
OgWtS-fo aÆn jBWW
Nr. 4 1960 15. årgang

PORS FINALELAG I JUNIORSERIEN 19G0

Sittende fra venstre: Øystein Barth, Ame Hegna, Roy Ludvigsen, Svein Halvorsen, Kjell 
Gundersen. Stående fra venstre: Per Morten Rød, Harald Ekeli, Thor Scott, Knut Hansen, 

Odd Hansen og Roy Elseth.

ff:•o

ff 
ff:



r I

I. L. Dytaas
Telf. 5 15 68

Kaker gjør festBrød gir styrke

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

O. Braarud

Porsgrunn Samvirkelag

flHred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJ, 56

Telefon 51404 — PorsgrunnI toppform

Eneforhandler Telefon 52121V. Porsgrunn

Opprettet 1899

©-Uffe, v-e&Ae£oM.In^vå&udcL.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRW METflLVERK fl.S I
I

Tolskoven Mineralvannfabrikk A,s i
Telefon 52 387 Etabl. 1892 Porsgrunn

V. Porsgrunn
Telf. 50425

KJØTT- og PØLSEFORRETNING 
Øst og vest 

Telefoner: 51506 — 51505

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 GJf

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

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

Vestsiden Skotøylorretning Å.s
TORVET

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær



PORS-BLADET 3

Jacobieni Boktrykkeri, Po'jgrunn

A. S.

ABJ

Jørgen Dyrbing

Oddv. Hegge og Maria Skrabcklev.

REDAKSJONS
KOMITÉ :

Kontingent
Det har vært moro å se at så 

mange har etterkommet vår opp
fordring om innbetaling av kon
tingent, men ennå mangler flere 
abonnenter, og disse oppfordrer vi 
herved til å gjøre sin plikt snarest.

RED.

©g>psat£mg eSSeir 
trekning 

o cup-rundene?

fremsatte kritikk er saklig, og at 
en har forslag til noe bedre. Ellers 
har kritikken ingen berettigelse.

Vi som er i den heldige stilling å 
ha vår egen klubbavis burde ha 
store muligheter for å kunne frem
sette kritikk, når vi mener noe er 
galt. Her kunne vi komme med 
gode råd for å bote på det som vi 
mener er feil, og her kunne vi 
også fremsette ros, for det er da 
heldigvis også en god del som bør 
roses, ikke sant?

Imidlertid er det sjelden at re
daksjonskomiteen er så heldig å 
få noe stoff. Som regel må redak
sjonen selv skrive alt sammen, 
hvis det i det hele tatt skal komme 
ut noen avis. Jeg kjenner til det, 
for jeg har selv hatt jobben tidli
gere. Hvis en spurte forskjellige 
medlemmer om en artikkel, så hør
tes alt bare bra ut. Nesten alle 
svarte positivt, men når den tid 
kom da avisen skulle i trykken, 
var lite eller intet stoff kommet. 
Det er ikke rart at redaksjonsko
miteen går trett.

La oss ta et krafttak allesam
men og sende et innlegg nå og da 
til glede for redaksjonskomiteen 
og ikke minst for hele klubben.

Til å begynne med nevnte jeg 
årsmøtene som tar til i nær frem
tid. La oss da håpe på mange vil
lige administratorer, og la de som 
gjerne vil slippe gjenvalg etter å 
ha tatt sin tøm i styre og stell 
gjennom lengere tid, få en fortjent 
hvil. Så vidt jeg vet er det mange 
som ønsker avløsning.

VORSn

Ja, nå er det årsmøtenes tid 
igjen, og mange nye styrer og ko
miteer skal velges. De fleste som 
har tatt sin torn, det være seg i 
styrer eller utvalg, er blitt kriti
sert. Det er naturlig, for ingen er 
feilfri, og de fleste mennesker har 
forskjellig mening om mangt og 
meget. Det er bare det at de som 
kritiserer mest er minst villig til 
å påta seg et tillitsverv selv — 
kanskje fordi de er redd kritikk?

