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ønsket at Pors-keeperne 
kunne innta like beha
gelige stillinger når se
riekampene etter hvert 
skal avvikles. Bildet er 
nemlig et såkalt overle- 
genhetsbevis, og vi er 
stygt redd for at de 
som skal vokte de for
skjellige Pors- burene 
nok får atskilleg mer å 
henge fingrene i enn 
denne karen.

epem^

I

I bladet denne gangen 
vil leserne finne en tip
pekonkurranse, der en 
bl. a. får hove til nett- | 
opp å si litt om hvor | 
mange mål Alaget kom- 
mer til å slippe inn, og 
om hvordan det vil gå 
ellers i cup og serie.

Får [?>©?

X > : :
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Meningene om ovennevnte er sik
kert mange. La oss få noen inn
legg om emnet med vektige moti
ver for og imot.

besøkene til kampene og dermed 
inntektene økes, men denne slag
kraft skal skapes av lek og sunt 
kameratskap. Interessen skal drive 
verket — ikke pengene. Enhver 
hobby koster penger — mer eller 
mindre — men når det gjelder and
re ting, så reflekterer vi ikke over 
det, men tar det som en selvfølge. 
På den annen side kan man ikke 
forlange at førstelagsspillerne skal 
ofre seg i den grad at de har di
rekte tap. Det er jo i første rekke 
de som spiller pengene i kassen, og 
at de holdes økonomisk skadefri 
vil ingen reagere mot, men at fot
ballen skal være en inntektskilde 
er neppe heldig. Det må ikke bli 
seier for enhver pris, men seier 
eller kamp gjennom lek og spiller- 
glcde.

Amatøridrett — 
Profesjonisme

Snart begynner fotballen å trille 
igjen, og med den diskusjonsem- 
net amatøridrett kontra profesjo
nisme. Spesielt etter landskamper 
med nederlag går bølgene ofte høyt 
mann og mann imellom. Med seier 
er alle glade og fornøyde, ja til og 
med stolte over at vi som amatø
rer kan hevde oss med proffbeton- 
te idrettsnasjoner, og da forstum
mer all kritikk.
• Innleggene fra idrettsledere og 
pressen har vært mange — både 
for og imot, alt etter det mål som 
tilsiktes. Hensikten helliger midlet, 
sier man, men hvilken hensikt tje
ner idretten? En liten betalt elite, 
som brukes i forretningsøyemed, 
eller den store brede masse som 
dyrker idretten for det den er og 
alltid har vært?

Svaret burde være nokså klart, 
for det er innlysende at med inn- 
førelse av profesjonisme vil hele 
det store oppbyggende arbeidet i 
idrettsforeningene gå tapt til for
del for en begrenset elite, det ville 
tynne ut i rekkene av aktive 
idrettsutøvere, idretten som sam
funnsmessig faktor ville svekkes, 
og da er i grunnen idrettens motiv 
borte. Barnene og ungdommen skal 
kunne dyrke sitt legeme under sun
ne former og dyktig lederskap, så
ledes at også det etiske kan opp- 
elskes gjennom lek og sport, sam
tidig som energioverskuddet, som 
alle har i overmål i oppveksten, 
kan få utløsning i form av en sunn 
beskjeftigelse. Her har idretten 
sin største betydning.

Sett i en større økonomisk må
lestokk ville en sideløpende ama- 
tørserie og profesjonell serie full
stendig ta knekken på førstnevnte. 
Det koster å drive en idrettsfore
ning, og en inntektskilde må man 
hå. Denne står til enhver tid i for
hold til det beste lags dyktighet. 
Med et slagkraftig og inspirert 
spillende førstelag vil publikums-

Tollnes, sone 3 Klyve, sone 4 Vest
siden, sone 5 Knardalstrand.

Innen hver av disse 5 soner opp
nevnes et utvalg av foreldre og in- 
tereserte på minimum 3 stk. Disse 
har til oppgave å samle gutter og 
piker på et bestemt sted minst 2 
ganger i uken, finne bakke-emner 
og legge små-løyper, og la de unge 
forstå at på disse dager i uken 
kan de få veiledning og litt kon
kurranse. Stedet en har valgt ut 
kan da fort bli en møteplass som en 
går til for å treffe andre i samme 
alder.

