
Nr. 3 1960 15. årgang

Qralulerer

V.. ■

i

s.

I et radioprogram for en tid si
den fikk vi hore uttalelser fra et 
par husmødre hvis menn er fot
ballspillere. Den ene, fru Spyde- 
vold, syntes det var bare moro at 
hennes mann spilte fotball, at han 
hadde en hobby og ikke bare gikk 
hjemme i stua. Den andre, som 
onsket å være anonym, hadde et 
helt annet syn på saken. Hun nær
mest bannlyste alt som het tre
ning, teoritimer og kamper, og man 
hadde inntrykk av at hun ønsket 
at alt som het fotballbaner ble 
stengt for alltid.
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Vi gratulerer
Siggen Realfscn med mange flotte 
sykkelritt i sommer, og merker oss 
særlig innsatsen i Norgesmester
skapet over 170 km, der han havnet

på 8. plass, og hadde mange stor- 
iyttere bak seg. Siggen er preget 
av «sisu», og det er det ikke alt
for mange idrettsutøvere som er 
i dag.

Håper at hennes uttalelser falt 
i øyeblikkets bitterhet over at 
hennes mann var blitt skadet, og 
at det ikke finns mange likesin
nede husmødre som viser så liten 
forståelse og interesse for sin
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manns hobby. Det er klart at det 
koster tid å holde seg i form som 
fotballspiller, men ikke mer tid 
enn at man også kan ta seg av 
familien.

En treningskveld varer vanlig
vis ca. 2 timer, så selv på disse 
kveldene skulle man ha tid til 
hygge og nytte for kone og barn. 
Når det gjelder kamper, og da sær
lig for lag i 1.- og 2. div., er det 
klart at da må familien skilles, 
og det kan være mindre hyggelig 
for de som må være hjemme. Vi 
får håpe at vi med tiden får en 
ordning slik at alle fotballkamper 
spilles på lørdager, så spillerne får 
søndagene til fri disposisjon. Med 
en slik ordning tror jeg nok at 
selv fru «Anonym» vil tåle at hen
nes mann driver idrett.
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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 TOBAKK SJOKOLADEFRUKT

Kommisjonær for Norsk Tipping A/SV. PorsgrunnTelefon 50260

Kongerøfl & Co. Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
V. Brua Telf. 50438

J. Pettersen henvend Dem til
malermesterKJØTT- OG PØLSEVARER

Telf. 52 392 Porsgrunn

Biengården v/ Broen Telf. 52530

Produsent for Telemark:

JKr.l

Lundetangens Biyrøii

Bygningsartikler — Malervarer 
Kjøkkenutstyr

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

Når det gjelder
MALING

Sigurd Isaksen
. Xon 50884

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing Torggt. V. Porsgrunn
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6 GULLSMED V 
Dagfinn Barth
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Kontingent
kontingent tilom

Red.

Sekr.

Sandefjord har 
satt Pors grundig 

på plass i sommer

Den «farlige» 

fotballalderen

Sandefjord Ballklubb har vært 
riktig harde med Pors i sommer, 
f ørst ble A-laget satt utenfor i 
Beha-cupen, så var hvalfangergut- 
tene frampå og satte det samme 
laget grundig på plass i cup-NM, 
og endelig kom juniorlaget til San
defjord på besøk på Vestsida og 
satte Pors utenfor i junior-NM.

Pors får trøste seg med at det 
var det beste laget som vant i 
alle tre kampene. Særlig var over
taket stort i hovedoppgjøret, NM- 
kampen i Sandefjord, og laget som 
skal sette Sandefjord utenfor i 
årets cupmesterskap skal spille 
meget godt.

I juniorkampen på Vestsida ble 
det 1-0 til Sandefjord, og denne 
seieren var også fortjent, sjøl om 
Pors hadde mange sjanser både til 
å utlikne og til å ta ledelsen.