Det er veldig lett å kritisere, 
men første betingelse er at den

lag — altså være slakteoffer for 
disse? Det kan kanskje innvendes 
at helt rettferdig blir det ikke i 
noe tilfelle, enten det nå er oppset
ting eller trekning, men rettferdig
hetens gudinne er som kjent blind. 
Jeg tror N. F. F. ville bli spart for 
mye kritikk, dersom det ble trek
ning.

Det sterkeste argument mot 
trekning er av rent økonomisk art. 
Mon er det nå så sikkert at de 
økonomiske resultater ville bli så 
mye svakere? Man kan kanskje 
få noen flere lengre reiser, det er 
så, men det motsatte kan jo også 
gjerne inntreffe. Det kan jo finne 
tilfelde hvor 2 nærliggende lag må 
møte hverandre uten reiseutgifter 
i det hele. Ja, dette kan sogar inn
treffe at to 1. divisjonslag blir 
trukket sammen, og da burde jo 
publikumstilslutningen være sikret. 
Tilslutningen fra publikum pleier 
jo forøvrig være ganske god fra 
3. runde.

En forandring i systemet bør 
iallfall prøves av hensyn til inte
ressen og økonomien hos de man
ge, mange ikke-toppklubber rundt 
omkring i landet, og kanskje ikke 
minst av hensyn til det store pub
likum.

Dette sporsmål har tidligere 
vært drøftet, uten at det er blitt 
noen forandring, men mann og 
mann imellom blir det både titt 
og ofte diskutert. I forrige med
lemsblad er J. D. inne på proble
met om omlegging fra oppsetting 
til trekning. Det er i sannhet også 
en ordning, som etter min (og 
mange andres) mening bør taes 
opp til revisjon. Det ene året etter 
det andre ser vi det samme gjen
tar seg. Toppklubbene, d. v. s. la
gene i 1. divisjon, blir som vanlig 
satt opp mot svakere motstandere. 
Vel, dette kan forsvares når det 
gjelder 1. og 2. runde med det 
forholdsvis store antall deltagende 
lag, med mulighet for lange og 
kostbare reiser, og med beskjeden 
tilslutning fra publikums side. 
Men fra 3. runde blir forholdet 
vesentlig endret. Da er antall klub
ber redusert til 32, med 16 kamper 
(4- eventuelle omkamper).

På dette tidspunkt i rundene 
skulle, såvidt jeg kan skjønne, de 
fleste av de svakere lagene være 
borteliminert — «Klinten skulle 
være skilt fra hveten». Fra nå av 
burde det være trekning.

Hvorfor skal de eventuelt del
takende 2. og 3. divisjons-lagene 
absolutt matches mot 1. divisjons
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Trening betyr forberedelse tif kamp

2.

4.

>

Vls- meg din trening og jeg 
skal fortelle deg hva du kan 
prestere i kamp.

som
som

De må flettes inn i det øvrige 
treningsprogram.

Øvelse 1 og 6 er vanskelige å 
innflette i et samlet treningspro
gram, og må legges utenom den 
normale trening.

Øvelsene skal ellers praktiseres 
på følgende måte:

Fotballspill er kamp om ballen. 
Viktigst i fotball er de 3 Ter: 
Teknikk — Taktikk — Tempo.

Under tempo skal ballen gjøre 
arbeidet. Kun hvis man har kjenn
skap til W- og M-formasjonen med 
magisk firkant og trekant, engelsk 
og skotsk system, kan man spille 
etter taktikk. Teknikk er taktikk 
underordnet.

Men hva betyr magisk firkant 
eller trekant?

Man skal alltid danne ny firkant 
eller trekant. Markere, avlevere 
ballen i luke, løpe i ny posisjon, 
og medspillere uten ball skal tenke 
for den spiller som har ballen.

