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Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
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BOTNEN

Telf. 51632

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

Porsgrunn

Oscar Olsens E£tf.

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori
Telefon 50260

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

Konøerød & Co.

Brødr. Karis rap.
BLIKKENSLAGERVERKSTED^-

Bygningsartikler — Malervarer
Kjøkkenutstyr

Telefon 50 409

V. Brua

Telf. 50438

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

J. Pettersen

H. M. Madhinsen A.s

KJØTT- OG PØLSEVARER

Telf. 52 392

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

La det gå <sport> i å samle på selv.
Mengder av mønster å velge i
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GULLSMED

V

Dagfinn Bartm
Biengården v/ Broen Telf. 52530

Produsent for Telemark:

Lundøtangans Biyggeri
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KRAFT
Idrettsmannen og misjonæren Nicolai Kiær (turner, skihopper, Norgesmester i varierende stup 1910)
skulle en gang tale om Kraft i en
forsamling av teknikere. Kiær var
ingeniørutdannet, og tilhørerne
trodde vel han skulle tale om
vannkraft eller et lignende tema.
Da de oppdaget at han talte om
noe han kalte «kristelig kraft»,
mistet de snart interessen. Da
gjorde Kiær en pause, la hendene
på kanten av talerstolen, bøyde
seg fremover, gikk rolig opp til
han stod på hendene, fortsatte så
å gå på hendene rundt kateterkanten. for han gikk elegant ned og
ble stående på gulvet foran kate
teret. Han så et øyeblikk på den
forundrede forsamling, bukket og
sa: «Der kan dere se, dere inte
resserer dere for kraft.»
Siden
hadde han lyttende tilhørere.
Vi er alle interessert i kraft.
Vi trenger daglig og stadig
kraft til vår organisme, så den
kan fungere best mulig. Idrettens
oppgave er jo først og fremst å
styrke helsa og oppøve størst mu
lig herredømme over kroppen. Vi
trenger også en kraft ovenfra, så
vi kan leve livet rett og nå livets

mål — og her er ingen motset
ning, men snarere burde det være
et samspill i oppfyllelsen av disse
behov.
Gud skapte mennesket med fa
belaktige muligheter, men men
nesket misbrukte dem. Derved
mistet mennesket kontakten med
livets og kraftens kilde.
Men Gud sviktet ikke sin men
neskehet. «I tidens fylde» sendte
han Sønnen, han som igjen brakte
Guds kraft til menneskene. Julens
gave er Kristus, kraften fra Gud.
Han kalles også Ordet, Lyset,
Veien, Sannheten, Kongenes kon
ge, Den gode hyrde.
Vi lever vårt liv her så lenge
Gud gir oss sin kraft til å leve.
Når han trekker sin kraft tilbake
fra et menneske, må mennesket
dø. Større er det derfor at han gir
oss Kristus, han som er og har
«Guds kraft til frelse for hver
den som tror», han som viser
veien, gir oss lyset, livet, kraften.
Dette er julens glade, sterke og
dype innhold. Og en god og glede
lig jul vil jeg få ønske enhver av
mine lesere!
M. R. Landmark.

!
POR8-BLA DET

4
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REDAKSJONS
KOMITÉ :

Jørgen Dyrbing

Oddv. Hegge og Maria Skrabeklcv.
Jacobjenj Boktrykkeri, Porigrunn

o

Takk for i ar

og når den nåværende redaksjons
komité slutter med dette nummer,
så retter vi en inntrengende appell
til alle om å støtte bedre opp om
avisa. Samtidig fremmer vi for
slag til hovedstyret om at samt
lige gruppesekretærer for framti
den automatisk velges inn i redaksjonskomitéen. Dette er tilsynela
tende den eneste måten å få ak
tuelt stoff på, og derved skulle
avisa kunne bli mer interessant
og avvekslende enn noensinde.
Til slutt vil redaksjonskomitéen
da ønske alle medlemmer og abon
nenter en velsignet jul og et godt,
framgangsrikt nytt år.
En takk til avisene for utlån
av klisjeer.
JD

Så er årets siste nummer av
Pors-bladet utkommet. Som de
tidligere år har det vært meget
sparsomt med innlegg fra medlemmene, og redaksjonskomitéen
har vært tvunget til selv å fylle
ut størstedelen av spalteplassen.
Som rimelig er har avisa derfor
i like høy grad vært en idrettsavis som et klubborgan. Det er
nemlig en uoverkommeiig oppgave
Det synes å herske uenighet om
for en redaktør, spesielt som ny vurderingsgrunnlaget for den inn
og ukjent i byen, å følge med i alt satspokal som Porsbladet har satt
innen en så stor idrettsforening som mål å utdele hvert år ved
som Pors med sine 8 spesialgrup- sesongavslutningen.
per, men så var da heller ikke det
Vi skal her redegjøre for det
system som har vært benyttet, idet
forutsetningen.
Skal avisa bli aktuell og vel vi samtidig oppfordrer spillerne til
lykket må medlemmene, og da især å komme med forslag til en ny
gruppesekretærene, gå aktivt inn vurdering. Vi vil sette stor pris
for avisa. Det koster så lite ar på å motta disse forslag, således
beide for den enkelte å skrive en at denne innsatspokal virkelig blir
artikkel, men det er ikke lite ar et trofé, som spillerne setter pris
beide som ligger bak utgivelsen på å vinne. Meningen med det var
av en hel årgang, når redaksjons nemlig å inspirere de aktive til å
komitéen selv skal skrive, redige gå 100 % inn for oppgaven i hver
re, distribuere, kreve inn kontin eneste kamp.
Det vurderingssystem som har
genter og annonsepenger, samt
vært benyttet i serien 59/60 var:
holde regnskap med alt dette. Skal
det fortsette på denne måten er 3 medlemmer, enten fra styret,
jeg stygt redd for at det skal bli U K eller Redaksjonskomiteen har
i hver kamp uavhengig av hver
vanskelig å skaffe framtidige reandre avgitt 3 — 2 — 1 poeng til
daksjonsmedlemmer til avisa.
Porsbladet er nå femten år gam henholdsvis den beste, nestbeste
og tredjebeste innsatsprestasjon.
mel og har vist sin store beretti
Med
andre ord 18 poeng i hver
gelse. Foreningen (medlemmene)
kamp, og med 9 som maksimum
har derfor ikke råd til å «sløse»
for en enkelt spiller. Med 14 serie
med interessen for avisa, hverken
kamper og noen rundekamper blir
i den ene eller annen betydning,

Innsatspokalen

det tilsammen ca. 300 poeng. Ved
vurderingen skal spillernes vanlige
nivå legges til grunn for bedøm
melsen.
Det skal bare være kampene som
teller, idet vi mener at en ting
som treningsflid er en naturlig
forutsetning for å kunne yte god
innsats i kampene, og ikke alle
spillere trenger like mye trening.
Den spiller som har fått flest po
eng har vunnet innsatspremien.
I kampen om den nettopp utdel
te innsatspremie hadde i alt 15
forskjellige personer avgitt stem
mesedler, ulike fordelt naturligvis,
men vi mente på denne måte å få
en helt igjennom upartisk og nøk
tern vurdering.
På det tidspunkt da vi ble enige
om å utdele denne premien, fore
slo undertegnede at spillerne selv
skulle bedømme kampinnsatsen på
laget. Dette skulle foregå på den
måte at hver spiller fikk en stem
meseddel og konvolutt umiddelbart
etter kampen og på denne skulle
føre opp navnet på den spiller som
han nominerte. Lagkapteinen skul
le da samle inn konvoluttene til
fotballstyret eller UK. Dette for
slag ble ikke vedtatt. Vurderingen
kan imidlertid også foregå på an
dre måter, og vi håper å motta
riktig mange forslag, idet vi opp
fordrer så mange som mulig til å
ta pennen fatt. De innkomne for
slag vil vi da la fotballstyret be
dømme.
JD