Med den farlige fotballalderen 
siktes til overgangen fra junior
spiller til seniorspiller, hvor en 
masse ungdom forsvinner fra fot
ballen. Prøver en å analysere pro
blemet, vil en finne at årsakene er 
mange og forskjellige. Noen tenker 
på sin utdannelse, noen blir truk
ket vekk av andre intresser eller 
idrettsgrener, og sist men ikke 
minst er denne aldergruppe «mo
den- for å stifte jentebekjentska- 
per. Alt sammen naturlige ting, 
men hvis interessen er til stede, 
og klubbene forstår å holde denne 
interesse fanget, skulle det likevel 
bli tid til overs for fotballen.

Dette til tross ser en gang på 
gang at bare et fåtall blir igjen, 
og da som regel de som har klart 
seg best som spillere, — eller for 
å si det med annet ord «emnene». 
De andre derimot — ofte meget 
bedre lagspillere — går tapt for 
idretten.

Til de unge som ennå ikke er 
blitt «oppdaget» vil vi gjerne si: 
Målbevist trening har i mange til
feller skapt en jevn fotballspiller 
om til en fin spiller: om enn ikke 
til «stjerne», så til en eminent 
lagspiller, og det teller tross alt 
mere innen fotballen, hvor de tek
nisk fint utrustede spillere ofte har 
for vane å misbruke teknikken til 
skade for hele laget.

I andre klubber har en forsøkt 
å la juniorspillere fra året før 
spille på samme lag det første 
året, slik at lagkameratskapet blir 
det vesentlige. Derved skapes en 
naturlig overgang fra den ene al
dersklasse til den annen.

Den nevnte aldersgruppe repre
senterer vår klubs framtid, og noe 
bør gjøres for å knytte dem til 
foreningen ut over den «farlige 
fotballalder».

Vi minner 
Porsbladet.

Enten du foretrekker å bruke 
venlagte giroblankett, eller å inn
betale beløpet, kr. 3,00 til Den 
norske Creditbank eller en av grup- 
pekasserene, så gjør alvor av det.

Beløpet i seg selv kan synes 
ubetydelig, men når du tar i be
traktning at Porsbladet blir sendt 
ut til ca. 400 medlemmer, så er 
det ikke noe vanskelig regnestykke 
å finne ut hva det betyr for redak
sjonen at alle gjør sin plikt og 
innbetaler beløpet.

Vis deg som et godt medlem, og 
utsett ikke til i morgen det som du 
kan gjøre i dag.

ISTTUINqEN T DAm
Etter en forholdsvis god vårse

song med jevn stigning i formkur- 
ven, så vi frem til høstens kamper 
med optimisme og de største for
ventninger.

Vår første kamp mot Askim gikk 
forsåvidt etter programmet med 
2-0 seier, men noe godt spill ble 
ikke prestert. Så kom en mindre 
god kamp mot Selbak med 0-3 tap, 
og så en sørgelig historie mot San
defjord med 0-3 tap, og endelig et 
0-3 nederlag mot et meget tamt 
Framlag. Denne siste kamp mot 
Fram var absolutt «bann. . Et 
Porslag med mindre spilleglede og 
humør har vi vel aldri sett på 
Stadion.

Det vi trenger nå er en kraftig 
stigning i formen, samt en ikke 
mindre innsats, slik at det kan bli 
stor poenghøst i de resterende 
kamper. Vår stilling ved sesong- 
avslutningen må sikres, og poeng 
m å vi ha.

Som kjent ble det på Forbunds- 
tinget i vinter oppnevnt en komite, 
som skal sette opp et forslag til 
ny serieordning. Denne komité er 
nå ferdig med sitt arbeid. Forslaget 
er sendt N.F.F.’s kontor og vil bli 
fremmet på førstkommende For- 
Lundsting, og det or meget store 
sjanser for at det vil gå igjennom.

Hvis vi på noen som helst slags 
måte skal ha mulighet for å kom
me med i en av de to største avde
linger (1. eller 2. divisjon) er det 
en absolutt nødvendighet å spille 
i 2. divisjon — helst 1. divisjon — 
fra høsten 1961.

