alle tiders og vår tidligere trener «Skomaker’n»
tok alle med storm. Jubelen ville om han kunne gi oss et tips. Svar
Bak signaturen W.L. gjemmer
ingen ende ta, og han var ikke er uteblitt. Vi har også kontaktet
seg en Porser, som i det forløpne
snauere enn at han forærte en av et par norske trenere, men de had
sine plater til utlodningen. Hans de heller ikke anledning til å ta år har vært en flittig skribent i
akkompagnør var Sven Svendsen, noen trenerjobb. Vi kan også til vårt klubborgan.
I år ønsket Wendelbo-Larsen en
og den karen har nok akkompag føye at Jørgen Dyrbing for tiden
nert før, for det hele gikk som har sine følehorn ute i Danmark, pause, og jeg vil derfor si deg takk
smurt. Yngvar Numme, Tom Tvedt, men noe resultat foreligger ikke. for ditt store og uegennyttige ar
Ronald Elgen, Violet Thorsen og
Imidlertid har tiden gått og in- beid med siste årgang av Pors-blaKristin Sørbø var som vanlig fris nendørstreningen begynt med John
det, som — ikke minst takket væ
ke og sjarmerende. Yngvar satte Nielsen som leder, og vi har vært
selvfølgelig hele salen i kok med mer enn heldig med valg av in re din innsats ble så godt mottatt.
Dette skulle ikke være tenkt som
sine gøyale sanger og festlige mi struktør. John har vist seg å være
mikk. Ronald sang nydelig og for ualminnelig dyktig, og det beste en nekrolog i den betydning at du
talte også noen morsomme histo av alt, er at han har sine kamera er tapt for avisen, for vi håper at
rier på sin kvikke måte.
ter med seg, og alle er fornøydd du i blant vil sende oss en artikkel
Violet og Kristin sang seg inn
og på den måten representere den
i alles hjerter, og det var nok man
kategori av Porsere, som vi så
ge som gjerne skulle hørt «Feie
Turngruppa skal arrangere K.M.
sterkt etterlyser for at ikke Porsren» om igjen. Tom Tvedt akkom
for piker kl. 12—14 år. Konkurran
pagnerte og fikk sin velfortjente
bladet skal bli for ensidig. Det er
sen finner sted 24. april.
applaus.
nemlig ikke heldig og heller ikke
*
Anna Evensen var konferansier
Lillan Gundersen stilte opp i NM meningen at bare redaksjonskomi
og ledet det hele med sikker hånd.
i turn, nasjonal klasse, i Kristian teen skal fylle spalteplassen. Der
P.P.s orkester avsluttet under
sand 12. og 13. mars, og sikret seg for, vel møtt igjen i 1960, W.L.
holdningen og til slutt ble treknin
en flott 5. plass i den harde kon
gen av de mange gevinster foretatt.
JD
kurransen. Vi gratulerer!

W. L.

etter en jevn og tildels velspilt
kamp.
Den siste seriekampen mot
Drammens Ballklubb i Drammen
var helt uten betydning for oss da
vår plass i serien allerede var sik
ret. Dette viste seg da også på inn
satsen som var langt blekere enn
ventet. Vi tapte kampen 4—0.
I KM-finalen mot Eidanger ble
det klar 5—1 seier, etter en meget
god sluttspurt. Eidanger hang godt
med, og halvveis ut i 2. omgang sto
det 2—1. Så kom vi imidlertid for
fullt, og 3 raske mål ble plasert
bak Eidanger-keeperen.

Frem 31 forsvarer seg på Vestsida.

Turngruppa seiler i medvind
Turngruppa seiler for tiden i
medvind hva medlemsantallet an
går. Vi nærmer oss nå 500, og tre
ningen går unna med liv og lyst.
På tross av skøytebanen og andre
ting er skoftprosenten liten. Det
nystartede herreparti er i vekst,
men her er det plass til flere. Guttepartiet har ca. 80 deltakere, og
burde vært delt, men den tildelte
tiden er knapp, og vi må kjøre

tPStSSifi

med det store partiet bare en gang
i uken. Timeplanen er, som vi mu
ligens før har sagt, sprengt. Så
vi håper på en bedre ordning fra
høsten av, hvis økningen av med
lemsantallet skal fortsette.
Ved siden av dette blir utgiftene
større, og styret har full jobb med
å klekke ut planer for å bedre øko
nomien. I og med at det blir flere
partier, blir instruksjonsutgiftene

Produsent for Telemark:

Lundøtangens Bryggeri

Refr.
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Porsbladets årsberetning for 1959
Porsbladet ble utgitt med 6 num
re på tilsammen 96 sider og med
et gjennomsnittlig opplag på 500
eksemplarer i løpet av 1959. Det
har vært forholdsvis bra med stoff
fra gruppene, men vi mangler frem
deles innlegg fra de menige med
lemmer.