Takk!
Vi benytter anledningen her ved
årsskiftet til å takke de lokale

aviser for deres imøtekommenhet
ved alltid å utlåne klisjeer til oss.
Håper dette også kan fortsette i
kommende år på samme måten.
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Enquete
Porsbladets redaksjon har igjen
i år laget en liten nyttårs-enqucte,
og har da henvendt seg til fore
ningens forskjellige grupper med
følgende spørsmål:
1. Er du tilfreds med året 1960?
2. Planer som or blitt realisert,
eller som en håper å kunne
realisere kommende år?
3. Noen onskcdrommer ?
4. Ellers noe på hjerte?
Først henvender vi oss til hovedforeningens populære formann
«Jeisen. Gundersen:

i

■•*-

■g>

1. Når vi tar alle grupper over
ett må jeg si at sesongen 1960
sportslig sett har vært ganske bra.
Bandygruppa har fornyet sin
kontrakt i landsserien etter en
god plasering. Videre har A-laget
og juniorlaget tatt hjem hvert
sitt kretsmesterskap.
Boksegruppa er vel den som ut
ad har gjort det sterkest, og har
ytet de flotteste prestasjoner. Når
jeg videre kjenner til at gruppa
arbeider fornuftig og godt med de
yngste, må en være fornøyd.
Når det gjelder fotballgruppa,
har denne laget bedre sesonger
tidligere, men en kan absolutt ikke
klage når A-laget fornyer sin kon
trakt i landsdelsserien, vinner

kretsens beskjcftigelsescup, spiller
seg til 3. runde, og endelig ligger
med en teoretisk sjanse til en fin
annenplass i serien, bare et poeng
etter lederlaget.
B-laget spilte seg til finalen i
kretsmesterskapet, og gikk bort
og vant Odd’s private pokalserie
for hovedseriens og landsdelsseriens reservelag i Vestfold og
Grenland.
C-lagct ble vinner av kretsmes
terskapet, mens juniorlaget spilte
seg fram til finalen om krets
mesterskapet.
Personlig synes jeg videre at
Huskomitéen bør ha en ekstra
takk for de populære hyggekvel
der som den har fått i stand. At
disse er populære kan en få bevis
for ved å ta en titt bort en tors
dagskveld, når de yngre herjer
som verst, eller de voksne senere
på kvelden koser seg med spill
eller hyggelig prat.
Med hensyn til Skigruppa må en
dessverre si at denne i de siste
årene har gått en del tilbake. Alle
de gamle, gode utøvere har slut
tet, og juniorene har ikke holdt
mål. Imidlertid fikk vi i år krets
mesteren i juniorhopp, og dette
kan kanskje gi støtet til at vi
igjen kommer på rett vei igjen.
Gruppen tidoblet sitt deltakeran
tall i gutteklassen i år og inte
ressen er meget stor, så det vil
sikkert ikke ta lang tid førenn
resultatene vil vise seg.
Turngruppa fortsetter framgan
gen med konkurransetumeme sine. For første gang i gruppas hi
storie hadde de med en deltaker i
juniormesterskapet for piker, og
denne plasertc seg som nr. 5 av
23 deltakere. Eller de 7 piker i
alder 12—14 år, hvorav de 6 tok
de første plasser ut av 10 med et
deltakerantall på 25, eller kanskje
det som teller mest, nemlig at

gruppen har 350 unge gutter og
jenter, samt en solid husmor- og
dametropp. Kan en da annet enn
være fornøyd?
Jeg vil til slutt gi blomster til
Barnegruppa, Porsbladet, Seniorgruppa og Sladionstyret for godt
utført arbeide.
Samlet for alle grupper er øko
nomien meget streng, men ved
godt og iherdig arbeide greier de
alle å få endene til å møtes.
2. Det har i år vært to ting som
hovedstyret anså som det viktig
ste på sitt program, nemlig å få
klubbhuset i slik stand at det gikk
an å leie det ut, samt å få nye
garderober på Stadion.
Det første har vi greid. Styrerommet med fin montre for alle
våre trofeer, samt arkivskap for
alle grupper er ferdig. Nye kobber
rør er lagt overalt i huset, og det
er montert nye klosetter og ser
vanter. Videre er det lagt helt
nytt tak utvendig med to lag icopalpapp. Når det gjelder garde
rober på Stadion arbeider vi med
planer om å få bygget dette fer
dig i 1961.
3. Min ønskedrøm er at vi kan
få lagt om gressteppet på Stadion
og få det slik som det var før
krigen. At vi kan få bygget et
nytt og større klubbhus oppe på
Stadion, og dertil få flomlysanlegg som kan brukes både på
kampbanen og treningsbanen, slik
at det blir mulig for foreningen
vår å arrangere større fotball- og
bandykamper i mørketiden.
Videre ønsker jeg fortsatt fram
gang for alle våre grupper med et
ekstra ønske for min favorittidrett
— fotball — nemlig at A-laget må
kunne spille seg opp i hovedserien.
4. Jeg vil gjerne henstille til
alle våre medlemmer om å være
med på de små dugnader, som de
blir innkalt til. La det ikke bare
være de valgte styrer og komitéer
som må ta slitet alene. Disse har
nemlig mer enn nok av arbeide
fra før.

r

PORS-BLADET

6

Altså, når vi i 1961 kaller på
alle medlemmers hjelp, så møter
vi opp 100 %.
Til slutt vil jeg takke alle grup
per for godt samarbeide i 1960,
og ønske alle våre medlemmer en
god jul og et godt nyttår.

Bandygruppa v/ Erling Olsen:
1. Ja.
2. —
3. Bedre lys på banen, og at
Pors vil rykke opp i hovedserien.
4. Jeg ønsker alle Pors’ medlem
mer en riktig god jul og et godt
nyttår.

Boksegruppa v/ Bjarne Olsen:
1. Ja, året som er gått har ab
solutt vært det beste i gruppas
26-årige historie med fire norgesmestre (tre i junior og en i senior)
samt en annenplass i seniorklas
sen. Dertil ble vi beste norske
klubb i juniorklassen og nummer
to i seniorklassen.
2. Nei, ikke direkte, men vi er
meget glad over å ha fått et lo
kale å holde våre stevner i, hvil
ket er en ting som har vært sav
net i byen vår i mange år.
3. Det er jo meget som en kan
drømme om i en så vanskelig stilt
idrettsgren som boksing.
Mitt
ønske er at boksing må få folkets
tillit som alle andre idrettsgrener.
For 30 år siden kunne jeg være
enig i kritikken, men i dag er
boksingen etter mitt syn og erfa
ring en av de idrettsgrener en
ung gutt har mest igjen for å
drive.
4. Det skulle være at flere av
de eldre kunne være med på tre
ningen og hjelpe til med råd og
vink. Det er ikke mangel på re
krutter, men derimot på instruk
tører. Alle de flinke gutter vi har
lærer dessverre for lite, for en
mann kan ikke klare alle samti
dig. Derfor håper jeg at de som
har tid og anledning vil komme

og hjelpe til på treningskveldene.
Til slutt vil jeg få lov å ønske
at den ånd som hersker innen vår
sport må bevares, og at vi kan
vise utad at vi driver en fornuftig
og real mannfolksport.

Damegruppa vj Randi Olsen:
1. Ja, men det kunne vært bedre
når det gjelder økonomien.
2. Vi har planer om å starte
et Førstehjelpskurs i februar—
mars måned.
3. Ja, et større og bedre kjøkken
i klubblokalet vårt.
4. Jeg vil takke alle medlemmer
av styret i damegruppa for godt
samarbeide i året 1960, og ønsker
herved alle Pors’ medlemmer en
riktig god jul.