Vi vet at vårt lag er atskillig 
bedre enn det som er prestert i 
de siste kampene, og vi henstiller 
til alle aktive om fortsatt å møte 
tallrikt opp til treningen, som nå 
blir forsert under «Jeisen»s ledelse 
med trening 3 ganger i uken.

Målet er 1. divisjon, men uten 
.full innsats fra hver eneste mann 
går det ikke.
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Sandefjord3. rundekampen Pors
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Fra 3. rundekampen mellom Pors og Sandefjord. Øverst klarer Arnc Halvorsen med et tiger- 
sprang å knipe ballen foran Erik Kristiansen. Nederst er Roald Reiersen i klammeri med 

Sandefjordskeeperen. Yngve Karlsen har til en forandring blitt sittende på bakenden.
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O. M. Bærulfsen

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Telf. 51729Vestregt. 14 Porsgrunn

M. A4. IVERSEN

FAGMESSIG ARBEIDE Telefoner : Jernbanegt. 50211, Kirkegt. 50673

PORSGRIINDS PORSELÆNSFÅBRIK

Forsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnsiallasjonsavdeling

fl.S MRSCRUIIDS MEK. UIERKSTED

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask
og 

Føhn
Massasj e

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Etb. 1916.
MØBELFORRETNING

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

«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
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Det eventuelle økonomiske tap 
som forbundet ville få ved et slikt 
system, ville i rikt mon oppveies 
av den økonomiske gevinst for små- 
klubbenc, som mere enn noen 
andre trenger denne stimulanse. 
Samtidig ville interessen for fot
ballspillet i de mindre klubber styr
kes betraktelig, og det må da være 
det vesentligste. Det er jo det som 
er idrettens alfa og omega.

La Pors ta denne sak opp for 
fotballtinget som en betingelse for 
å godkjenne aen omdiskuterte nye 
serieordning.

Jeg er sikker på at ideen vil 
finne tilsllutning hos utallige min
dre klubber, hvis stemmeavgiv- 
r.inger vel representerer majori
teten. Vi har alt å vinne om dette 
kunne gjennomføres. JD.

Betraktninger om rundesystemet 
motstanderen som begynner det 
harde spill, så la oss for all del 
holde hodet klart og spille spillet. 
Vi må representere Pors på en 
verdig måte.

Men tilbake til betraktningene. 
I or meg synes det system som 
forballforbundet praktiserer med 
selv å sette opp rundekampene helt 
urimelig. Hvorfor skal de mindre 
klubber «slaktes» i de første run
der etter forbundets forgodtbefin- 
dende? Ikke bare fratar en hele 
cupsystemet sin sjarme på denne 
måte, men ennå viktigere, en min
sker interessen hos småklubbene. 
Når en mindre klubb har spilt seg 
fram til 3. runde, så burde den 
helt naturlig få sjansen til også å 
spille seg videre mot motstandere, 
som er tatt ut ved loddtrekning.

Så er Pors ute av rundedansen 
for denne gang, og en får vel si 
at avskjeden var mindre pen, når 
on ser tilbake på 3.-rundekampens 
siste 20 minutter mot Sandefjord.

Dommerens feil eller ikke, spil
lerne har også sin store andel. Det 
de mange tilskuere — derav flere 
hundre fra Porsgrunn — var vitne 
til, tjente idretten til lite ære, og 
ødela helhetsinntrykket. Vi på tri
bunene hadde inntrykk av at det 
mere gjaldt en maskulin kraft
prøve mann og mann imellom, enn 
det som burde være hovedtingen, 
nemlig teknisk god fotball.

La oss alltid ha det for øye, at 
det ikke er noen skam å tape for 
en bedre spillende motstander, 
men det er en skam å bruke disse 
hardhendte metoder. Om det er

- i * ■■

Fra junioroppgjøret mellom Pors og Sandefjord på Vestsida. Bildet er tatt i den perioden i 
2. omgang da Pors presset, og Sandefjordkeeperen må her strekke seg i hele sin lengde for 

å rydde opp.
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Jacobjcn*. Boktrykkeri, Porsgrunn

Nødrop^

Sekr.