Styret vil så arrangere 3 hopp
renn med 3 hopp i hvert renn, til- 
sammen 9 hopp, og premiere på 
følgende måte: De 2 beste hopp i 
hvert renn teller. Det foretas al
minnelig premiering for hvert renn, 
i tillegg premieres de beste sam
menlagt etter 3 renn på grunnlag 
av de 4 beste hopp. Samtidig legges 
det inn en sonekonkurranse hvor 
de 5 beste fra hver sone teller. Den 
sonen som vinner, vil ogsa bli pre
miert. Denne form for konkurranse 
er i realiteten den som står nær
mest en ungdoms tanker, og sone
ne kan for den saks skyld også 
kalles for Rapp, Kvikk osv. hvis 
det viser seg å være en fordel.

Det primære er at disse unge får 
anledning til å utfolde seg i det 
som hører ungdommen til, lek og 
konkurranser.

For langrennsguttene vil de sam
me retningslinjer gjøre seg gjelden
de, bl. a. med 500 meter stafettløp.

I løpet av 5—10 år burde dette 
system bringe resultater rent kon
kurransemessig. Moralsk og fysisk 
vil det til enhver tid ha meget stor 
betydning at ungdommen får ett 
sted de kan samles for å prate, leke 
og konkurrere.

Som en avslutning vil jeg presi
sere at de betraktninger og det for
slag som jeg her har fremkommet 
med, helt og holdent er fremsatt 
for egen regning og sikkert kan 
suppleres og forbedres, så svar på 
denne artikkel mottas med takk 
enten de er for eller i mot.

R. Grant Teigen.

Skisport og ungdom
Når nå sesongen er slutt og en 

ser tilbake på de ytelser vår grup
pe har prestert, så er det uomtvis
telig slått fast at vi må konsentrere 
oss om den yngre garde. Det må 
gjennom aldersgruppen 8-—16 år 
opparbeides en stamme som gjen
nom sine prestasjoner kan skape 
et nytt skimiljø.

Når vi nå skal angripe denne 
saken, tenker vi oss: Hva er den 
naturlige lek for barn i vintermå
nedene? Svaret kjenner vi alle. 
Men hvordan skal vi som ønsker 
og håper at skisporten i Pors skal 
oppnå størst mulig bredde, klare 
å få til et skimiljø i Pors. Dette 
spørsmålet har jeg stilt meg selv 
mange ganger og resultatet som 
jeg er kommet fram til skal jeg 
prøve å belyse.

Området Pors når det gjelder 
skisport er klart. Vi deler dette 
området opp i 5 soner, og kan 
kalle det: Sone 1 Nenset, sone 2
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A-lagets sjangser

B

noen enda. Vi skal imidlertid love 
at ett eller annet skal tilfalle de 
beste, ja, kanskje alle sammen.

Tre.
Sparta—Pors.
Sarpsborg—Pors.
Ender som nr. 5.
Går til 3. runde.
Taper med ett mål.
På 6. plass.
Rolf Gunnerod.
De vinner flere enn de taper.

De it i spørsmålene 
til de ni rise:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

f

HVA MED PORS I ÅR?

For at ikke alle våre sakkyn
dige lesere skal føle seg snytt, 
har vi også til hensikt å sette 
i gang en konkurranse for disse. 
Spørsmålene til denne konkur
ransen finnes også et annet sted 
i bladet, likeså «spilleregler» og 
en redegjøring for hvordan en 
skal forholde seg ved innsending 
av svar. Vi minner om at fris
ten for innlevering er satt til 
31. mai.

For at det ikke skal oppstå noen 
misforståelser når det gjelder de 
to konkurransene, kaller vi den for 
gruppeformennen, fotballoppman- 
nen og hovedforeningsformannen 
Konkurransen for de utvalte» og 

den andre for «Konkurransen for 
leserne».

I
■■

Og så slipper vi «de utvalte» til 
med sine svar. Først formannen i 
hovedforeningen, Einar «deisen» 
Gundersen:

Vi skal ikke trøtte leserne med 
å sittere noen av tipsene som slen
ges fram på gatehjørner, arbeids
plasser, restauranter eller busser. 
Det fins nemlig hundrevis av sak
kyndige, hundrevis av tips, hund
revis av teorier, og dermed også 
hundrevis av gale tips og teorier.