*
Huskomitéen vj Erling Klingberg :
1. Når en bare har ett år å byg
ge sine erfaringer på, tror jeg det
er mest riktig å omgå dette spørs
mål.
2. Alle de påtenkte reparasjo
ner og oppussingsarbeider er nok
ikke på langt nær gjennomført,
men de største og mest nødvendige
er gjort unna. Jeg sikter i denne
forbindelse til det nye taket og
sanitæranlegget. Kjøkkenet er be
regnet å bli ferdig i desember,
mens den påtenkte oppussing innog utvendig må tas opp igjen til
våren.
3. Ja, at klubbhuset må bli det
naturlige samlingssted til felles
hygge og nytte for alle våre med
lemmer.
4. Jeg takker for året som har
gått, og da spesielt alle de som
tok sin tørn under reparasjonsar
beidet i sommer og høst, samt for
det gode samarbeide mellom hus
komitéen og klubbens samtlige
grupper.
•K-

Fotballgruppa v/ Otto Malmgren:
1. Selv om det har skiftet fra
det gode til det dårlige er jeg
tross alt fornøyd med sesongen

som gikk. Tenk bare på at vi
greidde å forsvare vår plass i
landsdelsserien. Cupfinalistcn Odd
har vi spilt uavgjort med og vun
net over to ganger. Vel har vi
kampen mot Fram som trekker
noe nedover igjen, men de øvrige
av våre lag har gjort det ganske
bra.
Økonomisk har det heller ikke
vært så dårlig når en tar i be
traktning at vi ikke fikk en så
god hjemmekamp som Pors-Sarpsborg på Stadion i høst ville ha
vært. Den regnfulle sommer har
sikkert gjort sitt til at publikums
besøket har vært dårligere i år.
2. Vi hadde jo planer om å an
skaffe utenlandsk eller en frem
med god norsk trener. Dette viser
seg imidlertid å være meget van
skelig å greie, men jeg håper at
dette kan la seg realisere i nær
meste framtid. Dette ikke fordi
vi er misfornøyd med «Jeisen»,
men noe nytt en gang iblant er
sikkert bare av det gode.
Når det gjelder trekning fra og
med 3. runde i cupen så mener
jeg det bør prøves. Jeg var til
stede på et ting i Oslo engang,
hvor dette spørsmål var oppe til
diskusjon.
Forbundsstyret
var
kraftig imot, og begrunnet det
med at økonomisk ville det være
vanskelig å gjennomføre. Som det
nå er blir de større klubber hjulpet oppover i rundene år etter år,
idet de ikke møter jevnbyrdig mot
stand før trekningen tar til. For
Pors’ vedkommende tror jeg det
ville være en fordel.
3. Ja, det mangler ikke på det.
For eksempel ny, flott garderobe
på Stadion, og at vi måtte få et
meget godt lag, som kunne greie
å sikre oss en plass i de høyere
divisjoner, hvis det nye serieforslaget skulle bli vedtatt.
Videre at medlemstallet i fotballgruppa kunne øke til ca. 500
medlemmer, som jeg synes burde
være rimelig her på Vestsiden.
4. Når dette leses er jeg gått

I
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av som formann i fotballgruppa,
og jeg vil derfor benytte anled
ningen til å takke alle som jeg på
en eller annen måte har vært i
kontakt med for samarbeide og
god hjelp, som jeg har fått av
dere alle.
Til slutt ønsker jeg et riktig
godt nyttår for fotballgruppa, og
en god jul og et godt år for alle
Forsere.
Vr

Porsbladct v/ Jørgen Dyrbing:
1. Økonomisk har dette året
vært det beste i Porsbladcts hi
storie, og vi har ali grunn til å
være tilfreds i så måte, men når
det gjelder medlemmenes tilsyne
latende interesse, så er vi i høy
grad skuffet.
2. Utover det rutinemessige er
intet blitt realisert. Jeg håper
imidlertid at fotballgruppa vil re
alisere den idé, som vi selv hadde
tenkt å gjennomføre, nemlig «fivea-side > turnering med deltakelse
av de fremste lag i Grenland og
Vestfold. Jeg er skråsikker på at
gruppa foruten å bringe en ny
impuls til distriktet også ville
kunne få et pent økonomisk ut
bytte av et sådant arrangement.
3. Drømmer har vi vist alle. Når
det gjelder Porsbladet, så skulle
jeg ønske at kommende redak
sjonskomité måtte kunne innføre
en permanent Juniorspalte. Ennvidere en artikkel i hvert kom
mende nummer om en kjent Porscr, la oss f. eks. kalle spalten
«Den blå-sorte bok>/ eller noe lign.
4. Jeg vil ønske at året 1961
må bli et fruktbart år for Pors,
og at alle vestsidebeboerc må kun
ne innse den store misjon som vår
forening har gjennom sunn be
skjeftigelse av ungdommen, og
stette opp om vår forening når
det trengs.
Seniorgruppa v/ Aksel Fjeld:
1. Seniorklubben i sin nye skik
kelse har ikke rukket å skrive
historie. Noe særlig galt har vi

ihvertfall ikke gjort i dette første
året, og svaret på første spørs
mål må bli Ja, fordi vi har fått
samlet endel av de eldre medlem
mer til noen medlemsmøter, som
etter min mening har vært vel
lykket.
2. Noe bestemt arbeidsprogram
eller planer har vi ikke hatt.
3. Ønskemål for Seniorgruppa
er «alle fra den eldre garde som
medlemmer».
4. For den aktive idrett dette —
Flere aktive skiløpere og større
innsats på fotballbanen.

Stadionstyret v/ Alf Jansen.
1. Tilfreds og tilfreds fru Blom?
Det har jo ikke gått så bra som
ønskelig. Det har vært dårligere
med tilskuere i år, og når vi dertil
måtte utsette den viktige hjemme
kampen mot Sarpsborg, så gikk vi
glipp av en god og kjærkommen
slant i Stadionstyrets kasse.
2. Noen mindre saker er reali
sert, forøvrig omtalt i tidligere
Porsblad, men det er store planer
i sving i forbindelse med Stadion,
og vi håper de kan bli realisert i
nær fremtid. Hva det gjelder kan
dessverre ikke offentliggjøres på
det nåværende tidspunkt.
3. Ønskedrømmer? Ja, det har
jeg nok av. For det første at alle
planene med Stadion lar seg ordne
som vi ønsker. Da skal det bli bra
deroppe. Dernest at medlemmene
tar et tak i ny og ne. Videre at
det går bra med alle våre arrange
menter — det vil i første rekke si
at fotballgruppa får gode lag, for
dermed øker interessen og publi
kumstilslutningen. Sjansene til å
beholde vår plass i serien er utvil
somt til stede, når det bare satses
for fullt fra starten.
4. Etter det jeg skjønner har vi
ikke nok villige, yngre folk til sty
rer og utvalg. Jeg skulle ønske at
det igjen ble forsøkt med en stu
diesirkel for vordende klubbledere.
Det har ganske vist vært prøvd

før uten særlig hell, men vi må
forsøke å aktivisere yngre ledere,
så vi alltid har nok av gode tillits
menn.
Til slutt ønsker jeg alle Pors’
medlemmer en god jul og et godt
nytt år.

Turngruppa v/ Anna Evensen:
1. Stort sett, ja.
2. Vi håper å kunne tilveiebringe
en skranke for våre konkurranseturnere.
3. Ja. Gymnastikksalen på Vest
siden Skole er allerede sprengt.
Vi drømmer om en turnhall på
Vestsiden.
4. Jeg vil gjerne benytte anled
ningen til å takke alle små og sto
re turnere for den tillit de har vist
meg i den tiden jeg har sittet som
formann, og ønsker hermed alle en
god jul og et godt nytt år.

Skigruppa v/ R. Grant Teigen:
Skigruppa har i det året som er
gått lagt det vesentligste av sitt
arbeide i rekrutteringen av løpere,
og har satt seg det mål å gjenero
bre det skihegemoni klubben had
de. Veien er lang, men de første
skritt er nå tatt.
I det forløpne år startet tilsammen 63 gutteløpere for Pors. De
enkelte prestasjoner skal vi ikke
komme nærmere inn på, men det
skal sies at det er endel av våre
gutteløpere som har dette med
skiløping i seg.
Det som vi ønsker oss for denne
sesongen som kommer, er at for
eldrene til disse guttene slutter
opp om gruppens arbeide. Det vil
være til stor hjelp for oss.
Lille Rugtvedt vil i år få ett
nytt utseende med nytt hopp og
dommertribune. Det kritiske punkt
vil bli på 30 meter. Dette er selv
sagt i det største laget, slik at vi
bygger et lite hopp ved siden, hvor
det kan hoppes opp til 18 meter.
Men rundtomkring fra Nenset til
Knardalstrand er det mange bak-

I
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ke-emner på 15 til 20 meter. Disse
er grunnlaget for hopping i Lille
Rugtvedt.
Skigruppa har i år tatt opp igjen
arbeidet med småskolene, og vil
arrangere skidagen. Det er i den
forbindelse oppsatt et evigvandrene skjold til beste skole med ett
miniatyrskjold til den klasse eller
skole som vinner.
Pors skiskole gikk i 1960 inn
under Urædds skiskole. Det er
mange fra Vestsiden som har be
merket dette, men vi i skigruppa
har kommet til det resultat at det
kun er behov for en skiskole i by
en. Ungdomsarbeidet koster pen
ger. Skiskolen under en admini
strasjon har halve utgiftene av
2 skiskoler. Urædd har spesiali
sert seg på dette arbeide, og driver
dette meget godt, noe som vi gir
Urædd all vår støtte og honnør for.
Dog vil vi beklage at vår deltakelse
i komiteen for «Barnas Skifond» i
Porsgrunn ble nedstemt på gene
ralforsamlingen i Urædds Skiklub.
Skal vi komme med et ønske for
den sesongen vi har påbegynt, så
er det: Større bredde innen skigrupppa og flere 15 til 20 meters
bakker.
Vi vil også benytte anledningen
til å takke for all den hjelp og
støtte vi har fått i det forløpne år.