Travelt for
Stadionstyret

Red.

I

Jørgen Dyrbing
Oddv. Hegge og Maria Skrabeklev.

MÅNE —
To elskende satt ved vinduet og 

så på månen. Hun: — Tror du det 
er folk på månen?

Han, etter en stunds betenkning: 
— Nei, det tror jeg ikke. Men for 
sikkerhets skyld kan vi trekke ned 
gardina.

REDAKSJONS
KOMITÉ :

«Stikk innom kveldene»

Å, som vi savner folk med skri
vekløe innen Pors. Medlemmene 
viser seg dessverre svært passive 
når det gjelder Porsbladet.

Vi har i et par artikler forsøkt 
å skape diskusjonsgrunnlaag for 
aktuelle saker, men tilsynelatende 
er alle enige i de synspunkter som 
har vært satt fram i nevnte ar-

7 9

som
tett og fint

Vi minner medlemmene om de 
populære «stikk innom kveldene» 
liver torsdag:

de yngste kl. 17,00.
de eldre kl. 19,00.
Huskomitéen har bedt oss spør

re medlemmene om de har liggen
de spill hjemme som de ikke bru
ker. Hvis dette er tilfelle er hus
komitéen takknemlig for å overta 
disse.

Som vanlig har det vært mye å 
stå i med på Stadion. Mye er gjort 
men det kommer stadig til ting 
som må gjøres, så vi blir ikke ar
beidsledige med det første.

I fjor host blåste som kjent 
nesten hele gjerdet mot gata ned. 
Det tok litt tid før det kom på 
plass, men det var på grunn av 
store forandringsplaner som dess
verre er blitt utsatt inntil videre.

Det er satt opp nytt flettverks- 
gjerde rundt hele treningsbanen, 
og av nyanskaffelser forøvrig kan 
nevnes ny motor til gressklipperen, 
2 kjemiske klosetter til klubbhuset 
og for hundrevis — for ikke å 
si tusenvis — av kroner til div. 
materiell, bl. a. til tribunen.

I ferien fikk vi sådd en del dår
lige felter på grassteppet 
gjorde at det nå er

Ra adminisfrasjonsbonten
På det nåværende stadium er 

det lite å meddele våre medlem
mer om administrative tiltak. År
saken er at de to primære og vik
tigste saker — Stadion og Klubb
huset — ennå ikke er løst, men 
fremdeles er under arbeide. Før 
det foreligger konkrete resultater, 
ønsker hovedstyret ikke å kom

mentere disse saker, men det kan 
bemerkes at det arbeides intenst 
av særskilte arbeidsutvalg for å 
nå fram til en habil løsning.

Med hensyn til klubbhuset er re
parasjon av taket allere i gang. 
Omkostningene ved dette arbeide 
skal dels dekkes av klubbhusets 
reserver og dels av et lån fra Pors
bladet, som dette velvilligst har 
stilt til disposisjon. Styrerom med 
arkivskap er nå fullført, og det 
gjenstår bare å samle foreningens 
papirer og dokumenter, og få dem 
arkivert. Dette arbeid vil bli på
begynt i høst.

Det har-ellers vært løst en rekke 
småsaker av rutinemessig art, og 
det gjenstår bare å meddele at 
samarbeidet innen hovedstyret er 
knirkefritt, og det er ingen grunn 
til å tvile på at de administrative 
saker som vil komme i høstse
mestret vil bli løst til foreningens 
beste.

tikler, eller
Når det snakkes mann og mann 

imellom om Pors, er det bestandig 
noe å diskutere, men hvorfor ikke 
benytte vårt klubborgan til slike 
diskusjoner. Porsbladet burde være 

tingene er

igjen. Vi håper at dette kan gjøre 
sitt til at resultatene blir gode 
utover høsten, så foreningen kan 
få litt igjen både sportslig og øko
nomisk.

Jeisen påtok seg jobben som ba
nemester i år, og dermed skulle 
den saken være i de beste hender.

Videre kan nevnes at et konsor- 
torium har leid salgsretten for en 
5-års periode.