Et veltrcnet lag som betstår av 
jevnt begavede spillere kan med 
letthet utspille et langt bedre lag, 
såfremt dette savner system og 
taktisk innsikt. Hva det først og 
fremst dreier seg om er å spille 
enkelt, å angripe, å skyte, og å 
dekke. Det er eksplosjoner som gir 
resultater.

Fotball er ikke for «Tanko-kon- 
ger» — de ødelegger alt for meget 
ved å holde på ballen og ved unød- 

h vendige driblericr.
*

I siste nummer av Porsbladet 
lovte vi å komme med opplegget 
for det danske olympialaget.

Etter at programmet ble offent- 
ligjort i Danmark reiste det seg 
on livlig diskusjon blant fotball
trenere, fotballedere og menig
mann. Mange mente at program
met var for anstrengende.

En må innrømme at programmet 
er hardt, og de spillere som vil gå 
inn for det må virkelig mobliserc 
on masse energi, lyst og sist men 
ikke minst viljestyrke. Opplegget 
or tilrettelagt med stor grundighet, 
og stiller krav til spillerne. Men 
vil en noe innen idretten i dag, så 
må en være flittig, ja nesten uhyg
gelig flittig i sin idrettshobby, og 
her er vel sakens kjerne når det 
gjelder treningen i vår egen klubb. 
Alle spillerne må gå 100 % inn 
for treningsprogrammet og under
legge seg treneren. Da først blir 
fotballhobby’en til den fritidslek 
og fornøyelse i kampene, som den 
skal være, og da vil resultatene 
heller ikke utebli.

1. Fotvippinger med vekt (sand
sekker) på skulderene. Antallet 
bestemmer maksimum, ikke ti
den. (Det er en farlig øvelse, 
og en må gå meget langsomt 
frem med den.) 
10 sekunder «jogging», 10 se
kunder kneløfting (hurtig og 
høyt). Så mange ganger 10 se
kunder som mulig gir maksi
mum.

3. Sitte på skammel, føttene un
der nederste ribbe. Sandsekk på 
brystet (10 kg.), kroppsbøy- 
ninger fremad og bakut ned til 
gulvet. Antallet gir maksimum. 
Bøye helt sammen ved gulvet, 
hoppe opp og strekke helt ut 
— skiftevis høyre og venstre 
fot forrest i nedspringet.

5. Benspredninger og samlinger 
(lynhurtig). Så mange ganger 
som mulig på 1 minutt.

6. Alminnelige knebøyninger med 
sandsekk på skulderen. Så man
ge ganger som mulig.

7. Utstrakt på gulvet (benene til 
hendene). Så mange ganger 
som mulig på 1 minutt.

8. Fotskiftinger frem og tilbake. 
Så mange ganger som mulig 
på 1 minutt.

CIRQUITØVELSENE.
I klubbtreningen må en være 

forsiktig med ikke å gå for hardt 
frem med øvelsene som er vist på 
side 4. For det første kan det lett 
bli for hardt og derved skade mere 
enn det gavner. Det fornuftigste er 
å innarbeide en enkelt øvelse av 
gangen, neste gang arbeide videre 
med første øvelse og plusse på en 
ny øvelse, og således supplere 
øvelsene opp, men det er ikke nok 
bare å arbeide med disse øvelser.

Det er ballen som skal gjøre 
arbeidet, og den er hurtigere enn 
den hurtigste spiller — den er din 
beste venn.

Fundamentet er den magiske 
firkant eller trekant. Uten disse 
kan man aldri spille etter system 
og taktikk.