En sulten sjæl
i en overmættet krop
Av Gymnastikpædagog J. P. Jespersen, Danmark

* Rank og

vcloplagt svinger han sin

store stok i solskinnet og «skuer» ud

* over den grønne plænc.
På den står hans gymnaster.

<>

Midaldrende og ældrc mænd — med
eller uden topniaver.

♦

Så lyder kommandoen:

— Vi fatter stavene.
Nu ved vi, hvem der står på trappen:
Kaptcjn Jespersen.

En elite-nation, en nation i form
— vor nation, hvis du og jeg vil!
Først må de mange millioner over
flødige kilo fedt, vort folk bærer
på indenfor huden, svedes bort!
Dernæst må den forstand og vilje,
der har været anvendt hertil, sættes ind på at holde sig i fonn, —
aerved, at idrættens store mål:
Sandhed og sundhed fastholdes op
gennem årene! Altså i fremtiden:
Ikke en hær af forhenværende
idrætsmænd med en lådden sjæl og
et vissent legeme, men mænd i
form!
Betingelserne for, at du kan oprette det sjælelige forhold, der er

Beha Fabrikker
b

årsag til henholdsvis følgen af din
overvægt, er, at du gennem sclvtugt, selvtræning, hærdning, skaf
fer dig af med det harske fedt og
gennomfører sund levevis. Med
andre ord den gamle prøvede regel:
Halv ration og dobbelt motion. Den
sikre vej til at holde sig i form.
Det må overlades til hver især at
udfinde den ration, den motion, der
passer for ham, som kræves for at
holde seg i form. Det er individuelt.
Men ofte går det med årene således,
at rationen blir fordoblet og mo
tionen bliver halveret, og det bødes der for år for år. Horer du en
blegfed person kalde dette en fra
se, kan du ganske roligt gå ud fra,
at grunden er den, at han ikke gider tage konsekvensen af at indrømme det. Han har altså en doven
krop og en lådden sjæl. Den der
vil slippe for den her omtalte selvtugt, kan ganske vist gå en lettere
vej: Affedningskur ved hjælp af
passive midler. Men for det første
er det sjældent, at resultatet heraf
holder, efter man har nået målet,

)

)
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og for det andet er det de færreste;
der står kuren igennem. Og for
begge parter gælder det, at de unddrager sig den sjælelige og fysiske
anstrengelse. Det koster at betale
den virkelige pris og følge naturens
krav: Svedc det onde bort. Med
andre ord den karakterdannende
side af sagen. Næh, det betaler sig
aldrig i sådanne forhold at gå over,
hvor gærdet er lavest. Spænd hjel
men fastere og tag kampen op mod
det onde.

Mange mennesker går for højst
halv kraft, gør derfor ikke fyldest
i vort samfunds maskineri. Denne
50 pct. hjælpeloshed fører til, at
beregnende, udspckulerede perso
ner blandt disse halvhedens individer snylter på vore hjælpeinstitutioner. Følgen heraf er overbelast

ning af de offentlige hjælpemidler,
og konsekvensen er højere skatter.
Dette er sandheden. Velfærd er
først og fremmest afhængig af
sundhed og sandhed. Det er let at
blive blødagtig. Det er svært gen
nem selvtugt og hærdning at frigøre sig for blødagtighedens genvordigheder.
Når sygdom og svaghed melder
sig, både de indbildte og de virke
lige, bliver folk onde og tvære mod
deres omgivelser både ude og hjem
me, og arbejdslysten og arbejdsglæden forsvinder.

De halvraske — de humørsyge
vil gennem selvtugt og hærdning
drives ud af magelighedens og
blødagtighedens klamme favntak.
Der skabes en helt ny følelse af
liv og kraft i sjæl og legeme. Man
bliver indpodet selvtillid og selv
respekt gennem daglig målbevidst
selvtugt. Man kommer i kontakt
med det blomstrende, frugtbringende liv, der rører sig i ethvert
sundt menneske. De får lyst og
mod til at bruge deres evner og
kræfter tilbunds og realisere alle
deres væsens muligheder. (De sun
de, friske og glade mennesker brin
ger glæde, hvor de går. Deres mod-

sætning bringer glæde, når de går).
Vi skal interessere os mere for
sunde livsvaner end for profit.
«Næh, jeg har ikke noget at være
glad for», sier sortseeren. Så hør,
hvad et sundt og lyst sind føler og
siger: «Tæl Guds gaver — tæl dem
een for een — og der vil gå et lys
op for dig. «Hvorledes skal jeg
redde min krop fra forfald? Det
er for ethvert menneske livets
mest aktuelle jordiske spørgsmål.
Alt andet blegncr ved siden af det
te: At holde sit legeme i ære.
Sundhed, det er arbejdsevne —
skabertrang — en uimodståelig
iver og lyst til påny at styrke det,
der er blevet svagt og «sank i
grus». Det er viljen til at trodse
modgang og overvinde vanskeligheder. — Det er lystbetonet pligtfølelse til at kæmpe for alt, der
gør livet værd at leve. Sundhed
—det er selvdisciplin, der holder
det skjulte menneske i ave og hele
personagen på ret køl!
Alle passive behandlinger af le
gemet har den skyggeside, at sjælelivet forfalder, svækkes, og sindet bliver let belastet med bekym
ringer, falske forestillinger og gol
de forventninger — i skrigende
modsætning til den aktive behand
ling i selvtugt, selvtræning og selv-

opdragelse, der omgående afføder
en bevægelsesglæde og en følelse
af blomstrende vækst i øget velvæ
re, oplagthed, udholdenhed og arbcjdsglæde, øget livsvilje og livsmod.
Forklaringen er den, at de 5 liter
blod sættes i øget strømning,
«bringes i kog» og drives ud i de
yderste væv, ind i de fjerneste kroge, giver en helbredende og vækstgivende virkning, som intet kunstigt middel formår.
Øv idræt — øv selvtugt hver dag
— hele livet!
Dette er forklaringen på, at
mange kroniske lidelser helbredes,
og at ens modstandskraft mod li
vets nedbrytende kræfter øges, og
at livets blomstrings- og ungdomsperiode forlænges, og visneperioden: Ælde og elendighed skydes
højt op i årene.
Du forhenværende idrætsmand:
tag kampen op igen mod dit legemes forfald — spænd hjelmen fas
tere !

Støtt bladets annonsører —

— de støtter oss!

'Hacccma SUpeskitiec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

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

NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN
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V i gratulerer Lillan og Bente med den meget fine inn

ftgs"

sats i Kretsmesterskapet. Også Nunne Kåsa leverte en

i
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fin, fin prestasjon med en klar 3. plass i sin klasse. Å gå

I

til topp i disse knivskarpe konkurranser, hvor nivået jk-k

i

stadig høynes fra år til år er noe som kaster glans over
W&W'■■■■■>'

det arbeid som drives i vår turngruppe.
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Jo, de kan sakene sine, de som driver disse jenter fram
til topp-plaseringer, helt fra første begynnelsen og til de

|

store tevlinger, for instruktrisene skal også ha sin del av
æren. Moro må det være for dem å høste frukten av det
enorme arbeide som er lagt ned på de mange trenings-
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kvelder.
Med den rekruttering som er innen gruppa håper vi
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å se flere kretsmestere i de kommende år, ja, kanskje

noe enda finere!
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Bente Danielsen, kretsmester i nasjonal junior.

Turnjentene kan sakene sine
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Lillan. Gundersen, kretsmester i nasjonal A.
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Innendørshall
Ovennevnte emne ble utførlig og
saklig kommentert av Telemark
Arbeiderblad i begynnelsen av den
ne måned.
Som et apropos til denne artik
kel satser vi et stykke fra Turngutten, idet vi mener at dette er
like aktuelt i Porsgrunnsdistriktet
som i Larvik.
Psevdonymct NEMO skriver om
den stigende ungdomskriminalitet:
Statistiske undersøkelser viser
at ungdomskriminaliteten i vårt
land er stigende i urovekkende
grad. Hvis dette forhold fortsatt
skal vise en økning, vil myndig
hetene mer og mer miste taket på
utviklingen, og dette føre til kao
tiske forhold.
I kampen mot et slikt nedbry
tende samfunnsonde, må alle kref
ter settes inn for i størst mulig
utstrekning å eliminere, eller iall
fall å redusere ondet i betraktelig
grad. — At Staten og våre kom
muner rundt om i vårt land gjør
sitt beste i så henseende tviler vi
ikke på. Spørsmålet blir vel nær
mest om de midler og de frem
gangsmåter som blir prøvd, fører
frem. — Som i så mange andre
viktige problemer, er det så ofte
vitale interesser å ta hensyn til,
bl. a. i næringslivet.
Et effektivt middel i kampen
mot ungdomskriminaliteten, er at
Stat og kommuner i størst mulig
utstrekning støtter opp om idretts
bevegelsens mangeartede grener og
dens arbeid for å trekke ungdom
men bort fra en ørkesløs gatetrafikk og et ødeleggende restaurantliv, og inn på idrettsplasser, og ut
i skog og mark. Mange kommuner
har allerede forstått den store be
tydning det ligger i dette. Men i
vår by og omliggende kommuner
synes det som denne forståelse en
nå er i emning, skal man dømme
etter den meget beskjedne innsats
der ytes til idrettsbevegelsen i vårt
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distrikt. La oss håpe på en posi
tiv forandring også hos oss. Den
støtte og de økonomiske tilskudd
våre kommuner ofrer på det alter,
vil ganske sikkert gi resultater
som vår by og våre omliggende
landkommuner kan være stolt av.
Innendorshall er bare et av mid
lene til å demme opp for den sta
dig økende ungdomskriminalitet,
men det er et godt sådant. Det var
å håpe at kommunene her i di
striktet ville satse alt for virkeliggjøre en slik plan. Med støtte
av tippemidler og dugnadsarbeide
fra idrettsforeningene skulle dette
ikke være noen uoverkommelig
oppgave.

ikke lenger intakt. Roald Skjelbred
er i det militære, og da blir det så
som så med treninga. 0. Sandersen
har vært på treninga noen ganger,
men det ser ikke ut som det blir
noe med ham i år, da hånden som
han skadde i siste NM for seniors
ikke er i orden ennå. Vi håper han
blir klar neste år. Tore Lund er
som kjent flyttet til Tønsberg.
Boksegruppa hviler imidlertid
ikke på laurbærene. Det drives en
intens virksomhet med instruksjon
og stevnedeltakelse, og rekrutte
ringen er fin-fin.
I håpet om flere stevner og plas
seringer i tiden framover, vil Bok
segruppa ønske alle Porsere en
god jul og et godt nytt år.
Beiten.

Juleinnkjøpene
Julepynten er forlengst hengt
opp, og forretningene har juleutstilling i vinduene. Kort sagt, vi
er inne i den sote juletid.
Redaksjonskomiteen henstiller til
alle abbonenter og medlemmer å
støtte opp om de forretninger, som
har støttet avisa med annonser.
Så å si alle bransjer er represen
tert på annonsesidene, og du vil
helt sikkert kunne finne en pas
sende julegave hos en av annonsø
rene.
La oss i så stor utstrekning som
mulig gjøre våre innkjøp hos dem.

Boksegruppa
Boksegruppa startet treninga
tidligere i år enn ellers, og det har
vært meget stor interesse, i det 25
— 30 aktive er med hver treningskveld. Treninga blir ledet av Rolf
Haug, med Oddvar Skjelbred som
hjelper.
Det er mange flinke og lovende
emner, hvorav noen kommer til å
prøve seg for første gang på vårt
eget stevne den 11. desember.
Vår sterke trio fra fjoråret er

junior NM
Gunnar Torvund ble nr. 2 i NM
for juniors. I den harde mellomvektklasse gjorde Gunnar en meget
god innsats. I innledningskampen
mot Nygård fra «Pugilist» vant
han en sikker poengseir, og i fina
len mot den kjente Ivar Undal,
Trondheim ble det tap. Når Undal
vant så var det ikke noe å si på
det, men så jamt som det var kun
ne seieren like godt ha gått til
Gunnar. Likevel skal vi på en måte
være fornøyd med at han ikke ble
mester, for han er for ung og for
lite rutinert til å rykke opp i se
niorklassen. Nå kan han forsøke
seg neste gang, og da med flere
kamper og mer rutine på baken.
Gunnar Torvund er en meget
lovende og teknisk god bokser,
som kan nå langt med fornuftig
sparring.
For de som ikke kjenner Gunnar
kan vi opplyse at han kommer fra
Høyanger i Sogn og går på be
driftsskolen på Herøya. Han er
bare 19 år, så han har mye ugjort
i ringen.

r
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Årsmøter
Boksegruppa
Boksegruppa holdt 28. november
sitt årsmøte. Beretning og regn
skap ble enstemmig godtatt uten
debatt.
Regnskapet viser at vi i hvertfall er på den riktige siden.
Årsberetningen var gledelig, da
den var den beste i gruppas histo
rie. Bragdene til Tore Lund, Roald
Skjelbred og Øivind Sandersen
kjenner vi, men også de andre med
Gunnar Torvund i spissen har tatt
mange premier. Lovende emner og
bra tilslutning til treningen er det
fortsatt i år, så optimismen i grup
pa vår er på topp.
Ved valgene ville Tor Skames,
Bjarne Olsen og Erling Halvorsen
ha avløsning for en tid. Likevel
gikk valgene hurtig og greitt unna,
og det nye styre er nå:
Formann/Sekr.: Oddvar Skjel
bred. Viseform.: Rolf Haug. Kas
serer: Eldar Atterås. Styremed
lemmer: Gunnar Torvund og Erik
Johansen. Varamenn: Tor Skames
og Øivind Sandersen. Leder for
guttegruppa: Bjarne Olsen.
På vegne av Boksegruppa vil jeg
til slutt ønske alle Porsere gledelig
Jul.
Oddvar.

Turngruppa
Vivi-Ann Gundersen
ny formann.
Pors turngruppe har hatt en
sterk sesong. Oppslutningen øker
jevnt og sikkert og medlemstallet
nærmer seg med raske skritt 500
fordelt på 12 partier.
Formannen Anna Evensen ledet
årsmøtet. Beretning og regnskap
ble godkjent. Regnskapet viste et
lite overskudd.
Formannen, som har vært med
i styret i 8 år hvorav det meste av
tiden som formann ba om avløs
ning. Også de øvrige styremedlem
mene takket av denne gang.

Det nye styret består nå av:
Formann Vivi-Ann Gundersen, v.formann Grete Hartvigsen, sekre
tær Berit Johnsen, kasserer Dag
mar Dahl Mikkelsen, styremedlem
Harriet Fjeldvik. Varamann: M.
Jansen. Valgkomite: Elen Marthinsen, Grete Rosland og Herdis Mørk
Tillitsmenn for partiene: Marry
Rønningen, Mosse Magnussen, D.
Kjellevold, Trygve Hansen og Hans
Hansen.
Turnutvalg: Vivi-Ann Gunder
sen, Lillian Larsen og Solveig Han
sen. Teknisk utvalg: Duddi Kjelle
vold, Fine Hansen, Harriet Fjeld
vik. Materialforvalter: Marit Jan
sen. Dessuten ble det valgt en stor
festkomité.

Bandygruppa
Pors bandygruppe har holdt et
godt besøkt årsmote i klubblokalet.
Beretning og regnskap ble god
kjent. Erling Olsen ble valgt til ny
formann etter Kjell Knutsen. Sty
remedlemmer: Rolf Myrmoen, ny,
Svein Barth, Per Dahl, ny, Ame
Hegna, ny. Varamenn Svein Nilsen
og Svein Halvorsen, nye. Valg på
UK ble utsatt til et senere med
lemsmøte. B-utvalg: Kjell Knutsen
Rolf Nilsen og Svein Nilsen, nye.
Juniorutvalg: Arnold Dåsnes,
formann, ny, Ame Hegna og Kjell
Knutsen.
Den første kampen spilles 2. ju
ledag, antagelig mot Eidanger.
Guttene er kommet godt igang med
treningen, og de fleste av fjorårets
spillere er på plass.

Fotballgruppa
Fotballgruppa sto overfor litt av
et problem da man på generalfor
samlingen skulle ta fatt på valge
ne, da formann Otto Malmgrcn
bestemt nektet gjenvalg. Andre
kandidater var heller ikke villig til
å ta valg som leder av fotball
gruppa.

Imidlertid lyktes det å få beve
get Gunnar Haugland til å ta ver
vet, og han ble valgt under stor
mende applaus fra den solide medlemsstokk som var møtt frem.
Under like stor applaus ble Erling
Olsen senere valgt inn som ny opp
mann.
Beretninger og regnskap ble lost
opp °S godkjent. Sesongen hadde
sportslig sett ikke vært av de helt
store, men det var heller ikke noen
grunn til å henge med nebbet, og
hva serien angår har man aldri før
hatt en så god utgangsposisjon
tross 5. plassen på tabellen, men
teoretisk 1 poeng etter lederlaget.
Regnskapet viste et underskudd,
men det fremgikk at man i år
hadde avskrevet mer og kjøpt inn
mer utstyr enn tidligere. En annen vesentlig årsak var sviktende
spilleinntekter.
Valgkomiteen redegjorde for sin
innstilling, og etter endel klabb og
babb kom man så frem til følgende
valg:
Formann Gunnar Haugland, sty
remedlemmer Helge Madsen, Olaf
Hansen, Sven Edin og Bjørn Reinholt. Varamenn ble Jacob Holtan
og Enok Solstad. UK for A-laget:
Oppmann Erling Olsen, medlem A.
Reinholt og treneren som 3. mann.
B- og C-utvalg: Martin Halvorsen,
Ame Johannessen, Leif Knatterud,
Olaf Thommessen og Frank Olsen.
Juniorutvalg: Thor Fossan, Bjarne
Omdahl, Arne Hegna, Odd Svar
stad, Øivind Asdal og Arne Weholt.

Damegruppa
Den 7. november avholdt Dame
gruppa et meget godt besøkt års
møte. Ca. 35 forventningsfulle da
mer var samlet rundt pent pyntede
border da formannen ønsket alle
vel møtt. Hun leste så opp dags
orden, og deretter ble protokoll og
årsberetning lest av sekretæren, og
regnskapet av Ruth Johansen, da
kassereren Nanzy Steen var syk.
Alle ting ble funnet i orden og
godkjent.

♦
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Deretter gikk man over til kvel
dens høydepunkt — valget. Da
forslag om et par andre medlem
mer ikke førte til noe resultat ble
Randi Olsen enstemmig gjenvalgt.
Valgene ellers gikk greit og kvikt
unna, og formannen takket to ut
gåtte styremedlemmer, Ruth Jo
hansen og Lulle Kristiansen, for
godt samarbeide i året som var.
Det nye styret ble: Formann
Randi Olsen, sekretær Maria Skrabeklev, kasserer Nanzy Steen, sty
remedlemmer Anlaug Olsen og
Laila Fossan (ny). Varamann An
ne- Helene Halvorsen. Festkomité:
Bjørg Madsen, Evelyn Halvorsen,
Gerd Halvorsen, Elisabeth Buer,
Gerd Ski tjeld, Nelli Svarstad og
Marie Bie Johannesen.
Valgkomite: Gerd Skifjeld, Åse
Larsen og Arnhild Webcr.
Da valgene var vel overstått
kom Erna Kittilsen og Molla Heg
na med rykende varm kaffe og
deilige smorbrod pluss to fine,
svære bløtkaker, som Laila Fossan
og Lulla Henriksen hadde bakt for
damegruppas regning. Vår hjerte
ligste takk for dette.
Utlodningen kom så i sving, og
det bugna av pakker på bordet,
så det var riktig spenning den kvel
den, og en god slant kom inn i kas
sa. Etter en hyggelig kveld gikk
så hver til sitt. Det er nå bare et
møte igjen, og så er det juleferie,
og hermed ønsker vi alle medlem
mer av Pors en riktig god jul.
Sekret.
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Seriekomitéens utredning
Pd NFF's ting i Bergen 21/2
olc aet 7/cuc 2 swininer vedtacc ac joruunatstsiyrec a/ciUbe opp
nevne en i>erlet^uimbej aum SMAtie
tUA bit, upfjyubue u tbbieu,e aerle-nyut smaiec ey jicnunic jurtnuy lu netne
J uiuaiLu^biity.

Den oppnevnte senekomite har
nøye vuiuerc ane prouicmcr i for
bindelse mea øusKec om a na frem
tu en beare løsning av vare nampsener. baiedcs nar komiteen ratt
seg forelagt så vel de sportslige
som de økonomiske utslag vare tid
ligere kampserier har hatt og like
ledes de forslag som gjennom åre
ne har vært oppe til behandling.
Komiteen er enstemmig av den
oppfatning at den nåværende serieordning ikke virker tilfredsstillen
de og at det av hensyn til norsk
fotballs fremgang vil ha en avgjø
rende betydning at et nytt og bed
re seriesystem vedtas.
De forslag som har vært oppe
til behandling på de siste forbundsting, har tildels vært preget av at
man skulle gå forsiktig frem. Til
dels har forslagene vært preget av
behovet for endring og tildels av
at kommunikasjonene i de senere
år i vesentlig grad har bedret seg.
Det forslag komiteen enstemmig
samler seg om, kan virke noe radi
kalt sammenlignet med det serie
system vi har i dag. Komiteen me
ner imidlertid at tiden nå er moden
for en løsning overensstemmende
med det forslag som nå settes
frem.
Det vil alltid by’ på problemer å
nå frem til en god serieordning,
som skal innpasses i vår korte se
song, ved siden av cupmesterskapet. Komiteen er dog enstemmig
av den oppfatning at cupmesterskapet ikke skal rokkes. Man har
i denne forbindelse drøftet mulig
heten av at lagene i 1. divisjon
skulle kunne rykke inn f.eks. i
cupens 3. runde. En slik ordning
har tidligere vært praktisert, men
erfaringene fra de forsøk som her
har vært gjort, viser at en slik
ordning ikke er heldig. For det
første vil en slik ordning i vesent
lig grad beskjære antall lag i cu
pens 1. runde. For det annet er del
tagende lag i cupens 1. runde i
særlig grad interessert i at også 1.
divisjonslagene deltar allerede i
denne runde. Det er disse grunner
som har bevirket at forbundstinget

tidligere har gitt klart uttrykk for
at det ikke er ønsket at 1. divi
sjonslagene først går inn i cupens
3. runde.
Målet for en tilfredsstillende se
rie må være at forskjellen i spillestyrke må være så liten som mulig
mellom de respektive divisjoner og
fremfor alt at hver enkelt divisjon
sportslig er så jevn som det lar seg
gjøre. Videre at en så langt som
mulig unngår flere avdelinger, slik
at man søker unngått kombina
sjonen av cup og serie.
Likeledes at opprykking helst
skjer direkte og i alle fall med mi
nimum av kvalifiseringskamper.
Av disse grunner foreslår komi
teen enstemmig at 1. divisjon frem
tidig skal bestå av 10 lag, som
spiller i dobbel serie i en avdeling.
Komiteen har i denne forbindelse
nøye diskutert hvor vidt denne 1.
divisjon skulle bestå av 8, 10 eller
12 lag. I den korte sesong vi har
til rådighet, vil det være umulig å
gjennomføre en avdeling med 12
lag. Etter nøye overveielse er ko
miteen blitt stående fast ved å set
te frem forslag om at 1. divisjon
skal bestå av 10 lag. Komiteen er
fullt oppmerksom på at sammen
lignet med den nåværende serieordning betyr denne omlegging en
økning i kampdager med 4, som
dog blir å redusere med seriefina
len, som faller bort. Ved den bedre
utnyttelse av sesongen man oppnår
ved å gå over til å spille vår/høst
(se senere i forslaget), mener ko
miteen det vil bli plass for denne
økning i kampfallet. Komiteen har
latt sette opp en sesongplan, basert
på inneværende spillesesong, for å
se hvorledes omleggingen vil virke,
og finner utvidelsen i en divisjon
fra 8 til 10 lag forsvarlig. I denne
forbindelse har tungtveiende øko
nomiske beregninger spilt inn, og
man må kunne regne med at med
en slik 1. divisjon som den fore
slåtte, vil avgiften til seriekassen
kunne bli den samme som i dag,
til tross for at andelen av serie
finalen faller bort og til tross for
at antall lag i 1. divisjon reduse
res.
Komiteen mener enstemmig at
man under en slik 1. divisjon bør
ha en 2. divisjon som er bedre ut
bygget enn den nværende. Det vil
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være av vesentlig betydning for de
lag som spiller seg opp i 1. divi
sjon, at disse har spilt i en serie
hvor nivået sportslig er så jevnt
at laget derigjennom er blitt «her
det» til å kunne gjøre seg gjelden
de i den høyeste divisjon. På sam
me mate vil det være naturlig at
de lag som rykker ned fra 1. divi
sjon, skal spille i en serie hvor det
sportslige nivå ligger så nær opp
til 1. divisjon som mulig.
Komiteen er således enstemmig
i sitt forslag om at det opprettes
on 2. divisjon etter samme prinsipp
som den nåværende 1. divisjon
(hovedserie). Denne 2. divisjon vil
da bestå av 16 lag, som forbunds
styret setter opp i to avdelinger,
avdeling A og avdeling B. Seier
herren i hver av disse avdelinger
vil da rykke direkte opp i 1. divi
sjon uten forutgående kvalifise
ring. De to dårligste lag i hver av
avdelingene rykker ned i 3. divi
sjon (Landsdelsserien).
Komiteen har nøye vurdert og
forsøkt å beregne de økonomiske
utslag en slik 2. divisjon vil forut
sette å gi. Etter grundig overveiel
se mener komiteen enstemmig at
det er grunn til å regne med at en
slik 2. divisjon økonomisk kan for
svares. Komiteen legger da vekt
på at man i denne divisjon vil kun
ne oppnå jevne kamper, som byr
på spenning, hvilket vil kunne ha
en avgjørende betydning for pub
likumstilslutningen.
Komiteen foreslår videre en
stemmig at det spilles en 3. divi
sjon med de samme grenser som
den nåværende 2. divisjon (Lands
delsserien). I de fleste distrikter er
den nåværende 2. divisjon økono
misk så tilfredsstillende at det ikke
er grunn til å foreslå innskrenk
ning i de områder en slik 3. divi
sjon skal bestå av, selv om det
samlede antall lag i høyere divi
sjoner fremtidig samlet vil øke
med 10 lag. Opprykkingsbestemmelsene mellom den nye 3. divisjon
og 2. divisjon foreslåes av komi
teens flertall bibeholdt som den
er i dag mellom den nåværende 2.
divisjon og 1. divisjon. Komiteens
mindretall (Idar Gjerde og Per
Pedersen) ønsker at kvalifiserin
gen skal spilles slik at en av avdelingsvinnerne i Sørland/Vestland
etter loddtrekning, enten Agder,
Rogaland eller Bergen, spiller mot
enten seierherren i Østland/Søndre
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eller seierherren i Østland/Nordre.
Komiteens flertall mener den nå
værende kvalifiseringsordning er
den riktigste, tatt i betraktning
tyngden av antall lag som står bak
avdelingene Østland / Søndre og
Østland/Nordre.
Den nåværende 3. divisjon vil
da fremtidig bli 4. divisjon, 4.
divisjon vil bli 5. divisjon osv.
Komiteen er videre enstemmig
kommet til det resultat at den vil
foreslå seriesesongen lagt om, slik
at seriene starter om våren og av
sluttes om hosten, og at det vil
være naturlig å gå over til denne
omlegning av spillesesongen i for
bindelse med omleggingen av serie
systemet.

Komiteen mener således at det
er lite tilfredsstillende å opprett
holde en seriesesong som ikke av
sluttes i samme kalenderår. Den
korte vårsesong man har til dispo
sisjon blir derved for sterkt for
sert, med det resultat at juni må
ned blir for dårlig benyttet, og
denne omstendighet sammen med
juli måned som feriemåned, virker
ødeleggende på sesongen. Videre
unngår man ved overgang til vår/
høst å få spillerskifte og laglederskifte i seriesesongen. Det vil bli
et langt bedre sesongopplegg om
serien starter om våren og av
sluttes om høsten, og terminlistene
vil kunne settes opp for alle divi
sjoner for hele spillesesongen. Ko
miteen har i denne forbindelse
nøye diskutert hvor vidt det vil ha
skadelige virkninger på cupmesterskapet at serieavslutningen kom
mer samtidig med cupens avslut
tende runde. Komiteen er av den
oppfatning at når det etter dens
forslag ikke blir noen seriefinale,
vil det ikke oppstå interessemot
setninger. — Fordelen ved en slik
endring i sesongopplegget vil, etter
komiteens oppfatning, by på ve
sentlige fordeler, ikke minst for
lagene i de lavere divisjoner. Be
tenkelighetene som tidligere har
gjort seg gjeldende, med det store
antall kvalifiseringskamper, anser
komiteen delvis eliminert ved at
antall kvalifiseringskamper blir re
dusert, etter det forslag komiteen
setter frem.
Overgangsbestemmelser:
Komiteen foreslår at den serie
som starter 1. august 1961, legges
til grunn for hvilke lag som fra

våren 1963 skal spille i 1., 2., 3.,
osv. divisjon, det vil si fra gjen
nomføringen av den nye serieordning.
Komiteen har drøftet en rekke
løsninger med sikte på å nå frem
til et forslag som kunne bevirke
at en ny serieordning kan gjen
nomføres tidligere enn foreslått,
uten å nå frem til en tilfredsstil
lende ordning.
For 1. divisjons vedkommende
foreslår komiteen to alternativer,
slik at forbundstingets alminnelige
flertall bestemmer hvilket av alter
nativene som skal følges:
Alternativ A:
De 16 lag som har kvalifisert
seg for å delta i 1. divisjon fra
seriesesongens begynnelse august
1961, spiller i en avdeling, alle mot
alle, i enkel serie. Etter dette alter
nativ fremmet komiteen forslag
om at gjennomføringen av en slik
serie finner sted overensstemmen
de med det forslag forbundsstyret
fremsatte på siste forbundsting.
Alternativ B:
De 16 lag som har kvalifisert
seg for deltakelse i 1. divisjon,
som starter august 1961, spiller i
en avdeling og i dobbel serie.
Komiteen vil gi uttrykk for at
gjennomføringen av overgangsord
ningen etter dette vil representere
en sterk belastning på lagene i
denne 1. divisjon, at det ikke vil
bli plass for kvalifiseringskamper
mellom nr. 9 og 10 i 1. divisjon og
de fire mestere i landsdelsserien
(2. divisjon).
Enten forbundstinget velger al
ternativ A eller B, mener komiteen
enstemmig at man i overgangsti
den ikke skal stenge avdelingsmestrene i landsdelsserien (2. di
visjon), fra muligheten av å spil
le seg opp i 1. divisjon.
Etter alternativ A vil hoved
seriens 6 dårligste lag automatisk
rykke ned i den nye 2. divisjon,
mens nr. 9 og nr. 10 kvalifiserer
seg, etter nærmere anvisninger,
mot avdclingsvinneme i landsdels
serien (2. divisjon).
Etter alternativ B vil 8 lag fra
hovedserien (1. divisjon) rykke
ned i den nye 2. divisjon.
Den nye 2. divisjon på 16 lag vil
da etter komiteens forslag bestå av
de lag som rykker ned fra hoved
serien (1. divisjon) 4- de fire av-
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Det er så lett å være tolerant
når det gjelder andres problemer.

Det finnes enkelte mennesker
som synes at alle andre er så
dumme, uten å ane at en slik opp
fatning kanskje er det dummeste
av alt.

Menneskene er alltid så raske
til å dømme — også når det gjel
der ting de ikke har kjennskap til
eller forstår seg på.

Både i livet og på fotballbanen
er det ikke enkeltprestasjonen,
men samspillet med de andre som
skaper harmonien og helheten.

Til ettertanke

Det nytter ikke å kritisere noe
her i livet, hvis man ikke har noe
bedre å foreslå.
Avhold kan være et glimrende
middel når det gjelder å motar
beide fristelser, men i de fleste
tilfelle er nok måteholdenhet don
ideelle løsning.
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delingsvinnere av landsdelsserien,
i den utstrekning disse avdelingsvinnere ikke kvalifiserer seg for
den nye 1. divisjon. I tillegg til
disse 10 lag foreslår komiteen en
stemmig at den nye 2. divisjon
videre skal bestå av nr. 2 i Østland
Søndre, nr. 2 i Østland/Nordre,
samt etter kvalifisering: den beste
av klubbene som er nr. 3 i Øst
landsavdelingene, samt de tapende
avdclingsvinncre fra Agder/Rogaland/Bcrgcn, og den tapende avdelingsvinner fra Møre/Trøndelag.
I alle underliggende divisjoner
fra landsdelsserien (2. divisjon) og
nedover, spilles i overgangsperio
den etter komiteens forslag halvannen seriesesong, slik at samtlige
lag møtes 3 ganger.
Antall lag i divisjonene foreslåes
opprettholdt,
overensstemmende
med de nåværende bestemmelser.
Eventuelle ledige plasser i den nye
landsdclsscrie (3. divisjon), fylles
ut ved opprykking fra underlig
gende divisjon.
Seriekomiteens forslag
til nytt seriereglement.
Kapitel C.
N.F.F.’s seriekamper.
Pgf. 28.
Seriekampene arrangeres etter
følgende retningslinjer:
a) Klubbene er inndelt i divisjo
ner fra 1. divisjon og nedover.
b) Seierherren i 1. divisjon er
årets seriemester. Etter endt se
song rykker de beste klubber i de
respektive divisjoner opp i den
nærmeste høyere divisjon, mens de
dårligst plaserte klubber rykker
ned i lavere divisjon.
c) Kampene begynner i vårse
songen og avsluttes i høstsesongen.

Pgf. 29.
Hele paragrafen foreslåes sloyfet. Den tidligere store, uklare ta
belloppstilling er ikke nødvendig,
da alle opplysninger som den da
skal gi, er fullstendig og klarere
oppfort i nåværende pgf. 37, under
de forskjellige divisjoner.
Siste avsnitt i nåværende pgf.
foreslåes tatt inn som egen ny
pgr. 37.

Pgf. 30
Denne paragraf utgår i sin hel
het. Nåværende pgf. 37 inneholder
bestemmelser om antall avdelinger
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etc. og under omtalen av de enkel
te divisjoner er det tatt inn for
bundsstyrets rett til, etter at an
gjeldende kretser er hørt, å foreta
forandringer.

Pgf. 31.
Kamper i 1. divisjon, 2. divisjon,
3. divisjon (Landsdelsserien) og
i 4. divisjon distriktene I—IV og
kvalifiserende sluttkamper admini
streres av forbundsstyret.
Hvor det i lavere divisjoner del
tar klubber fra flere kretser, tref
fer forbundsstyret bestemmelse om
administrasjonen.
De øvrige kamper administreres
av de respektive kretsstyrer under
forbundsstyrets kontroll.
Distrikt IX og X, se pgf. 42.

Pgf. 32.
Anmeldelse av lag sendes ved
kommende krets i rek. brev innen
15. november.
Samtidig betales en avgift som
tilfaller kretsene. Avgiften for
klubber i de 4 øverste divisjoner
er kr. 20,—, for klubber i lavere
divisjoner kr. 10.
Pgf. 33.
Seriekampene begynner april/
mai og avsluttes i løpet av samme
kalenderår.
Avslutningskamper mellom avdelingsmestre må være avviklet
innen den av forbundsstyret fast
satte tid.

Pgf.3 Jf.
a) Spilleplan omfattende hele
spillesesongen skal være kunngjort
senest 1. februar. Forbundsstyret
kan med reglementert varsel (jfr.
kampreglementets pgf. 3) foreta
omberammelser.
b) Alle kamper i samme serie
runde skal såvidt mulig spilles
samme dag.
Pgf. 35.
Dommere oppnevnes av for
bundsstyret for kampene i de 4
øverste divisjoner. Ellers av de
respektive kretsstyrer. Distrikt IX
og X, se pgf. 42.
Pgf. 36.
a) Kampene spilles i dobbelt
serie, jfr. kampreglcmentets pgf.
12. Forbundsstyret kan dispensere
fra denne bestemmelse, dog ikke
når det gjelder kamper i de 4

øverste divisjoner, (jfr. pgf. 38 d.
om kvalifikasjonskamper.)
b) Blir en klubb ved protest e. 1.
tilkjent seiren, regnes målresultatet for 0—0.
d) Står 2 eller flere klubber ved
avslutningen likt i poeng, er mål
forskjellen (differansen mellom
vundne og tapte mål) avgjørende
for plaseringen. Er målforskjellen
den samme, går den klubb foran
som har laget flest mål. Står de
også da likt, er resultatet av deres
innbyrdes
kamper
avgjørende.
Skulle heller ikke dette være ut
slagsgivende, skal det, i tilfelle
det er spørsmål om mesterskap
eller opp/nedrykking, — spilles
kvalifikasjonskamp på nøytral ba
ne.
Pgf. 37.
1. divisjon.

a) 1. divisjon består av 10 klub
ber. Seierherren er årets seriemes
ter.
De 2 dårligste klubber rykker
ned i 2. divisjon.
2. divisjon.
b) 2. divisjon består av 16 klub
ber, som hvert år av forbundssty
ret inndeles i 2 sideordnede avde
linger.
De 2 dårligste klubber i hver av
deling rykker ned i 3. divisjon.
3. divisjon.
(Landsdelsserien.)
Alternativ I.
b) I 3. divisjon (Landsdelsseriene) spilles det om landsdelsmesterskapene og om retten for de
4 mestre til å rykke opp i 2. divi
sjon.
Klubbene spiller som følger:
Landsdelene
Østland/Søndre: En avdeling
med 8 klubber (distriktene I og
IV).
Østland/Nordre: En avdeling
med 8 klubber (distriktene H og
HI).
Sorland/Vestland: 3 avdelinger
(Distrikt V). Avd. A: Aust-Ag
der og Vest-Agder — 7 klubber.
(Distrikt VI). Avd. C: Bergen/
Midthordland — 7 klubber.
Det spilles kvalifiseringskamper
for opprykking mellom de 3 avdelingsvinnere.
Møre/Trøndelag: 2 avdelinger.
(Distrikt VH). Avd. A: 8 klub-
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ber fra Sunnmøre, Romsdal og
Nordmøre.
(Distrikt VIII). Avd. B: 8 klub
ber fra Fosen, Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag, Trondheim og Om
egn.
Det spilles kvalifiseringskamp(er) for opprykking.
Nedrykking til 3. divisjon: De
2 dårligste klubber i hver avdeling,
unntatt Sørland/Vestland avd. A
og avd. C — hvor 1 klubb rykker
ned.
Endringer kan foretas av for
bundsstyret etter at angjeldende
kretser er hørt.
Alternativ II.
(Inndelingen i avdelinger nøy
aktig som ovenfor.)
b) I 3. divisjon (Landsdelsseriene) spilles det om avdelingsmesterskapenc, og om retten for
4 avdelingsmestre etter kvalifi-

sering som nedenfor spesifisert, til
å rykke opp i 2. divisjon.
Opprykking til 2. divisjon:
Etter loddtrekning rykker den
ene av avdelingsvinneme fra Øst
landet direkte opp i 2. divisjon.
Den annen avdelingsmester på Øst
landet spiller kvalifiseringskamp(er) etter loddtrekning mot en av
de 3 avdelingsmestre fra Sørland/
Vestland, om opprykkingsretten til
2. divisjon.
De 2 ikke uttrukne avdelingsvinnerc fra Sørland/Vestland spil
ler kvalifiseringskamp (er) om opprykkingsrett for den ene til 2. di
visjon.
De 2 avdelingsmestre fra More/
Trøndelag spiller kvalifiserings
kamp (er) om opprykkingsretten
til 2. divisjon.
Nedrykking til 3. divisjon nøy
aktig som i alternativ I.

Kontingent
Ennå er det noen medlemmer

som ikke har betalt sin kontingent
for 1960.

Alle som står i restanse får i
dette nummer vedlagt et innbeta

lingskort, og så håper vi at dere

vil akseptere det, så alt kan være

klart innen årsmøtet i januar.
Gjør oss den tjeneste ikke å ut
sette det lenger. Kontingenten er

så rimelig at enhver som får avisa
kan overkomme det.
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