For virkelig å få greie på hvor
dan sesongen vil ende har vi der
for vendt oss til de valte tillitsmen
nene i Pors, det vil si gruppefor- 
mennene pluss fotballoppmannen 
og formannen i hovedforeningen, 
og stilt disse en del direkte spørs
mål. Mellom disse skal vi så lage 
en aldri så liten konkurranse, som 
det er meningen å avslutte med en 
hyggekveld i klubblokalet når se
songen er slutt. Der vil deltakerne 
måtte gå gjennom en siste og av
gjørende prøve, før vi deler ut 
premier til de beste. Det gis natur
ligvis poeng på vanlig vis for rik
tige og halvveis riktige svar, både 
når det gjelder tippekonkurransen 
her i bladet og avslutningskonkur- 
ransen i klubblokalet. Vi forbehol
der oss retten til sjøl å bestemme 
hvordan de forskjellige svarene 
skal honoreres, for det er nemlig 
meningen at det hele skal foregå 
i så uhøytidelige former som mu
lig. Likeså vil vi gjerne opplyse at 
det foreløpig er en hemmelighet 
hva premiene består av, ganske 
enkelt av den grunn at vi ikke har

Spørsmålene som de ni utvalte 
tillitskvinnene og -mennene skal 
svare på har vi satt opp slik:
1. Hvor mange av vårens serie

kamper kommer Pors til å 
vinne?

2. Hvilkn av vårens seriekam
per gir den største Porsseie- 
ren ?

3. Hvilken av vårens seriekam
per gir det største tapet for 
Pors?

4. På hvilken plass ender Fors 
når serien er ferdigspilt?

5. I hvilken runde blir Pors 
slått ut i cupen?

6. Hvor mye taper Pors i denne 
rundekampen? (Dersom du • 
tror det må omkamp (er) til,- 
gjør i tilfelle merksam på 
det.)

7. På hvilken plass kommer 
Pors til å overvintre i serien?

8. Hvem kommer til å score 
flest Pors-mål i løpet av se
songen?

9. Kommer Pors til å tape flere 
kamper enn de vinner i løpet’ 
av sesongen? (Dette gjelder 
både serie-, cup- og privat- 
kamper.)

Den runde lærkula som vanligvis kalles en fotball, er for lengst satt 
i bevegelse. Det. betyr igjen al sinnene på Vestsida, og sjølsagt ellers i 
byen også, er satt i bevegelse. Diskusjonen går høylydt fra tidlig om 
morran til seint på kveld, og naturligvis er det PORS det gjelder.

— Åssen lrur’u det går i år da? lyder gjerne spørsmålet når en stikker 
hodet borti der diskusjonen går som heitesl.

— Den veien høna sparker, sier pessimisten og legger ansiktet i de 
mest bedrøvelige former.

— Si ikke det. si ikke det, svarer optimisten, og legger til at «dersom, 
hvis, så fremt, i fall , kommer det Hl å gå riktig bra!

Vi innbyr til konkurranser om
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Jacobscni Boktrykkeri, Porjgrunn

Rand iformann,

I

I.

REDAKSJONS
KOMITÉ :

Tre.
Sparta—Pors.
Sarpsborg—Pors.
På 4. plass.
4. runde.
Taper klart med 2 mål.
På 3. plass.
Rolf Gunnerod.
De vinner flere enn de taper.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

På 3. plass.
4. runde.
Med 1 mål etter omkamp.
På 6. plass.
Rolf Gunnerod.
De vinner flere enn de taper.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
Pors—Moss.
Pors—Lisleby.
5.
3.
(1—3) Taper med 2 mål.
3.
Rolf Gunnerod.
De vinner flere enn de taper.

Formannen i Turngruppa, Anna 
Evensen :

1. Fire.
2. Selbak—Pors.
3. Sarpsborg—Pors.

ggg

Formannen i Skigruppa, Rolf 
Grant Teigen :

Jørgen Dyrbing
Oddv. Ilegge og Maria Skrabeklcv.

Formannen i Seniorgruppa, Aksel 
Fjeld :

Tre.
Pors—Moss.
Sarpsborg—Pors.
På 5. plass.
I 2. runde.
Taper med ett mål.

rvpjisn

Boksegruppas formann, Bjarne 
Olsen :

To.
Pors—Fram.
Pors—Lisleby.
På 6. plass.
I 2. runde.
Med 1 mål etter ekstraomg.
På 5. plass.
Rolf Gunnerod.
De taper flere men de vinner.