Kontingentinnbetalingene
har
vært et stort problem og har kos
tet uforhodlsmessig stort arbeide.
Redaksjonskomiteen foreslår der
for at man stryker alle som står i
restanse.
Økonomisk har 1959 vært gans
ke bra. Til tross for en ganske be
tydelig økning av trykningsutgiftene kan redaksjonskomiteen fram
legge et pent regnskap med et lite
overskudd.
Redaksjonskomiteen forsøkte i
høst å få i stand en five-a-side tur
nering i fotball, men alle henven
delser til de innbudte klubber ble
negativt besvart av forskjellige
grunner.Vi håper imidlertid å kun
ne gjennomføre denne turnering
våren 1960.
I årets løp er det blitt opptatt
noen filmer av arbeidet innen grup
pene, og disse vil bli framvist snar
est.

Fra 4. runde-kampen i Stavan
ger ble det arrangert telefonisk
overføring i samarbeid med Tele
mark Arbeiderblad.

Tilslutt en takk til alle som har
vært oss behjelpelig med Porsbla
det. En spesiell takk til alle an
nonsører og til de lokale aviser for
utlån av klisjeer.
26/1 1960.
J. Dyrbing.

Nye kontingentog medlemskort
En ny ordning for medlems- og
kontingentkort ble vedtatt på siste
årsmøte.
Formålet er først og fremst å
gjøre kontingentinnbetalingen me
re smidig for de enkelte medlem
mer og grupper. Systemet virker
på den måte at medlemmer som er
tilknyttet flere grupper, nu kan
innbetale deres samlede kontingent
til alle grupper samt Porsbladet til
en og samme gruppekasserer, som
så igjen avregner med de andre
gruppekasserere.
For dem som er medlem av flere
grupper skal kontingenten til ho-

Bena Fabrikker

PORS-BLADET

Henstilling fra skiformannen :
Klær til enhver!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
Gå til

1
< '—jorw -

Telf. 51632

Porsgrunn

V. brua

vedforeningen i motsetning til tid
ligere kun betales en gang..
Turngruppen og damegruppen
omfattes ikke av den nye ordning.

KONTINGENT !

Redaksjonen henstiller til samt
lige abonnenter å innbetale kontin
gent for 1960 på vedlagte innbe
talingskort.
Med det antall abonnenter som
vi har i dag, er det en uoverkom
melig oppgave å innkassere av hver
enkelt.

Viktig 2

Vfeftiigg

Gruppesekretærene

bes

sende

nytt stoff til neste nummer av

Porsbladet innen 10. april.

s

Beraytt løypene,
Porsere!
Det ebber ut med skisesongen.
Et gutterenn ble avlyst i januar
måned på grunn av total snømangel. K.M. på ski 1960 ble arrangert
med langrenn fra Vestsiden Skole
for første gang. God deltagelse —
godt føre og meget gode løpere.
Vår gode langrennsjef Grant Tei
gen har all ære av dette, og fikk
meget ros for sitt arbeid.
Hopprennet gikk i Rugtvcdtkolkollen og ble arrangementsmessig
godt avviklet, men deltagelsen ble
heller skral — løperne tatt i be
traktning.
Eidanger I.lag og vi ble enige
om å samarbeide om flomlysrennet
20. februar. Dessverre satte det
inn med snøstorm i timen foran
rennet, så publikum sviktet, men
rennet ble et kvalitetsrenn av de
beste — med landets elite av hop
pere.
Premieutdelingen i Folkets Hus
ble i alle deler vellykket.
Andre arrangementer er på tale
om vær og føre tillater det — men
i mellomtiden var det vel en tan
ke å arrangere noen fellesturer på
ski for hele foreningen?
Vi har gode og lette løyper for
unge og eldre. For eksempel inn
Plassedalen til Findalsåscn. Herlige
strøk å gå på ski i — og vi kan
vel ta det som dagsturer med kaf
fekjele og niste?
En skidag for samtlige skoler er
også på tale, og vi håper på god
deltagelse om det blir noe av det.
Men du verden som vi savner
en sportshytte. Nå må det snart
bli alvor av planen — og vi hen
stiller til Porsbladet — kanskje
sammen med seniorgruppa og skigruppa å sette fart i tingene. Det
er mange som er interessert — og
som kanskje vil tre støttende til.
Bortsett fra guttehoppeme våre,
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Einar Gundersen valgt til ny
formann i Pors hovedforening
Vi har hatt årsmøte, og en får
vel si at alt gikk fort og greit un
na. Nye styrer og komiteer ble
valgt på rekordtid, men likevel gjør
en seg visse refleksjoner, når en
rusler hjemover etter et slikt møte.
I julenummeret appellerte vi til
medlemmene om å møte tallrikt
fram på årsmøtet, men likevel glim
ret størsteparten av medlemmene
ved sitt fravær.
På et slikt årsmøte får en god
anledning til å lodde dybden av
medlemmenes offervilje og interes
se for foreningen — eller for å si
det på en annen måte: Mangelen
på samme. De kloke profeter fra
torget, som til daglig er mest ubarmhjertige i sin kritikk av ledelsom det nå er dryssende fullt av,
er det dårlig med eldre løpere.
Kjell O. Amundsen (l.pr. K.M.)
og Siggen Realfsen har tatt en del
premier, men ellers er det ikke
mye å skrive om. Siggen skal for
øvrig ha honnør for sitt arbeid
med å få bakkene i orden i år —
og han kan stå som et godt ek
sempel for mange av de andre lø
pere. Ikke for det, det ser ut som
løperne har tatt seg selv i nakken
når det gjelder å hjelpe til med
prepareringen av bakker, og det
var virkelig på tide.
Ellers har vi hatt god nytte av
flomlyset nå på ettervinteren, og
mange av løperne i distriktet har
fått høve til god trening om kvel
dene.
Nå håper vi da bare på godt vær
og føre i dagene framover — med
mye sol — og fullt av medlemmer
i løypene oppover.
Vel møtt !