Man må tenke, se opp og iaktta 
med mindre enn et sekunds hurtig
het. Det er ikke den spiller som

Når en har gjennomarbeidet 
øvelsene og konstatert vedkom
mendes spillers maksimum i de 
forskjellige øvelser, går en over 
til virkelig å arbeide med dem. 
Det skal praktiseres på den måte 
at en tar det halve maksimum i 
hver øvelse og lar det gå inn som 
normen i øvelsesrekken, og det 
skal en på tid gjennom 2 ganger

kan løpe og drible hurtigst, 
er den hurtigste, men den 
tenker hurtigst.
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Treningsprogrammet ellers:

!l
I

Til spillerne bare dette: Ta del 
i treningen med iver og flid alle
rede nå i vinter, da vil Pors stå 
godt rustet, når vårsesongen igjen 
begynner.

3. aften:
Oppvarmning. Korte sprint (6). 

Cirquitprogram. Gymnastikk. Lan
ge sprint (6). Taktikk — forsvars- 
og angrepsprinsipper.

19. aften:
Dempninger, heading, øvelser i

11/ aften:
Yttersidespark, dempninger, po

sisjonsspill, første gang avleverin
ger, kort sprint. Cirquitprogram. 
Lang sprint.

15. aften:
Headning, dribling, angrepsfor- 

masjoner, første gang avleveringer 
kort sprint, cirquitprogram, lang 
sprint.

11. aften:
Innersidespark, vristspark, øvel

ser i den enkelte fase, første gang 
avleveringer, kort sprint, cirquit
program, lang sprint.

9 aften:
Halvliggende vristspark 10 min. 

Yttersidespark 10 min. Posisjons- 
spill 10 min. Første gang avleve
ringer 10 min. Korte sprint (6). 
Cirquitprogram. Lange sprint.

22. aften:
Vristspark, halvtliggende vrist

spark, posisjonsspill, første gang 
avleveringer, kort sprint, cirquit
program, lang sprint.

23. aften:
Yttersidespark, dempninger, øvel

ser i den enkelte fase, forsto gang 
avleveringer, kort sprint, cirquit
program, lang sprint.

25. aften:
Finter, takling, øvelser i den en

kelte fase, første gang avleverin
ger, kort sprint, cirquitprogram, 
lang sprint. Dansk rikstrener> 

Ame Sørensen.

21. aften:
Takling, innersidespark, øvelser 

i den enkelte fase, første gang av
leveringer, kort sprint, cirquitpro
gram, lang sprint.

. I
I

Jf. aften:
Oppvarmning. Korte sprint (6). 

Cirquitprogram. Gymnastikk. Lan
ge sprint (6). Taktikk — innkast.

6. aften:
Oppvarmning. Korte sprint (8).

Taktikk — hjørnespark.

5. aften:
Oppvarmning. Korte sprint (8). 

Taktikk — frispark.

7. aften:
Oppvarmning. Korte sprint (8). 

Cirquitprogram. Gymnastikk. Lan
ge sprint (8). Taktikk — repeti
sjon.

13 aften:
Vristspark, halvtliggende vrist

spark, øvelser i den enkelte fase, 
første gang avleveringer, kort 
sprint. Cirquitprogram og lang 
sprint.

den enkelte fase, første gang av
leveringer, kort sprint, cirquitpro
gram, lang sprint.
20. aften:

Dribling, finter, posisjonsspill, 
første gang avleveringer, kort 
sprint, cirquitprogram, lang sprint.

21/. aften:
Heading, dribling, posisjonsspill, 

første gang avleveringer, kort 
sprint, cirquitprogam, lang sprint.

12 aften:
Takling, innersidespark, M- og 

W systemer, første gang avleve
ringer, kort sprint, cirquitpro
gram, lang sprint.2. aften:

Oppvarmning 10 min. Korte 
sprint (6). Cirquitprogram. Gym
nastikk 10 min. Lange sprint (6). 
Taktikk — M. og W. system.

Heia Pors 2
Hvorfor er vi Porserc så tause 

under fotballkamper? Er det fordi 
vi er flaue eller er det fordi vi 
ikke tør heie på klubben vår? Når 
jeg løfter «kjeften» og roper «Heia 
Pors» eller liknende, så kikker 
publikum rart på meg.