Damegruppar 1
Olsen :

1. Fire.
2. Pors—Moss.
3. Pors—Fram.
4. På 4. plass.
5. I 2. runde.
6. Taper med ett mål.
7. På 4. plass.
8. Roald Reiersen.
9. De vinner flere enn de taper.

w
Så slipper vi til fotballgruppas 

formann, Otto Malm gren : 
! i.

i
! 4. 
I 5. 
‘ 6. 
i 7.

8.
9.



E. HUS
Gartneri og Blomstcrforretning

PorsgrunnTlf. 51281V. PorsgrunnLanggt. 20

Kino

AH for sykler og sport KReparasjoner

Telf. 50730 V. Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Telf. 52138Vestrcgt. 51 Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

V.
V. Porsgrunn

MM Aasland
Jcrnvarcforretning

— SPORTSARTIKLER —

MÅTOiH
PORSGRUNNS MARGARINFABRIKK AJ - FO1SG1UNN/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Stoll bladets annonsører — 
de støtter oss!

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

far De hos

GOD
MARGARIN -

TVERS 
IGJENNOM

Vestsiden
Frukt- 2: Cigarforretning

Vestsiden Blomsterf or retning 
Nurrune og Handeland

Telefon 5 17 30 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland 

Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

Dahl ■& Sky ers eftf.
Dagfinn Dahl 
BAKERI

Magne Johansen
Telf. 52092, Porsgrunn

nudsen & Co.

AyEB [W N E

Kr.

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMER1



O. M. Bssrulfsan

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Telf. 517»Vestre gt. 14 Porsgnuut

M. M. IVERSEN

FAGMESSIG ARBEIDE Telefoner: Jembanegt. 50211, Kirkegt. 50673

PORSGRENDS P0RSELÆNSFAB R IK

Porsere! nir Dere^skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallaajonsavdeliag

fl.S PORSGRUHDS MEK. VÆRKSTED

Mb. 1914.
MfiBXLFORRBTNING

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Kommisjonser for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Vask 
of 

Føkn 
Massasje

Dame

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

4

4

«Ekko»

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning As
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

1



I. L. Dyiaas
Telf. 5 15 68

Brød gir styrke Kxtker gjør fe«t

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

KL O. Braarud

Sengeutstyr — Hercekvipering — Arbeidsklær

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJ, 56

Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler Telefon 52121V. Porsgrunn

Opprettet 1899

YYlattaA innAPaidd.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRIIND METALVERK A.s
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s

PorsgrunnEtabl. 1892Telefon 52 387

I toppform
■l~x~ • xxz.-raiBTS i* ere -xjwsm

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

SOLID SKOTØY 
hos

Vestsiden Skotøyforretning A.s
TORVET

V. Porsgrunn 
Telf. 50425

KJØTT- og PØLSEFORRETNTNG
Øst og vest 

Telefoner: 51506 — 51505

H. J. HALS
Storgt. — Tlf. 5 07

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 
KJOLER — KAPER



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

Gå til
fra

BOTNEN
Telf. v/ brua 52 951 — v/ Osebro 52 328Telf. 51632V. brua Porsgrunn

Bakeri og konditori FRUKT TOBAKK SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/SV. PorsgrunnTelefon 50260

Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
Telf. 50438V. Brua

henvend Dem til
malermester

PorsgrunnTelf. 52 392

Biengården v/ Broen Telf. 52530

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

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

Når det gjelder
MALING

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

Sigurd Isaksen
Telefon 50884

Kongerød & Co.
Bygningsartiklcr — Malervarer 

Kjøkkenutstyr

REFI.EX
Torggt. V. Porsgrunn

^snksen
X. - fUKHi:» xyiri - i'oHCr.WNN|

0 GULLSMED V Dagfinn Bartw
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De vinner flere enn de taper.

Kjellformann,

5)

for A-

NORRØNA FABRIKéR A/S
PORSGRUNN

Vi tipper Pors-resultatene
Kokurranse for hele familien

or/

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

Nw

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1)
2)
3)
4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

Når det gjelder lesernes lille konkurranse, så vil vi også der med 
on gang gjøre klart at vi ikke har satt opp noen premier enda, men 
ett eller annct skal det nok bli. Vi gjør videre oppmerksom på at det 
ikke er nødvendig å klippe i stykker vårt utmerkede blad. Bruk et 
vanlig skrivepapir, og før opp svarene ved siden av nummer som til
svarer spørsmålene. På denne måten kan hele familien få være med, 
og vi håper på riktig god tilslutning.