Formannen.

sen ser en sjelden ved slike anled
ninger.
Bestandig er det de samme med
lemmer som stiller seg til valg og
påtar seg tillitsvervene, og glad
bør vi andre være for det. Dette
skal nemlig ikke forstås slik at det
er heldig med nyvalg hvert år —
tvertimot. Styrken i en god fore
ning som Pors kjennetegnes nett
opp ved at ledelsen blir sittende i
en årrekke, men når visse medlem
mer med tillitsverv innen vår fore
ning etter mangeårig virke ønsker
en pause på grunn av private gjø
remål, så må vi andre kunne for
stå og respektere det.
Pors har bestandig vært kjent
for sine dyktige administratorer,
og dette ry skulle vi gjeme beholde
også i fremtiden. Det krever imid
lertid objektiv og positiv innstil
ling fra alle de som har evner og
anlegg for lederskap. Alle har nem
lig ikke det. Men har du tenkt på
at du som takk for alt det du selv
har fått av din forening i form av
lek og idrettsglede på sportsplas
sen, kan påta deg et verv innen
foreningen til glede for deg selv
og den nye generasjon? Kanskje
ville du i tillegg høste en del er
faringer, som senere kan bli til
nytte i ditt daglige liv.
Alt i alt må en si at vi har all
grunn til å være tilfreds med be
settelsen av de forskjellige tillits
verv denne gang, og i Jeisen har
vi fått en formann, som tidligere
har vist sine administrative evner
på mange felter. Han har evnen
til å rive andre med seg når et ar
beid skal utføres — en egenskap
som det blir god bruk for i inne
værende år. Men la oss huske at
når vi løfter i flokk, så går alt så
mye lettere, og da behøver ikke
den enkelte å ta så tungt løft.

PORS-BLADET
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„<djeisen“
ved roret

Einar Gundersen.

Vi ønsker Jeisen og hans med
arbeidere et godt og fremgangsrikt
år for Pors. Måtte det kaste glans
over vår forening.

Følgende styrer og komiteer ble
valgt:
Hovedforeningen: Einar Gunder
sen, formann. Rolf Nygård, v. form.
Macka Grimsgård, sekret. Øyvind
Toldnes, kasserer. Molla Hegna og
Gudmund Madsen varamenn.

Stadionstyre: Thorleif Aasland,
Andreas Skilbred og Alf Jansen,
varamann Henry Hegna.
Huskomité: Math. Bentsen, Alf
Auli, Erling Klingberg, Fredrik
Partuch og Lulle Henriksen.

Valgkomité: Halvor Teksten,
Aksel Fjeld og Alf Auli.
Lovkorn.it é: Rolf Nygård, Kr.
Barth, og Kr. Y. Halvorsen.

Porsbladet: Jørgen Dyrbing,
Oddvar Hegge og Maria Skrabeklev
Revisorer: Oddv. Kristiansen og
Lasse Hegna, varamann F. Nilsen.
Arkivar: Sven Edin.