Er et «heiarop» kanskje ikke 
stimulerende? Hvis vi alle gikk 
samlet inn for det tror jeg det 
ville bety enda mer for Pors.

BOB

8. aften:
Innersidespark 10 min. Vrist

spark 10 min. Øvelser i den enkelte 
fase 10 min. Første gang avleverin
ger 10 min. Korte sprint (6). Cir
quitprogram. Gymnastikk. Lange 
sprint (6).

18. aften:
Halvtliggende vristspark, ytter

sidespark, posisjonsspill, første 
gang avleveringer, kort sprint, cir
quitprogram, lang sprint.

1, aften:
Oppvarming 10 min. Korte 

sprint (6). Cirquitprogram. Gym
nastikk 10 min. Lange sprint (6). 
Taktikk — oppbakning.

i umiddelbar fortsettelse etter 
hverandre, i det tiden mellom øvel
sene medregnes.

Det blir nå den enkelte treners 
oppgave å finne ut i hvilket om
fang og hvilke muligheter han har 
for å praktisere dette program.

En ting må en imidlertid være 
oppmerksom på. En må ikke på 
grunn av denne styrketrening neg
lisjere hurtighetstreningen for me
get.

16. aften:
Finter, takling, posisjonsspill, 

første gang avleveringer, kort 
sprint, cirquitprogram, lang sprint.

10 aften:
Dempninger 10 min. Headning 

10 min. Angrcpsformasjoner 15 
min. Første gang avleveringer. 
Korte sprint (6). Cirquitprogram. 
Lange sprint (6).

11. aften:
Dribling, finter, oppbakkning, 

første gang avleveringer, korte 
sprint (6). Cirquitprogram. Lange 
sprint (6).
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Misforstått kritåklk

NORRØNA FABRIKcR A/S
PORSGRUNN

My trener 
eller ikke?

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

Jeg er ingen patriot, men liker 
å sc god fotball.

Jeg hadde den glede å se kampen 
Pors—Moss på stadion i host, hvor 
Pors stilte med 2 juniorspillere.

Tl&ccwta Slipeskluee 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

tikkcl var det kanskje på sin plass 
å sitere et svar fra landslagstre
neren Willy Kment på spørsmålet 
«Hvor og hvordan vil De stampe 
frem spillere som er gode nok?»

— Men de finnes jo i alle klub
ber. Poenget er bare å få dem til 
å bli glad i å trene, og så må vi 
skaffo nok trenere til dom. Det 
koster penger, men tro meg: Hvis 
norsk fotball bare ville satse på et 
tilstrekkelig beløp, så kom pengene 
inn av seg selv igjen.

Publikum betaler gjerne for god 
fotball, men holder seg unna mid
delmådig idrett. Så enkelt er det.

Det er og blir en fundamental 
feil når de storste og rikeste klub
ber den dag i dag holder det gåen
de uten profftrener. Noe lignende 
ville være utenkelig overalt ellers. 
Jeg kan ikke forstå hvorfor norsk 
fotball skal gå sine egne veier på 
dette punkt.

sette som trener, eller å kontakte 
andre fra distriktet som foruten å 
passe sitt vanlige arbeide også 
kunne påta seg trenerjobben.

En god del medlemmer mente at 
tiden var inne til å gå nye veier 
for på den måte å få nye impulser, 
idet en ellers ville stå på stedet 
hvil. Alle som en ga uttrykk for 
hvor stor pris de satte på «Jeiscn» 
som klubbformann og menneske, 
og sjelden har vel noe medlem fått 
mere rosende omtale i så retning, 
men de samme personer mente 
ikke at «Jeisen» kunne drive spil
lerne frem til en topplasering i se
rien. Andre medlemmer igjen var 
av den mening at vi absolutt ikke 
kunne få en bedre trener enn «Jei
sen». Når resultatene uteble, så 
var ikke skylden hans, men spiller
nes. Manglende respekt og møte- 
disiplin til treningskveldene måtte 
en gi skylden for den meget vari- 
rende formkurve på laget, og mye 
riktig er det nok i det.