Innleveringsfristen har vi satt til lørdag 31. mai, og svarene kan 
leveres inn enten hos Magne Johansen ved Brua eller i TA’s Pors- 
grunnsekspedisjon.

Altså: Hele familien med i Porsbladets fotball-tips’

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

r-W

Her kommer spørsmålene:
På hvilken plass ender Pors når serien er ferdigspilt i vår? 
Står laget da med pluss eller minus når det gjelder målforhold?
I hvilken av cup-rundene blir laget slått ut?
Hva blir resultatet i denne kampen. (Dersom du mener det blir 
ekstraomganger eller omkamp, gjør oppmerksom på det.) 
Hvor mange av høstens seriekampene kommer Pors til å vinne?

6) På hvilken plass kommer laget til å overvintre?
7) Hvor mange poeng klarer laget å sanke i løpet av høstsesongen?
8) Hvem kommer til å score flest Pors-mål i løpet av sesongen?
9) Kommer Pors til å tape flere kamper enn de vinner i løpet av 

sesongen? (Dette gjelder både vår- og høstkamper, serie-, cup- 
og privatkamper.)

10) Hvor mange spillere kommer Pors til å bruke på A-laget i løpet 
av sesongen?

PK
Og til slutt oppmannen 

laget, Bjørn Reinholt:
Tre.
Pors—Fram.
Sarpsborg—Fors.
På 4. plass.
3. runde.
Taper med 1 mål.
På 4. plass.
Rolf Gunnerød.
De vinner flere enn de taper.

Vi gjør igjen oppmerksom på at det hele tiden er snakk om A- 
laget og spillere som nyttes på dette laget. Fristen for innlevering er 
altså lørdag 31. mai, og svarene kan leveres enten til Magne Johan
sen eller i TA’s Porsgrunnsekspedisjon.

7. På 2. plass.
8. Karl Skifjeld.
9.

Bandygruppas 
Knutsen : 

To.
Sel bak—Pors.
Sarpsborg—Pors.
På 5. plass.
I 2. runde.
Taper med ett mål.
På 3. plass. 
Rolf Gunnerød.
De vinner flere enn de taper.

iSJIP



6 PORS-BLADET

samt

Hilsen BEITEN.

Bjarne Evensen 
Ivar Evensen 
Erik Selmer 
Kaare Høibø 
Kai Gulbrandsen 
Jan Nærgaard

BOKSEGRUPPAS 
beste

Disse har vært flinke til å trene 
og har fått sitt første hederstegn 
i boksing.

Det står opp til dem selv, om de 
vil forsøke å klare større ting fram
over. Mulighetene er der, hvis in
teressen er like stor som i begyn
nelsen.

Til høsten starter vi igjen i de 
deilige, lyse og fine treningsloka
lene som vi er så heldige å ha på 
Vestsiden skole. Takk for tiden som 
gikk, og velkommen igjen til høs
ten.

med alt som var mulig å oppnå, 
nemlig tre mesterskap og premien 
for mesterskapets beste tekniske 
bokser (Roald Skjelbred), 
pokal til beste forening.

Samme trekløver var nære på å 
kopiere bedriften i seniormester- 
skapet i Oslo. Bergens-Sparta og 
Pors sto likt, da siste finalekamp 
gikk mellom Øyvind Sandcrsen og 
Larsen, men dessverre brakk San- 
deren et ben i hånden, og kampen 
ble brutt i annen runde. Dermed 
mistet vi tittelen som beste fore
ning i seniormesterskapet. Tore 
Lund ble mester i sin klasse, ved 
å beseire klubbkameraten Roald 
Skjelbred i finalen. Ellers har våre 
gutter hevdet seg meget bra. Gun
nar Torvund har vist meget god 
teknisk boksing i sine kamper, og 
er on kar som vi venter oss mye 
av i årene som kommer. Flere and
re er på god vei mot riktig boks
ing.

Beha Fab rik ker

Vårt eget stevne i Folkets Hus 
ble ikke det vi hadde ventet, spe
sielt fordi et par av våre egne skuf
fet. Men økonomisk klarte vi oss 
bra, og vi fikk en slant i den slunk
ne kasse, slik at vi har et godt 
økonomisk startgrunnlag neste se
song.

Jeg vil takke boksegruppens 
medlemmer for sesongen som gikk, 
og håpe dere kommer igjen like 
sterke når vi setter i gang utpå

sesong
Våre nevekjempere har hatt sin 

beste sesong, med fullsatte tre- 
ningskvelder, der guttene har tatt 
treningen alvorlig. Resultatene ute
ble da heller ikke. Tre gull i juni- 
or-NM og en i senior-NM, samt en 
sølv i senior, taler sitt tydelige 
språk. Utenom dette har guttene 
fire landskampseire, samt tatt fle
re førstepremier.

Vi vil her framheve våre tre 
spisser: Tore Lund, Roald Skjel
bred og Øyvind Sandersen. Alle har 
hevdet seg på en verdig måte med 
teknisk boksing som hovedtingen. 
Vi husker dem fra juniormester- 
skapet i Bergen, hvor de kom hjem

Ivrige 
gutteboksere

Det har vært ganske livlig på 
treningskveldene for guttebokserne 
der opp til 25—30 friske gutter 
har forsøkt seg på selvforsva- 
rets edle kunst. Riktig mange har 
også lært en god del, og det er 
morsomt å se hvordan guttene tar 
treningen alvorlig og forsøker å 
forsvare seg på en fornuftig måte. 
Litt klabb og babb har det vært 
enkelte ganger, det er ikke til å 
unngå når så viltre karer hanskes 
med hverandre. Men når de blir 
tilsnakket forsøker de å gjøre det 
riktig, og da er det hensikt i det. 
Som tidligere sagt er det ikke me
ningen at alle kan og skal bli bok
sere, men at de i ung alder begyn
ner å beherske sine krigerske lys
ter på en rolig og fornuftig måte, 
uten å skade seg selv og andre.

Mye moro har det vært, selv om 
det dabbet noe av på slutten da 
kveldene begynte å bli lysere og 
mildere.

Seks av guttene har klart ford
ringene til ferdighetsmerket i bron
se, nemlig :
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RESEPTEN

at disse penger er vel anvendt, og 
de unge får da også den best ten
kelige fotballoppdragelse både på 
og utenfor banen.

Som en avslutning på denne lille 
artikkel kan jeg nevne at til klub
bens siste kamp i Frederikshavn 
i påsken måtte flere tusen tilsku
ere gå forgjeves.

Her er virkelig idealer å kjempe 
for.

I første nummer av Porsbladet 
var vi så vidt inne på problemene 
i forbindelse med klubbhuset. For 
å gi medlemmene en oversikt over 
de saker som det arbeides med, 
har vi vendt oss til huskomiteen 
som kommer med følgende rede
gjørelse :

Som kjent må det foretas en om
fattende reparasjon av klubbhuset 
i vår. Nytt tak skal legges, for det 
kan ikke utsettes lenger nå. Sani
tæranlegget skal gjennomgå en 
ganske omfattende justering. Nye 
klosetter og håndvasker er allere
de innkjøpt, og det er sannsynlig 
at ny kloakk må legges.

Til kjøkkenet skal anskaffes en 
skyllekum og ny varmtvannsbehol
der. Dessuten må det males, og 
hvis det er mulig skal taket i gar
deroben repareres. Det er vårt håp 
å få malt så å si hele huset inn
vendig.

Styrerummet anses for å være 
bortimot fullført. Her er gulvet 
slipt og møblene pusset opp. Ar
kivskapene er på plass med opp
lyst pokalmontre i midten, og den
ne veggen er blitt meget dekorativ. 
Fotografier av endel styrer er pla- 
sert, men det mangler to av våre 
æresmedlemmer, nemlig Weber og 
Aasland.

Dette er i grove trekk planene 
for husets interiør, men det må 
tas et tak utvendig også. Endel pla
nering må til — særlig bak huset.

sommeren. En spesiell takk til Rolf 
Haug for hans dyktige instruksjon. 
Han har mye av æren for de flotte 
resultater.

Endelig en takk til Tor Skarnes, 
som har gått inn for gruppen vår 
med liv og sjel, men som dessverre 
måtte trekke seg tilbake midt i se
songen på grunn av sykdom.

Beiten.