— Noen helt store planer kan
det vel ikke sies at vi har foreløbig, men i en forening som Pors
trengs det atskillig planlegging og
arbeid for å holde ved like det en
har, og for å drive klubbarbeidet
sier den nyvalgte formannen «Jei
sen» Gundersen. Reparasjonsarbei
der er i gang på stadion når det
gjelder gjerder o. 1., og det er vel
også aktuelt å få gjort noe med
selve dekket snart, for ikke å
snakke om garderobene. Videre må
klubbhuset få en ansiktsløfting, og
vi har naturligvis ellers også en del
arbeider å utføre. Lysløpa som er
planlagt skulle jeg ønske vi kunne
få i stand fra høsten av. Den har
nemlig alle muligheter for å bli po
pulær.
— Hva med den reint idrettslige
situasjonen ?
— Jeg syns vi ligger godt an,
med mange både aktive og interes
serte medlemmer. Mest framtre
dende er kanskje det gode kamerat
skapet, — det holder seg stadig på
topp her på «Vessia».

— Hvilken av gruppene ligger
best an?
— Det er vel ikke helt riktig å
lage noen gruppering, men jeg tråk
ker vel ingen på tærne om jeg sier
at fotball og turn stikker seg fram,
Boksegruppa driver også godt, og
bandygutta gjorde en god innsats
i vinterens serie. I skigruppa mang
ler de aktive, mens styret gjør alt
de kan for å legge alt til rette. Det
er i grunnen skuffende at vi har så
få aktive skiløpere, for det er vel
ikke mange foreninger som kan by
på slike treningsmuligheter som
Pors. Damegruppa må vel også nev
nes, den har avgjort sin store mi
sjon og utfører et stort arbeid.
Seniorgruppa vil jeg ønske spesielt

velkommen. Nettopp en slik gruppe
har vi saknet, og jeg håper de eldre
på denne måten blir trukket mer
aktivt inn i foreningsarbeidet, og
vil bistå de yngre med gode råd og
veiledning.
— Noen spesielle onsker?
__ jeg vil håpe at medlemmene
i framtida er like flinke til å ta et
tak for foreningen sin som de har
vært tidligere. Det trengs om en
skal kunne holde det hele på et
høyt nivå. Jeg vil ellers gjøre meg
til talsmann for en noe hardere inn
sats fra de aktives side. En må
svette en del for å kunne oppnå noe.
Først når hardhet og kondisjon er
på topp kan en få virkelig utbytte
av detaljtrening. Dette gjelder alle
idrettsgreiner. Dessverre ligger en
svært tilbake her i distriktet når
det gjelder skikkelig trening, og
Pors er vel tross alt den foreningen
som driver hardest. Dette fornekter
imidlertid ikke at våre medlemmer
også kan ta noe hardere i ved en
kelte anledninger.
— Hva med toppidrett kontra
masseidrett ?
— Vi kan vel være enige om at
toppidrett er nødvendig. Kanskje
drives den ikke alltid i et sunt spor,
men stort sett tror jeg nok det går
bra. Det ville vel kanskje være på
sin plass om de som når lengst, og
ofrer mest, får litt igjen for slitet.
De forlyster jo mange, og setter
mye penger i sving. Likevel må
naturligvis dette med å drive idrett
for helsas skyld være det primære.
Toppene skal bare hjelpe til å få
massen fram.

O. M. Bærulfsen

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Telefon 50693

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning
Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.

Vestregt. 14

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen
Tlf. 50915
FAGMESSIG ARBEIDE

Porsgrunn

Telf. 51729

M. M. IVERSEN

Vask

Etb. 1916.

og
Føhn
Massasje

MØBELFORRETNING
Telefoner: Jembanegt. 50211, Kirkegt. 50673

POBSCRIINBS P0RSELÆNSFABR1K
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsors!

Stikk innom

gfcfc®»

når" Dere-skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innsiallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

For Pors blir vårsesongen slik:

1-5
8-5
15-5
22-5
29-5
12-6

Sarpsborg—Pors
Pors—Fram
Pors—Moss
Sparta—Pors
Pors—Lisleby
Selbak—Pors

A.S PORSGRUHDS MEK. UffiRKSTED

/)

Betal din medlemskontingent!

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

E. HIIS
Gartneri og Blomstcrforretning
V. Porsgrunn

Langgt. 20

Tlf. 51281

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesaker

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport

Porsgrunn
Kino
Kr.

Reparasjoner

Knudsen

& Co.

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Abreham Aas
Storgt. 157 b.

Ved Floodeløkka

—

Tel f. 50730

V. Porsgrunn

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl

Telf. 52092, Porsgrunn

BAKERI

Vestregt. 51

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Telf. 52138

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens Manufaktur
ff

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

Andr. Aasland
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

GOD
MARGARIN

MARCAPIN W
.POBSGEUNNS MARGARINFABRIKK JLS -

TVERS
IGJENNOM

ST i

SallF*
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