Konklusjonen på møtet ble at 
styret fikk mandat til å kontakte 
andre trenere for å høre om de 

i tilfelle påvar interessert, og 
hvilke betingelser.

Som en avslutning på denne ar-

/ \

& J

Fotballgruppen hadde innkalt til 
medlemsmøte i begynnelsen av 
oktober måned, for gjennom en 
diskusjonskveld å få klarhet over 
medlemmenes mening om dette 
viktige spørsmål.

Formannen innledet med en re
degjørelse for innkallelsen, idet 
han påpekte at hvis stemningen 
gikk i retning av ny trener, så 
måtte styret allerede nå ta de inn
ledende skritt.

I november måned skal fotball- 
gruppa ha sittt årsmøte, og nytt 
styre skal velges. Innen dette får 
konstituert seg, så vet vi fra de 
erfaringer vi høstet siste år, at 
tiden er såpass fremskredet, at det 
er for sent. Hvis imidlertid en av
stemning på et så godt besøkt med
lemsmøte som dette går i retning 
av ny trener, så må et eventuelt 
nytt styre bøye seg for det, og det 
nåværende styre kan da med god 
samvittighet arbeide med saken.

Styret hadde, som rimelig er, 
først henvendt seg til «Jeisen» 
for å høre om han var interessert 
i å fortsette trenervirksomheten i 
Pors. På dette spørsmål nådde 
styret fått bekreftende svar, dog 
under den forutsetning at en måt
te følge en strengere kurs i fram
tiden.

Som naturlig var kom en masse 
forskjellige meninger frem, både 
for og i mot. Gruppas økonomi 
spilte vel en viss rolle i innleggene, 
idet en måtte ta i betraktning en 
noe svakere økonomisk stilling i 
gruppa enn de tidligere år.

En avstemning for utenlandsk 
proff-trener ble således nedstemt 
med overveldende majoritet, og 
tilbake var da bare to alternativer, 
nemlig enten å la «Jeisen» fort-
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Det var en glede å se disse to, ro
lig og fornuftig spilte de, til å væ
re av de første kampene på klub
bens A-lag. Men jeg ble sørgelig 
skuffet over flere av publikummet, 
som jeg kjenner som gamle Pors- 
tilhcngere, da de kritiserte en av 
disse sympatiske, unge spillere.

Til dette publikum vil jeg si: 
Kritiser ikke høylydt (under kam
pen) unge spillere, som prøves på 
A-laget. Husk at ennå mangler de 
rutinen og hardheten. De skal spil
les inn med de andre i rekken, og 
det er ikke gjort etter et par kam
per.

Alt i alt tror jeg Pors har vært 
holdig med de juniorspillere de har 
prøvd i år på klubbens fremste 
lag, og jeg håper å få den glede 
å se dem der igjen neste år.

Nestor

FabrikkerBekia

Stoff til neste nummer må være 
redaksjonen i hende senest 1. 
desember.

Foibal.'gruppas avslutningsfest
Siste lørdag i oktober avsluttet 

fotballgruppen sesongen med en 
hyggelig tilstelling for spillere og 
komitcmedlemmer med koner.

Til tonene av en marsj kranset 
alle seg rundt de pent pyntede 
bordene, og etter velkomsttalen av 
kveldens toastmaster Sven Edin 
gikk alle ombord i lapskaus’en 
med etterfølgende kaffe.

Første taler var gruppas for
mann Otto Malmgren som takket

Stimuler guttelotballen I
Var det ikke en ide for krets- 

styret å ta opp til drøfting spørs
målet om å la guttelagene spille 
seriekampene sine som forkamper 
til divisjonsoppgjørene i Grenland?