Under ovenstående tykke over
skrift leste jeg en liten klubbs svar 
på hvordan man på rekordtid skap
te en storklubb. Klubben er Frede
rikshavn Boldklub. For fem år si
den en ubemerket klubb i den jys
ke serie — i dag en av de førende 
klubber i den fremste divisjon i 
Danmark.

En førsteplass i den jyske mes- 
terrekke viste at man hadde et ta
lentfullt lag, og man engasjerte da 
en tidligere profesjonell spiller som

trener. Det skulle vise seg å være 
et kup. Spillerne ble trenet etter 
det program som anvendes i de 
store utenlandske klubber, med tre
ning fire ganger i uken, og snart 
skapte man et sterkt lag. Resulta
tene uteble ikke.

Ingen av spillerne gjorde innsi
gelse over å skulle bruke fritiden 
til trening. Seierens sødme i form 
av god omtale i avisene, øket po
pulariteten m.m. var anstrengelsen 
verd. Også treneren nevnes med 
respekt, fordi han ikke nøyes med 
å stå midt på banen og dirigere 
spillerne. Han kan vise hva han 
forlanger av spillerne og er bestan
dig i spissen når det drives kondi- 
sjonstrening.

Med øket publikumsinteresse steg 
inntektene slik at klubben etter 
hvert ble velhavende. Man holder 
nå spillerne med støvler, strømper, 
bukser og trøyer, og har anskaffet 
en dress til hver spiller, slik at 
samtlige er likt kledd på klubbens 
reiser.

Spillere og ledere er klar over at 
laget er byens stolthet i dag, og 
bevistheten om dette gjør at spil
lerne som regel kjemper over evne. 
Dette enestående forhold mellom 
by og klubb har en meget stor be
tydning. Man tåler ikke at spiller
ne skeier ut. Da blir vedkommende 
omgående satt ut av laget.

Men spillerne alene skal ikke ha 
æren av fremgangen og suksessen. 
Bak spillerne sitter en ledelse som 
bringer et enda større offer i form 
av utallige møter og andre forbe
redelser. Ulønnet som de er, er de 
i like høy grad amatører som spil
lerne. Bare treneren er profesjo
nell. Hans lønn på kr. 20.000 har 
vist seg å være en utgift til inn
tekts erhvervelse, og den dekkes 
i dag ved inntekten av en enkelt 
kamp.

En god tone og ånd er funda
mentet i klubben. Selv om ung
domsarbeidet representerei’ en av 
de største utgiftsposter på regn
skapet, hersker der full enighet om

Noe å tenke på?
Fra Øivind Sanderscn har vi fått 

et innlegg som tangerer Beitens be
retning. Utenom det som er skre
vet i beretningen, forteller Sander- 
sen:

De fleste av guttene ivrer etter 
å fortsette treningen ute i som
mer, og det er sikkert et gode, 
hvis det blir jevnhet over det. 
«Førstcbokscr Tore Lund driver 
på med flere løpeturer hver uke, 
og det er utvilsomt den rette må
ten å komme i form på. Mor
somt i denne forbindelse er at 
han får med seg kona på en tur 
en gang i blant. Samtidig som 
det er et ypperlig slankemiddel, 
må det jo være litt av en inspi
rasjon for kjernekaren Tore.

Kanskje dette kan gi andre 
«passive» idrettshustruer blod på 
tann.
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«STIKK-INNOM-KVELDENE»
i klubbhuset hver torsdag kl. 19,30.
Div. underholdning, spill m. m.

Splinten og bjelken
Når dette leses er vårsesongen i 

full gang, spillere og tribuneslitere 
er på plass igjen, fengslet av den 
runde lærkula. La oss da huske et 
gammelt sitat, som omhandler 
splinten og bjelken, for det har on 
hel del å si oss når vi oppholder 
oss på stadion, dei' vi representerer 
idrettsbevegelsen.

Det er bedre å være taus og bli 
ansett for å være kjedelig, enn å 
åpne munnen og fjerne enhver tvil, 
sies det. Hvor ofte har vi ikke sit
tet ved siden av en fanatiker, som 
bare ser feilene hos motstanderen 
og gir dette høylydt til kjenne, til 
ergrelse for mere objektive tilsku
ere. Vi må lære a være tolerante 
i vår kritikk. Meningene om mangt 
og meget er som regel forskjellig, 
heldigvis. Hvis dette ikke var til
felle, ville livet være kjedelig. Men 
vi må også lære oss til å vurdere 
andres meninger og ta dem med i 
våre betraktninger.

La oss stille større krav til oss 
selv, når vi utøser kritikk til høy
re og venstre. Husk at enhver hel- 
støpt idrettsmann går på banen 
bare med det ene i tankene, å gjøre 
den best mulige innsats. Holder 
tankene ikke mål med selve presta
sjonen, hjelper det ofte bedre med 
et skulderklapp og noen velmente 
ord, enn med kritikk. På den annen

Ved nordenden skulle det være en
kelt å lage til en liten plen. For
siden bør vel helst gruslegges helt 
inn til vegen. Som medlemmene 
forstår er det ingen arbeidsledig
het i huskomiteen, men dessverre 
makter vi ikke alt alene. Derfor 
regner vi med å få hjelp når vi 
snart ber om det.

Altså Porsere: I vår og sommer 
setter vi klubbhuset i best mulig 
stand, og fra høsten møtes vi i ny- 
oppussede og hyggelige lokaler.

Vel mott i vår, sommer og host!
Huskomiteen.

side må man ikke være så stor at 
man ikke tåler kritikk. Da er man 
nemlig liten. Det hele er et spørs
mål om å vurdere tingene riktig.

Porsbladets redaksjon har til et 
av medlemmene lånt ut en del gam
le nummer av Porsbladet, og i tak
kebrevet skriver vedkommende 
blant annet:

«Bladene har vært til stor nytte 
for meg. Jeg samler nemlig på ut
klipp fra fotballkamper, boksekam
per og bandykamper. Dessuten 
skriver jeg litt ved siden av, og 
jeg har nå fått en bok på 250 sider 
som jeg har satt inn i ringperm. 
Hvis det er noen kamper jeg lurer 
på slår jeg opp i boken og leser

Våren er nå kommet for alvor, 
og da blir det som regel travle 
dager med vår-rengjøring og hage
stell, og tiden er som regel da inne 
for damegruppa å slutte sine møter. 
Vi har hatt en riktig god vinter
sesong med godt besøkte møter. 
Klubbhuset trenger jo stadig til 
fornyelser og hertil hjelper vi så 
godt vi kan. På et av våre siste 
møter hadde vi en hyggelig de- 
monstrasjonskveld ved fru Opsund. 
Her innkom det et par hundre kr. 
og glade var vi, for akkurat nå er 
kassa vår nokså slunken. Men som 
sakt, nå tar vi ferie, og som av
slutning, har vi gjerne en liten 
tur. Denne gang går turen til Vind- 
fjellhytta mandag 30. mai med av
reise fra torvet kl. 17 (5). Meld 
dere hos Thorborg på meieriet for
test mulig.

Så sender vi vår hilsen og ønsker 
en god sommer og ferie til alle 
våre klubbmedlemmer.

La ete 
sSøppe UøØ

Fotballgutta går en stor sesong 
i mote og skal i år kanskje spille 
flere kamper enn noen gang tid
ligere. Jeg håper det må bli en se
song som vi kan bli fornøyde med, 
og at UK kan finne fram til 11 
habile spillere til et slagkraftig 
A-lag.

Ser en imidlertid på de første 
lagene som er satt app på tavla, 
finner en bare en juniorspiller av 
22 spillere, og det syns jeg er for 
galt. UK har sikkert gjort sitt 
beste, men når vi vet at junior
spillere som Knut Appa Hansen og 
Roy Elseth med flere går «ledige», 
syns jeg og mange andre det er 
galt ikke å bruke disse, 
godt stoff i begge, og det er karer 
som helt sikkert vil komme. Tor 
Scott har allerede fått sjansen, og 
han er den vel undt. Jeg håper UK 
vil komme på andre tanker og slip
pe de unge til.

Så er det bare å håpe at alle 
Pors’ fotball-lag vil få en god se
song i såvel cup som serie.

«Beg

Alle utekamper starter og av
sluttes i klubbhuset!

Fotballgruppa.

regel) hyggelige minner fra 
tid tilbake. (

Jeg vil si til dem som abonnerer 
på Porsbladet at de skal spare på 
bladet. Gjem det, eller hvis man 
har en ringperm, kan man sette 
det inn der.

Til slutt vil jeg si at Porsbladet 
er interessant og godt, og alle med
lemmer av Pors burde ha det.»