Som en vil forstå går det stort 
sett bra, men det kunne vært hyg
gelig om flere av medlemmene 
hadde hjulpet til engang iblant. 
Det er dessverre alt for sjeldent. 
Er medlemmene i grunnen klar 
over hvilke verdier vi har der 
oppe? Arealet er på ca. 40 mål og 
da er det lett å regne ut resten. 
Det er vel ikke mange foreninger 
som eier noe tilsvarende.

Ennå er det mye som kan og bør 
gjøres, bl. a. er det stemning for 
å ta bort gjerdet mot treningsba
nen, noe som sikkert blir gjort 
snarest. Vi har store muligheter 
til å få alle tiders anlegg.

Sekr.

la oss få

det rette forum, om 
ordentlig underbygget.

Mann dere opp og 
kritikk eller ros, så Porsbladet vir
kelig kan bli et underholdende or
gan for alle Porsere.
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Tore Lund

Boksegruppa.

TURNGRUPPA

KONEPLAGERI —

Beiten.

Lagmannen: — Har vitnet sett 
at anklagede noen gang har mis- 
handlett sin hustru?

Vitnet: — Nei, de’ har je ente 
set. Je har set atte han har sleje 
ho let å drege ho i håre, men no’n 
meshandling har je slettes ente 
vørte var.

Det var i lagmannsretten i Sarps
borg. En mann fra Svindal var inn
stevnet som anklaget for å ha 
mishandlet sin kone.

Blant vitnene var en eldre mann, 
nabo av ekteparet.

Dessverre har vi mistet Tore 
Lund i boksegruppa. Han er reist 
til Slagen og kommer heretter til 
å representere Tønsberg. Roald 
Skjelbred er i det militære, men 
trener ganske bra. Til høsten skal 
han flyttes til Oslo og får da bedre 
treningsforhold. Øivind Sandersen 
var lenge plaget av bruddet i hån
den fra norgesmesterskapet for 
juniors. Han er nå restituert og 
kommer til å gå inn for den nye 
sesong for fullt.

Med dette vil vi ønske alle med
lemmene velkommen igjen til den 
nye sesong.

Sommerferien er nå så godt som 
over, og først i september starter 
vi påny med trening hver mandag, 
onsdag og torsdag.

Når vi tar et lite tilbakeblikk på 
våsesongen har vi lov å si at våre 
konkurranseturnere har gjort det 
meget godt, og instruktrisen, Wivi- 
Ann Gundersen og Jamtvedt har 
all grunn til å være stolt av sitt 
arbeid med gymnastene.

Lillan Gundersen deltok i N.M. 
klasse nasjonal i Kristiansand, og 
var ikke snauere enn at hun pla- 
serte seg som nr. 5.

I kretsmesterskapet for piker kl. 
14—16 år startet Bente Danielsen 
hvor hun fikk en fin 4. plass.

Tumgruppa sto som kjent som 
arrangør av kretsmesterskapet for 
piker kl. 12—14 år, og her fikk vi 
6 av våre piker inn blant de 10 
beste.

Storm sto i år som arrangør av 
kretsturnstevnet for barn, og her 
hadde vi med ca. 150 piker og 17 
gutter.

38 damer og husmødre var i 
Horten på utvidet kretstumstevne.

Boksegruppa
Så er treningen i gang igjen 

etter sommerferien. Alt ser ut til 
å bli bra, da alle «gamle» fra 
i fjor er på plass igjen, samtidig 
som flere nye medlemmer vil for
søke seg. Også i guttegruppa ser 
det ut til å bli livlig, skal vi døm
me etter all masingen om å begyn
ne treningen igjen. Dessverre er 
det skrøpelig med materiell, men 
vi håper på støtte fra forbundet.

Boksegruppa har i år søkt om 
to stevner, som muligens blir in
ternasjonale. Det ene er berammet 
til desember og det andre til feb
ruar. Norgesmesterskapet for ju
niors er fastsatt til november må
ned, så guttene må være i god form, 
hvis de skal forsvaare Pors-brag- 
den fra i fjor. Fjorårets junior- 
mestre er nemlig rykket opp i 
senior, så det skal godt gjøres, 
men foreløpig har vi 3—4 mann 
i sikte med tanke på årets junior- 
mesterskap.