Det spilles atskillig flere divi
sjonskamper i kretsen enn gutte- 
kamper, så rent teknisk skulle det 
kunne la seg gjøre.

De ledere som har drevet med 
guttelag og som kjenner guttenes 
innstilling, vil anse dette som en 
meget viktig ting for å skape mer 
interesse og iver blant klubbens 
yngste spillere. Det finnes vel ikke 
større øyeblikk i slike spilleres 
karriere enn når de får anledning 
til å spille for et — i deres øyne — 
stort publikum. Erfaringen viser 
at de yngre går ekstra inn for 
oppgaven under slike omstendig
heter. Slike kamper blir nemlig en 
opplevelse for guttene, og blir om
talt disse innbyrdes både lenge 
for og etter kampene.

En annen meget vesentlig ting 
som spiller inn, og som er av me
get stor betydning i denne forbin-

alle for sesongen som gikk, og 
samtidig kom med noen betrakt
ninger. Deretter fulgte talene i rad 
og rekke, og vi noterte oss at en 
mann som «Stubben» hadde like 
fin teknikk nå som på banen. Som 
lagkaptein framsatte han en takk 
til styret og medspillere, på en 
lett og munter måte, men allikevel 
med et vist alvor bak glimtet i 
øyet, idet han sterkt oppfordret 
de aktive spillere til å gå fullt inn 
for vintertreningen og kampene 
til våren, så vi kan utnytte den 
gode utgangsposisjon til toppplas- 
sering.

Rekken av taler — avbrutt av 
allsang — ble sluttet med utdeling 
av medaljer og innsatspremie, og 
følgende fikk:

10 års aktivitetsmedalje: Ove 
Austad, Dagfinn Jensen, Asbjørn 
Korsaascn og Leo Weber.

15 års aktivitetsmedalje: Bjørn 
Reinholt og Trygve Kristiansen.

Frammøtemedalje: Svein Barth.
Innsatspremie 1959/60: Arnold 

Johannessen.
Deretter ble bordene ryddet og 

kvelden mundet ut med en sving
om og prat ved bordene.

Med «Stubben» uttaler vi ønsket 
om at kommende sesong må bli 
fremgangsrik for fotballgruppen.

D.
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ARETS SISTE MÅL. Fra omkampen i den jevne juniorfinalcn hvor Odd vant 1—0.

Arild Hannaas.
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nomforlig, så still i hvert fall klub
bene fritt, slik at de som kan og 
vil, må få anledning til å avvikle 
kampene på denne måte.

Ideen har vi «lånt» av 
Posten.
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deise, er at med en slik ordning 
ville lederne for guttelagene utvil
somt merke at det ble langt lettere 
å arbeide med guttene, enn hva 
det i mange tilfelle er i dag. Det 
ville bli en rivalisering mellom 
guttene om å komme på laget, og 
interessen for fotballspillet ville 
styrkes betraktelig.

Kunne en dertil alliere seg med 
sportsjournalistene og få litt om
tale av kampene og spillerne, så 
vet vi alle fra vår egen guttetid at 
saken er «biff».

Ennå en fordel ville en oppnå. 
Dommeraspirantene, som vanligvis 
dømmer disse kampene, ville opp
øve en rutine i å dømme for et 
langt større publikum, og venne 
seg til reaksjonene fra det under 
kampene, slik at de kan stå bedre 
rustet den dag de skulle dømme 
seriekamper.

Samme forhold gjør seg selvsagt 
også gjeldende for spillernes ved
kommende.

Skulle ordningen vise seg ugjen-

Det eneste de ville oppnå var å 
ødelegge den sporten som vi mener 
har mange gode sider. Men det er 
cn hard sport som krever sin 
mann, både kondisjonsmessig og 
ellers.