Det var trist å høre vi skulle 
miste Tore i gruppa vår, men ar
beid og plikter må gå foran idret
ten.

Tore
Porser

Videre har 12 av damene tatt 
ferdighetsmerket, og vi håper at 
enda flere vil gå inn for dette til 
høsten.

På sommerens leirer har vi hatt 
flere deltakere, noe vi håper de har 
hatt både glede og nytte av. I 
Horten var 4 piker på ungdoms
leir, 1 pike på eleiteleir og 1 på 
konkurranseledcrkurs. På ung
domsleiren på Grenland var 4 av 
våre piker med.

Den årlige turnmonstringen på 
Stadion ble det dessverre ikke noe 
av, da den fastsatte dato kolli
derte med en annen forenings- 
monstring.

Dette var et lite tilbakeblikk på 
vårsesongen, men nå skal vi jo 
se framover til et nytt turnår, og 
vi håper at riktig mange, såvel 
nye som gamle medlemmer, finner 
veien til gymnastikksalen til en 
times mosjon og avslapping.

Et ønske til slutt er at våre 
medlemmer og andre interesserte 
vil støtte opp om de arrangemen
ter vi kommer til å ha, da vi tren
ger penger for å kunne drive 
gruppa til gavn og glede for fo
reningen.

Tiden for treningen vil bli aver
tert senere i byens aviser.

L.S.

har vært en alle tiders 
i den tid han har vært 

medlem hos oss — en meget grei 
gutt og lærevillig som få. Nettopp 
derfor klarte han å bli norgesmes- 
ter i såvel junior- som seniorklas
sen. Vi vil takke deg Tore for den 
tid vi hadde deg i Pors, og håper 
du fortsetter i din nye klubb med 
samme ærlige og rolige boksing. 
Måtte held og lykke følge deg og 
din familie i de nye omgivelser.
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Har vi ledere nok?
til, hevder Njårdposten

En appell til 
idrettslageneForeldrene må hjelpe

FabrikkerBeha

Sammen feirer vi til neste år 
Norges Idrettsforbunds 100-års 
jubileum — en stor begivenhet i 
hele samfunnet vårt. En slik mile
pel, med alle dens tiltak, vil imid
lertid koste mange penger — og 
vi har valgt å satse på et stort 
lotteri. Hvor alle ledd i organisa
sjonen vår får rik anledning til å 
yte effektiv hjelp til selvhjelp. Når 
Finanskomiteen nå retter den før
ste henvendelse til alle landets 
idrettslag og -kretser, er det for å 
gi den første samlede orientering 
om lotteriet og dets opplegg, og 
samtidig for å rette en sterk appell 
til lagene å slutte opp om Jubi- 
leumslotteriet vårt.

Først gevinstene: Vi har 15 biler 
— 5 Volvo, 5 Hillmann Minx, 5 
Ford Anglia, 5 passbåter med 40 
Hk Evinrude påhengsmotorer, 5 
Mignon pianoer, 5 campingtilhen- 
gere med fullt utstyr, 5 komplette 
sett campingutstyr med alt tilbe
hør, 8 hjemmefrysere, 15 mopeder, 
40 TV-apparater, 501 Remington 
Rollelectric barbermaskiner, og 
dessuten. 500 gavegevinster av alle 
slag.

enn før bli en nødvendig faktor i 
vårt stadig mer motoriserte liv. 
Har vi ledere nok? Svaret må bli 
et avgjort nei. Vi har ikke nok 
ledere i dag — og problemet vil 
bli enda vanskeligere i framtiden. 
De som krever for meget — og 
ikke yter noe tilsvarende — må 
nødvendigvis møte en kjøligere 
skulder enn nå.

Så har vi idrettens enere. Den 
arbeidskraft som kan bli frigjort 
hvis det vi til en viss grad kan 
kalle barnepike-virksomhet be
grenses, må overføres til enerne. 
En slik overføring må ikke ramme 
barna og de unge — alle skal i en 
klubb få høve til å vise at de vil 
noe. Og her er det foreldrene bør 
hjelpe til. Det kan være både let
tere og morsommere å oppdra barn 
i et idrettsmiljø enn i et hjemmets 
miljø. Oppdragelse er det vanske
ligste av alt — nye tider krever 
nye tanker.

NJÅRD har etter hvert fått en- 
del enere i vinter-idrettene, tennis 
og fri-idrett. Det er disse enerne 
vi bør konsentrere virksomheten 
om. Deres eksempel vil skape nye 
enere.

I NJÅRDPOSTEN — en klubb- 
avis som reknes for å være en av 
de beste i landet — har vi funnet 
følgende som vi mener Porsbladets 
lesere også kunne ha nytte av å 
lese:

En idrettsklubbs oppgave er i 
første rekke å legge mulighetene 
tilrette for mosjon, friluftsliv og 
idrett. Dette arbeidet tar sikte på 
alle klubbens medlemmer. De aller 
fleste dyrker idrett som mosjon 
eller som en hobby — de bør ad
ministrere og bekoste sin idrett 
selv, men nyter godt av en rekke 
fordeler klubbene byr på (felles- 
trening, instruksjon, baner, bak
ker, møter, rett til deltakelse i of
fentlige konkurranser m. m.). 
Hobby-utøvere tar imidlertid aldri 
idretten alvorlig, deres idrett kan 
være like verdifuul av den grunn
— men kan man forlange at idret
tens tusener av tillitsmenn og lede
re skal stå til tjeneste for dem i så 
sterk utstrekning som de gjør i 
dag? Det bør være et rimelig for
hold mellom det man gir og yter
— og det man får.

Samfunnsforholdene har endret 
seg. Idretten vil i sterkere grad
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Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

LEIF GLITTENBERG har meldt 
seg inn i Pors. Han er dommer- 
aspirant, og fungerer som dommer.

NORRØNA T
PORSGRUNN

</ ■

U&ccøua Stipeskivec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

Gruppesekretærer.

Stoff til neste nummer må være 
redaksjonen i hende senest 15. 
oktober.

Den lyse sommer er alt forbi. 
Nesten umerkelig glir vi inn i 
skumringsfyldte høstkvelder, og 
snart skal fotballstøvlene pakkes 
vekk.

Inntil nå nar sesongen vært en 
blanding av godt og vondt. Laget 
vårt har vist manglende stabilitet, 
og den før så antatte < gnist» hos 
Pors har vært likeså ustabil. Vi 
håper imidlertid at vi i de reste
rende kamper kan samle dyrebare 
poeng, så vi tabellmessig kan over
vintre på en gunstig plass cg star
te vårsesongen med en god ut
gangsposisjon. Mere enn noen 
gang gjelder det å komme så høyt 
som mulig på tabellen, for hvem 
vet når den nye serieordning settes 
igang. I første omgang gjelder det

altså om å konsentrere seg om 
høstens seriekamper med en inn
sats som det står respekt av, av 
samtlige spillere.

Neste skritt på veien blir en 
grundig forberedelse til vårseson
gen. Pors er i den lykkelige situa
sjon å ha mange fine omner blandt 
juniorspillerne, hvorav flere alle
rede har fått sjansen på første- 
laget i år. Men det er ikke nok 
bare å være emne. Evnen må få 
anledning til utfoldelse så de kan 
slå ut i full blomst. Når vi da star
ter innendørstreningen må vi hus
ke at trening betyr forberedelse til 
kamp.

Vi har alle frisk erindring den 
innsats det danske landslag pre
sterte i olympiaden. På bare et år 
bygget danskene opp et slagkraf
tig lag, og det til tross for det 
smertelige tap av mange sikre 
landslagsspillere ved den tragiske 
flyulykke i sommer.

I neste nummer skal vi komme 
med opplegget til olympia-trening- 
cn for det danske laget. Det har 
sikkert endel å lære oss, men husk: 
Treneren er ikke noen trollmann. 
Det avgjørende er hvordan hans 
spillermateriell er, og om spillerne 
føler ansvar og arbeider alvorlig.

A propos trener. Var det ikke 
en idé å samarbeide med «Urædd 
om en virkelig kvalifisert proff 
trener, så vår naboklubb kunne 
spille seg opp i samme divisjon 
som oss. Det ville høyne nivået, 
skape økt interesse om fotballspil
let, og tilgang av spillere. Det øko
nomiske utbytte skulle det vel væ
re unødvendig å kommentere, hvis 
den «drem» kunne gå i oppfyllelse.

Altså: samarbeide på den admi
nistrative front, og kamp på ba
nen.

Idrettsforbund gjør en helhjertet 
innsats for å legge till rette det 
økonomiske grunnlag for feiringen 
av jubileet både i eget lag — krets 
og forbund.
Per M. Hansson. Aage Biering. 

Leif Nagell-Erichsen.

A

Loddene skal selges for kr. 1,— 
pr. stk., og der vil bli sendt et pas
sende antall lodder til alle landets 
idrettslag. Alle nødvendige opplys
ninger om salg og oppgjør vil følge 
med, samt reklamemateriell.

Lagene får i første omgang de 
vanlige 10 pst. salgsprovisjon. De 
øvrige 90 pst. må sendes N.I,F. 
over post- eller bankgiro. Da imid
lertid lotteriet skal gi det økono
miske grunnlag for feiringen av 
100-årsjubileet over det hele land, 
vil også lagene i annen omgang få 
sin andel av lotteriintektene.

Lagenes andel av inntektene vil 
naturlig nok være nøye knyttet til 
det antall lodder laget selger. Om 
lagets andel skal bli sto eller liten, 
avhenger altså helt av den innsats 
laget gjør i loddsalget.

Finanskomiteen antar at det, 
når lotteriets sluttoppgjør forelig
ger, vil kunne bli en ytterligere an
del til lagene og de kretsene som 
selger lodder direkte, svarende til 
30 pst. av det beløp lagene har 
solgt lodder for. Beløpet vil bli til- 
stillet lagene umiddelbart etter 
at sluttoppgjøret foreligger.

Når Finanskomiteen nå tilbyr 
idrettsungdommen et lotteri, der 
lagene ved sitt salg kan øke sin 
andel opptil 40 pst. av loddsalget, 
venter også Finanskomiteen at 
hvert eneste medlem av Norges
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I. L. Dyraas
Telf. 5 15 68

Brød gir styrke Kaker gjør fest

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

ETT

KL ©B©BM O. Braarud

51505Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Samvirkelag

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 O’t 56

I toppform Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler Telefon 52121V. Porsgrunn

Opprettet 1899

YlVMai innå£ticLd.
.Aksjekapital kr. 120.000.00

HEKHHB MlfiLHH å.S
Tolskoven Mineralvannfabrikk A.s

PorsgrunnEtabl. 1892Telefon 52 387

foler 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

KJØTT- og PØLSEFORRETNING 
Øst og vest 

Telefoner: 51506

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Porsgrunn

V. Porsgrunn 
Telf. 50425

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE “ 
KJOLER — KAPER



PorsgrunnTlf. 51281V. PorsgrunnLanggt. 20

Kino

Alt for sykler og sport

Rcparasjoner

V. PorsgrunnTelf. 50730

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Telf. 52138Vestregt. 51 Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

V. Porsgrunn

Andr. Aaslaind
Jernvareforretning

-SPORTSARTIKLER-

\ PORSGRUNNS MARGARINFABRIKK A-S • PORSGRUNN/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

får De hos

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Vestsiden Blomster for retning 
Numme og Handeland

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

Bukett- og kranscbinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodcløkka

Telf. 52092, Porsgrunn
Dahl & Skyers eftf.

Dagfinn Dahl
BAKERI

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning

dsenKr.

___ f«■x
HAWASIH PC

•Aa-,

& Co.Knu
DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487