Finnes det bedre kameratskap i 
noen annen idrettsgren? Jeg tviler 
på det, og kameratskapet or san
nelig ikke det minst viktige.

Boksesportcn krever mye av sine 
ledere, ja i de fleste tilfelde mere 
enn av utøverne, for nettopp i den
ne idrettsgren har lederne rent 
menneskelig ofte en meget stor 
oppgave. Vi skulle hatt mange 
Pote SandstoFer. Du verden for en 
personlighet. Hadde vi bare hatt 
hans gode egenskaper, når 
gjelder kunsten å behandle 
gutter.

Både Pors og A. I. K.-Lund har 
i lang tid prøvd å folge den rene 
linjen i boksingen, og derfor har 
også samarbeidet disse klubber 
imellom vært det aller beste. Håper 
vi kan fortsette dette i kommende 
sesonger.

Siste år måtte dessverre lag- 
matchene Pors — A. I. K. Lund 
droppes i såvel Porsgrunn som 
Kristiansand på grunn av økono
miske vanskeligheter i forbindelse 
med disse arrangementer. Billett
inntektene til slike innbyrdes opp
gjør er heller dårlige, da prisene 
må ligge i underkant av det van
lige, men la oss forsøke å finne 
cn løsning på dette, for idrettslig 
sett tror jeg disse lagmatcher har 
mye for seg med de strenge sikker
hetsbestemmelser vi her prakti
serer. La oss fortsette i samme 
spor so mtidligere med å sette den 
rene boksingen i høysetet.

Vel møtt til en ny sesong, bokse- 
venner i Porsgrunn.

En spesiell hilsen sendes til alle 
kjente der borte.

.. ......

Foran boksesesongen
Så står en ny boksesesong for 

doren, og i de respektive klubber 
cr treningen i full gang igjen.

Heldigvis cr det tydelig tegn på 
at boksesportcn — etter sin down 
periode — atter cr i rask framgang 
i Norge. Det har de siste års del
takelse tydelig gitt bud om. Den 
hetsen som visse presseorganer har 
drevet mot boksesporten er også 
dabbet av.

Heldigvis har de fleste boksele- 
dere i landet etterhvert forstått å 
holde tilbake fra stevnedeltakelse 
de utøvere som ikke forstår ideen 
med «the noble art of defence». 
Slike «sluggertyper» har selvsagt 
ingenting på et podium å gjøre.
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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. 51632V. brua Porsgrunn Telf. v/ brua 52 951 — v/ Osebro 52 328

Bakeri og konditori FRUKT TOBAKK SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/STelefon 502G0 V. Porsgrunn

Brodr. Karlsen
BLIKK ENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
V. Brua Telf. 50438

Jo Pettersen Stott bladets annonsører —

KJØTT- OG PØLSEVARER
— de støtter oss!

PorsgrunnTelf. 52 392

Biengården v/ Broen Telf. 52530

Produsent for Telemark:

Lundøtangens Bryggeri

Bygningsartikler — Malcrvarer 
Kjøkkenutstyr

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

o GULLSMED V 
Dagfinn Banth

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

sen
- HenncgKvipeniNG - j

Co.



E. HIIS
tGartneri og Blomstcrforretning

PorsgrunnTlf. 51281V. PorsgrunnLanggt. 20

Kino

Alt (or sykler og sport

Reparasjoner

Tclf. 50730 V. Porsgrunn

Grønnsaker Frukt — Sjokolade<9

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Andr. Aasland
Jernvareforretning

V. Porsgrunn-SPORTSARTIKLER-

1
\POBSGBUNNS MARGARINFABRIKK - PORSGRUNN/

PORSERE!

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Husk «stikk innom kveldene-» 
hver torsdag i Klubbhuset.

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

får De hos

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

f

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

Telf. 52092, Porsgrunn

MARGARIN
•w

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

Kr. Knudsen

F».—

& Co.

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

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

Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI


