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HURRA, KAMERATER, HURRAKOM UT, KOM UT I DEN FRI NATUR
VI IDRETT VIL ØVE OG KREFTENE PRØVEKOM UT TIL LEK OG TIL SANG

OG ER DU BLEK OG SVAK OG VEKJA INGEN SITTER VEL TVERR OG SUR
SA KOM TIL VÅR STYRKENDE LEK.NÅR LEKEN SETTES I GANG.
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I. L Dyraas
Telf. 5 15 68

Kaker gjør festBrød gir styrke

Telefon 52 506

V. Porsgrunn

44. 44. IVERSEN
Etb. IS 16.

MØBELFORRETNING

Telefoner: Jernbanegt. 50211, Kirkegt. 50673

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred IportAvd. 1 — Telf. 5 01, 56

I toppform Telefon 51404 — Porsgrunn

A

Eneforhandler V. Porsgrunn Telefon 52121

Opprettet 1899

fii4.fe. uefedZeAfflcdtaA, innA&udd. ag.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METALVERK A.S

i.

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

Vestsiden Skotøyforretning A.s
TORVET

V. Porsgrunn
Telf. 50425

SOLID SKOTØY 
hos

H. J. HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 61,

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE

KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær
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Jørgen Dyrbing,
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REDAKSJONS
KOMITÉ :

utrettelige iver gjorde nok sitt til 
a smitte andre, og en kunne bare 
med glede konstatere at klubbhuset 
var blitt reparert ved en ny Pors- 
dugnad.

Vårt smertensbarn også i dette 
året har vært svømmehallen ved 
Vestsiden Skole, og det er ikke for 
meget sagt at foreningens tålmo
dighet i forbindelse med dette har 
nådd bristepunktet.

Det har vært avholdt 4 hoved
styremøter med godt fremmøte,

0
□

Hovedstyrets årsberetning
Arbeidsåret 1960 har vært pre

get av de store utvidelsesplaner på 
Pors Stadion, og en kan trygt si 
at hovedstyrets arbeide har vært 
konsentrert om dette prosjekt.

Ellers er det all grunn til å be-

Vår nybakte NORGESMESTER ROALD SKJELBRED. sammen med 0. Sandersen 
som dessverre ikke fikk noen kamp i N. M. for seniors, da han var eneste deltaker 

i sin klasse.

rømme den arbeidsvilje og samar- 
beidsånd, som har vært utvist. Det 
har vært en rettferdig fordeling av 
arbeidsoppgavene, som har gjort 
det enklere å komme gjennom sa
kene.

Av andre saker som har vært 
oppe i hovedstyret, og som må sies 
å være lost på en heldig måte, er 
restaureringen av Pors klubbhus. 
I denne forbindelse bør det være 
rimelig a fremheve Erling Olsens 
dugnadsinnsats på taket. Hans

Pors er i den heldige stilling at 
vi har vår egen klubbavis. Det er 
derfor så beklagelig at så få av 
medlemmene sender inn noe stoff.

Alle vi snakker med er fullt klar 
over at bladet har sin store misjon, 
det er bare det at det er et tiltak 
å. sette seg ned a skrive.

Vitsen er jo ikke å skrive side 
opp °U side ned, men komme med 
noe positivt, eventuelt rette på feil 
sont er begått. Hvis dere ikke kan 
eller vil skrive selv, står vi i redak
sjonen til tjeneste hvis det er et 
eller annet dere har på hjertet.

Alf B. Jansen, John Fjclvik, 
Øivind Olsen og Øivind Sandersen 

Jocobscns Boktrykkeri, Porjgrunn
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3. M. Grimsgård.

NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN R. Grant Teigen.

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

TZorcøna Stipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste kom og det ster
keste bindemiddel.

og forretningsutvalget har vært 
sammen til møte 7 ganger. Det 
har vært avholdt 6 konferanser 
med de interesserte i utvidelses- 
planene på Pors Stadion, og i til
legg til dette må nevnes at de en
kelte medlemmer av forretnings
utvalget har hatt en mengde kon
feranser med myndigheter, utvalg, 
arkitekt, byggmester, etc.

I alt har 22 saker vært behand
let.

Det må dessverre innrømmes at 
foreningens kulturliv har vært 
forsømt. Det har ikke vært av
holdt en eneste kulturkveld, og en 
er oppmerksom på at de har vært 
savnet. Hovedstyret kan bare be
klage dette og føre som forsvar 
at tiden faktisk ikke har strukket 
til.

Dugnadsarbeidet har vært sti
gende, og de arbeider som er ut
ført på dugnad, samt den innsats 
som vises i Rugtvedtkollen er kjen
netegnet av den gode, gamle Pors- 
gløden.

Gymnastikksalen ved Vestsiden 
Skole benyttes av foreningen 5 
av ukens dager. Svømmehallen ble 
benyttet 2 dager i uken, men fore
ningens tillatelse til fortsatt å be
nytte svømmebassenget er nå fore- 
løbig inndradd på grunn av under
søkelser av renseanlegget.

I et tidligere innlegg lanserte 
vi en ny organisasjonsplan for ung
domsarbeidet i skigruppa med 
gruppeinndeling fra div. steder 
på Vestsida av elva. Programmet 
har forsåvidt slått godt an og da 
særlig i områdene Klyve, To 11 nes 
og Ncnseth, med henholdsvis Arne 
Weholt, Roald Follaug, Knut Stok
ke og Torbjørn Svendsen som pri
mus motorer.. Vestsiden og Knar- 
dalstrand ligger noe tilbake, og 
det vi venter på her er noen for
eldre som er villige til å ta seg av 
arbeidet med organiseringen av de 
yngre.

Langrennsavdelingen med Arne 
Stenquist og Asbjørn Korsåsen 
driver et iherdig arbeide, og har 
nå klart å drive fram en liten 
stamme som vi kan vente oss me
get av i framtiden.

Pors stiller til start med fra 25 
—40 deltagere i hvert gutterenn, 
og vi har i dag det største antall 
løpere i kretsen. Dette er en glede
lig framgang og vi håper denne 
vil fortsette. I langrennene har vi 
hatt opp til 9 mann med, og de 
har i likhet med hopperne tatt en 
god del premier.

Statusen for Pors Skigruppe pr. 
i dag er meget fordelaktig og vi 
tror og mener at vi nå for alvor 
har tatt kampen opp med Herkules 
om lederplassen i Grenland Ski
krets. I klubbkonkurransen mot 
Herkules vant vi med 102,/2 mot 
99 ’/2 poeng. Dog vil vi si at hellet 
var med oss i denne konkurranse. 
Alt dette fremhever vi for at for
eldre og andre interesserte skal for
stå at vi mener ungdomsarbeidet 
må forseres, og at vi trenger mer 
hjelp eller støtte, så vi appelerer 
til de som i år har sett og fulgt 
med i vårt arbeide med barna til 
aktiv innsats.

Nedenfor gis en kort oversikt 
over de tillitshverv som en del av 
foreningens medlemmer har hatt 
og fremdeles har:

Olaf Christoffersen, formann i 
Grenland Bandykrets.

Aksel Fjeld, styremedlem i Nor
ges Skiforbund.

Harriet Fjeldvik, styremedlem i 
Telemark Idrettskrets, og vara
mann i Turnkrctsen.

Viviann Gundersen, medlem av 
styret i Turnkretsens Dommerlaug.

Erling Halvorsen, styremedlem 
i Telemark Boksekrets.

Fine Hansen, medlem av Barne- 
og Ungdomsutvalget i Turnkretsen.

Duddi Kjellevold, formann i Id
rettskretsens Barne- og Ungdoms
utvalg, sekretær i Instruksjons- 
utvalget, og kursleder av Kretsens 
Vinter- og Sommerleir.

Helge Madsen, junioroppmann i 
Grenland Fotballkrets.

Rolf Nygård, revisor i Telemark 
Idrettskrets.

Thomas Olsen, revisor i Tele
mark Idrettskrets.

Oddvar Skilbrcd, oppmann i Te
lemark Boksekrets.

*
Hovedstyret har i år hatt følgen

de sammensetning:
Formann Einar Gundersen.
Viseformann og sekretær C. M. 

Grimsgård.
Kasserer Øyvind Tolnes.
Styremedlem Rolf Nygård.
Varamenn Gudmund Madsen og 

Mol la Hegna.
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meget god. A-laget har igjen hev
det seg med glans i landsdelsserien, 
og med litt hell kunne vi med lett
het spilt oss opp i hovedserien. Nå, 
det gikk altså ikke i år, men med 
en enda mer solid forhåndstrening. 
skulle mulighetene være tilstede 
neste sesong. Vi sluttet i år på 4. 
plass med 3 seire, 1 uavgjort og 
3 tap. Kretsmesterskapsfinalen 
er når dette skrives ikke spilt, men 
en må vel regne med at vårt lag 
skal hale et nytt mesterskap i 
havn.

Vårt 1.-reservelag har deltatt i 
kretsens l.-divisjonsserie og toppet 
denne etter flott innsats. Dette be
viser jo vår store bredde og over
legenhet overfor kretsens øvrige 
lag.

Så er atter en bandysesong forbi, 
og vi kan igjen se tilbake på en 
hektisk og meget god sesong. Både 
sportslig og økonomisk har sesong
en 1960—61 vært framgangsrik, 
og styret er meget godt fornøyd.

Sesongen startet vi i år med et 
ganske stort underskudd, men inn
tektene på skøytebanen har vært 
såpass gode at vi har rettet øko
nomien godt opp og vi regner med 
et lite overskudd når regnskapet 
gjøres opp. Når det gjelder alt 
arbeidet med å holde banen oppe 
for publikum vil vi rette en spesiell 
takk til Kjell Knudsen for hans 
store innsats.

Sportslig har også sesongen vært

«t-, ' , *

Juniorlaget har også gått su
verent igjennom serien og sikret 
seg et nytt mesterskap. Med det 
gode spillermateriell vi kan by på 
juniorlaget, skulle rekrutteringen 
til de større lag være sikret i 
årene fremover.

Etter sesongens slutt avholdt 
vi en vellykket avslutningsfest i 
klubbhuset, der formann Erling 
Olsen ble hedret og takket for sin 
store innsats helt fra starten av.

Bandygruppas styre vil til 
slutt få takke spillere og utvalg 
for godt samarbeid og kamerat
skap i sesongen som er gått, og 
vil også rette en takk til alle andre 
interesserte som har vært oss be
hjelpelig.
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N. IVI. i Turn

Oddvar.

På turnleir i Oslo

sekr.

BOKSEGRUPEPA

noe

^u/efre^edtene

Over nyttår ble det arrangert 
juletrefester for turnerne, og det 
var fest over to dager.

Først for nøstene med foreldre, 
hvor julenissene skapte liv i leiren, 
og delte ut epler og appelsiner til 
hver enkelt.

Senere på kvelden var det fest 
for jenter og gutter fra 12—16 år 
med underholdning og lek, samt 
gang rundt juletreet.

Som avslutning før jul arranger
te turngruppa en vellykket turn- 
mønstring i gymnastikksalen. De 
mange foreldre og turninteresserte 
som var møtt fram fikk se både 
linjegymnastikk og apparatturn, 
som bl.a. viste at Pors har mange 
lovende emner. De nybakte krets- 
mestre, Lillan og Bente, viste sitt 
program fra K. M. i Skien, og fikk 
begge en velfortjent applaus.

Ca. 70 fra nøstepartiene hadde 
også en oppvisning og de små 
knøtta vakte stor begeistring hos 
publikum.

Instruktrisene, Vivi-Ann og Dud- 
di fikk mange lovord for det ar
beidet som vai' utført, og hele ar
rangementet brakte en pen ekstra 
slant i kassa til gruppa.

Hilsen
Bente, Randi, Hege og Eva.

i siste stevnet, men han har ikke 
hatt så god tid til å trene i vinter, 
men vi håper han kommer for fullt 
i N. M. som går i Oslo 2. og 3. 
mars, hvor også Roald starter, så 
jeg går og håper på et Senior- 
mesterskap til Pors ?

Så vil jeg til slutt takke alle 
dere som hjalp til ved våre stevner. 
De ble arrangementsmessig meget 
godt avviklet.

Ved Norgesmesterskapet for da
mer som ble holdt i Sandnes, star
tet Lillan Gundersen i klasse A, 
nasjonal. Hun hadde et flott bom- 
program med mange vanskelighe
ter, men var uheldig og falt ned to 
ganger. I frittstående og sprang 
(selvvalgt og obligatorisk) ble hun 
nr. 2. Sammenlagt ble hun nr. 8, 
som slett ikke er dårlig, og kom 
hjem med en fin premie. Det var 
synd med fallene, men bedre lykke 
neste gang, Lillan! !

Vi i boksegruppa har arrangert 
et nasjonalt- og et internasjonalt 
stevne i Folkets Hus i denne se
song. Det første stevne klarte vi 
meget fint økonomisk, men med 
svakere kamper. Det siste stevnet 
var derimot et kvalitetsstevne som 
dessverre ga underskudd, fordi de 
danske bokserne blev dyrere enn 
beregnet, og billettinntekten også 
var i underkant av hva vi hadde 
ventet. Men vi lærte meget om 
hvordan et arrangement bør legges 
opp, °S vi kan nok ikke slå så stort 
til neste gang. Ved det første stev
net i desember vant våre boksere 
Atterås og Carlsen sine kamper 
mens Bjårstad, Isaksen og Smidth 
tapte etter god innsats.

Øyvind Sandersen skuffet

Vi ble veldig glade over å høre 
at vi var uttatt til turnleiren i 
Oslo mellom jul og nyttår.

Vi kom til Oslo om ettermid
dagen den 28. desember og gikk 
rett opp til turnhallen i St. Olavs 
gaten. Hvor vi måtte vente utenfor 
en stund, fordi elite-jentepartiet, 
som hadde vært der før oss, ikke 
hadde kommet avgårde enda.

Leiren ble åpnet den 29. desem
ber kl. 10 om formiddagen av for
mannen i Norges Turnforbund. De 
daglige ledere av leiren var Odd 
Hagen og Ragna Sørensen. Det 
deltok 50 piker og 50 gutter fra 
hele landet.

Programmet for dagen var:
Frokost kl. 9,30. Turning fra kl. 

10 til 12,30. Deretter var det mid- 
dag med førsteklasses mat, og om 
ettermiddagen var det på’n igjen 
med turning helt til kl. 18,30.

Pors-jentene hevdet seg meget 
bra, men det var mange andre rik
tig flinke jenter i leiren, så vi lær
te mye.

Om kvelden var det hygge-sam- 
vær med film og dans, og det var 
i det hele tatt en opplevelse å få 
være med i en slik leir, så vi vil 
til slutt si Pors hjertelig takk for 
at vi fikk være med.

Den neste kvelden kom også 
julenissene en tur, og denne gang 
var det turnere fra 8—12 år som 
fikk besøket, og igjen ble det delt 
ut gaver til barna.

Vel ferdig med barnefestene spil
te Øyvind Olsen opp til underhold
ning og lek for de voksne, og ut 
på kvelden bød festkomiteen på 
ertesuppe m. rundstykker, samt 
kaffe og kaker.

Det ble også foretatt en utlod
ning, der en blomsterkurv og en 
konfekteske ble loddet ut.

Deretter ble det spilt opp til dans 
som fortsatte livlig resten av kvel
den.

At det ble fire vellykkede jule
trefester var alle enige i.
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Btyggeplanene på Stadion

rom

I

På grunnlag av de forhandlinger 
som Pors' Hovedstyre allerede har 
fort i forbindelse med byggepla
nene på Stadion ba det på siste 
årsmote om å få følgende fullmak
ter:

3. Fullmakt til å inngå avtale 
med byggherren og eventuelt andre 
interesserte om påkostninger, om- 
byggninger og rettigheter som an
ført nedenfor.

■

styret, som byggherren erstatter 
Pors før arbeidet settes i gang 
etter gjennomsnittsinntektene i de 
3 (tre) siste års bruttoinntekt med 
fradrag av den del av banemeste
rens lønn som gjelder selve Stadion

6. På bygget settes opp et 
skilt — PORS STADION — med 
klubbmerke i minst samme stør
relse som nå.

Pors* ytelser til byggeplanen.
1. Idrettsforeningen Pors bort

fester inntil 3500 kvadratmeter av 
Pors Stadions område mot Skiens- 
veien. Eventuelt leie for området 
fastsettes av kontrollnemnda og 
kan av byggherren kompenseres i 
ytelser fra denne. Leietiden settes 
til 99 år, og Pors rettigheter etter 
denne avtale forutsettes tinglyst. 
Leieavtalen ansees som oppsagt 
med 3 (tre) måneders varsel der
som bygget ikke fullføres, eller 
ytelser til Pors etter denne avtale 
ikke overholdes fullt ut. Avtalen 
kan ikke overdras av leietakeren, 
og Pors har forkjøpsrett til bygg 
på det bortfestede område.

Byggherren skal stille vanlig 
garanti etter Norsk Standard for 
riktig fullførelse av bygget i hen
hold til denne avtale.

7. Likedan skal Pors ha inntek
ten av eventuelle reklameskilt som 
Pors setter opp på byggets tak, og 
er ikke bundet til å nytte de fir
maer som selger sine varer eller 
ytelser i bygget.

8. Pors har intet ansvar for 
knuste ruter eller andre skader 
som kan påføres bygget i forbin
delse med arrangementer som på
går på Stadion.

9. Oppvarming og lys betales 
av byggherren og er en del av de 
kompensasjoner som interessent
selskapet skal bekoste.

10. Pors har intet ansvar for 
gjeld eller heftelser som måtte på
føres forretningsbygget, og fra
skriver seg likedan ethvert ansvar 
som byggherren eller interessen
tene måtte komme i i forbindelse 
med bygget og virksomheten der. 
11. Pors forutsettes å beholde si
ne rettigheter etter denne kontrakt 
dersom eiendommen skulle bli 
solgt. Innstilles virksomheten og 
ytelsene opphører har Pors pante
rett i eiendommen for det 25-dob- 
belte av verdien av de ytelser som 
opphører og eventuelt regressrett 
mot interessentene.

12. Pors betaler i årlig leie for 
klubblokale eller møterom inntil 
det samme som leiebeløpet for tom
tearealet.

13. Som betaling til byggherren 
overlates vårt nåværende klubbhus 
Overtagelsen finner sted når 
de nye lokaler er klare til å tas i 
bruk. For verdien av klubbhuset 
med tomt erholdes panteobligasjon 
i forretningsbygget, og denne er 
rente- og avdragsfri i 99 år.

4. Fullmakt til å overdra klubb
lokalet med tomt til takstpris mot 
panteobligasjon i forretningsbyg
get — rente- og avdragsfritt i 99 
år.

2. Fullmakt til å bortfeste for 
99 år 3500 kvadratmeter av Pors’ 
Stadions eiendom på Tollncs mot 
Skiensveicn.

1. Fullmakt til å leie et areal på 
inntil 900 kvadratmeter av Halvor 
Eklund, Tollnes mot en årlig leie 
av kr. 300,— og ellers på de betin
gelser om kjøp og salg av annet 
område som anført i håndgivelses- 
erklæringen.

Byggherrens ytelser:
Ved bygging av supermarket og 

bensinstasjon innpasses og bygges 
uten utgift for Pors:

a. Spillergarderober med dusj- 
og toaletter. Det forutsettes

at bygging av toaletter m. m. skjer 
etter de normer som helserådet 
vanligvis stiller til sådanne anlegg.

b. Klubblokale med styrerom, 
tekjøkken og garderobe. Tegninger 
over disse foreligger fra arkitekt 
(se side 8 og 9).

Følgende erstatninger og arbei
der som forårsakes av avtalen om 
bygget, samt bygning- og veimyn
dighetenes tidligere forbehold be
kostes uten utgift for Pors, og 
byggherre og interessenter er an
svarlig solidarikk:

1. Spillebanen og tribunen må 
flyttes mot øst i den lengde som 
det bortleide areal tar av banen 
fra gjerdet. Arbeidet skal utføres 
som ved vanlig nyanlegg: Gress
banen med drenering, kloakk og 
vannlcdninger i samme utstrekning 
som før. Tribunen må flyttes eller 
bygges ny. Dette skal utføres på 
samme måte som det nåværende 
anlegg. Som følge av at banen må 
flyttes, må hele gressteppet legges 
om.

2. Deler av gjerdet må flyttes 
mot øst, og nye gjerder må settes 
opp der det er nødvendig, hvis ikke 
en annen mer hensiktsmessig or- 
ning blir avtalt.

3. Billettbod skal ha plass i det 
nye bygget. Redskapsbod i minst 
samme størrelse som det nåværen
de må bygges under tribunen. Kø- 
ordner settes opp — enten perma
nent eller de settes opp før hvert 
arrangement, der slikt er nødven
dig.

4. Toaletter og pissoir’er for 
publikum bygges etter behov.

5. Byggearbeidet og omlegging 
av banen vil forårsake minst en 
sesongs inntektssvikt for Stadion-
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Diverse fra Skigruppa

*

LILLE-RUGTVEDT!
Skigruppa.

*

(2ill

*

*

Lille-rugtvedt har i denne sesong 
fått en ny profil, men det står ennå 
cndel arbeider igjen med dommer- 
tribunen, kulen og brua over bek
ken. Arbeidet med dette vil fort
sette til våren. Bakken er en ypper
lig treningsbakke, og skikretsen 
med Ole Kr. Rød har benyttet den 
meget.

SKI HYTTE ved Rugtvedt!
Vi kaster hansken: Er det noen, 

helst av den eldre garde, som vil 
ta spørsmålet opp og forsøke å 
realisere dette?

Henvendelse skjer til Skigrup- 
pas formann.

det lyst til møte for foreldre og 
interesserte som vil bli informert 
i opplegget.

Jeg synes at vi bor gi skigruppa 
vår honnor. Ikke fordi at de ak
tive har tatt så mange premier, 
— for seniorgruppa har såvidt 
meg bekjent få eller ingen aktive 
skiløpere for tiden, — men fordi 
gruppa har en hel del driftige med
lemmer som aldri sparer seg men 
lager det ene rennet etter det an
dre. Selv om det ser trostesløst ut, 
så klarer de å trolle fram sne og få 
til en god og brukbar bakke..........

Dessuten har de vært flinke til

ros!

__ L

INSTRUKSJON!
Pors Skigruppe har i denne se

song vært i den heldige stilling at 
Ole Kr. Rød har tatt seg av tre
ningen og resultatene vises på 
premielistene. Vi håper Ole Kri
stian kommer igjen til neste år.

Skiforbundets rikstrener Frank 
Hansen var et hyggelig bekjent
skap, men tiden han hadde til rå
dighet var altfor kort. Han kunne 
sine saker og hadde en meget god 
evne til å instruere. Vi ser gjeme 
ham igjen i Rugtvedt, selv om 
tiden han har til rådighet er kort.

Etter at Pors Skigruppe er blitt 
utvotert fra barnas skifond av 
Urædd, er saken tatt opp i styret 
og det er vedtatt å starte en di
rekte hopp- og langrennskole. Sko
len begynner i november med tørr- 
trening som kobineres med klubb
kvelder. Tanken er da å anskaffe 
2 instruktører, som ved siden av 
den alminnelige treningen også 
kan ta seg av opplegget for klubb
kveldene slik at det ikke blir kjed- 
sommerlig for de minste.

Før denne plan blir iverksatt blir

RUGTVEDT-TRAKTENE 
har i år vist tendenser til å 
bli samlingsplass for ungdom og 
eldre. Vi har i år på en enkelt 
hverdagskveld talt 136 stk.

Ungdommen er under kontroll i 
et sundt idrettsmiljø. La det bli en 
sedvane at turen går til Rugtvedt, 
søndag som hverdag. Opparbeid 
et møtested for idrettsinteresserte 
og friluftsmennesker:

Prov å slapp av på kulen, tri
bunen eller hoppet i Rugtvedtkol- 
len en herlig vårsøndag.

Adgang til kaffekoking i hytta 
under hoppet.

J, ■

i -''
' ■ ' •

RUGTVEDTKOLLEN!
S. T. U. I. har kontrollert lys

anlegget i Rugtvedtkollen og resul
tatet var av det aller beste i landet.

Hva da med kritikken fra avise
ne om lyset når det ved kritiske 
punkt har 38 og hoppet 37 Lum?

SKISKOLE 
kontra hopp og langrennsskole.

7 f- 7-
! i;’.-: ....

I ' '■ - ■■ . -

f. . • ■
■ '



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

G& til
fra

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

Bakeri og konditori SJOKOLADETOBAKKFRUKT

Kommisjonær for Norsk Tipping A/SV. PorsgrunnTelefon 50260

Kongerød & Co. Brødr. Karlsen
BLTKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
Telf. 50438V. Brua

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Marthinsen A.s
Telf. 52 392 Porsgrunn GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Biengården v/ Broen Telf. 52530

Produsent for Telemark:

ppstJSIfi Lundetangens Bryggeri

J.Kr

Bygningsartikler — Malervarer 
Kjøkkenutstyr

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

ysoksen
X. - HCwnteKvirtHiNO - powaohuNN|

o GULLSMED V 
Dagfinn Bartf

La det gå «sport» i å samle på sølv. 
Mengder av mønet er å velge i
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DommerspørsmåletLITT FOTBALLPRAT

A. B.

Bjr.
blir nærmest et

I»

*

BOBA. B.

Du som er så rask til å se an
dres feil og egne fordeler. Husk: 
Det omvendte ville være bedre.

også i all annen 
kanskje Pors nå

fotball 
idrett,

a skaffe god deltagelse av landets 
beste løpere, samt mange gode ut
lendinger.

Selv om det er lite aktive seni
orer så har de nok å gjøre med 
junioravdelingen hvor det er man
ge gode emner som har muligheter 
til å drive det langt både i lang
rennsløypa og i hoppbakken.

om dere vil 
og sende an- 
eller betale 
redaksjonens

Mange høyt intelligente kan væ
re mindre forstandige når det gjel
der de avgjørende ting.

En ny fotballsesong står for dø
ren, ingen tvil om det. En titt på 
gradestokken viser vårlig fin bris, 
Rinncnde små bekker i gater og 
streder av sneen som smelter vit
ner om det, selv om vi ikke er kom
met lenger enn i månedskiftet feb
ruar — mars.

Treningen er blitt drevet intenst 
siden nyttår. I virkeligheten har 
de fleste av guttene holdt trenin
gen vedlike siden siste kampen i 
fjor høst, men først over nyttår 
ble det virkelig fart over det. Som 
kjent er Jeisen trener i år, og hva 
det innebærer kjenner vel de fleste 
av oss. Med vanlig iver og energi 
går han inn for saken. Hele tre
ningsopplegget hans er forandret. 
Det er landslagstrener Kmenfs 
ideer og program han nå prøver 
å gjennomføre, og at iveren og 
interessen fra Jeisens og guttenes 
side er gjensidig er det ingen tvil 
om. Maken til interesse skal vi 
lete lenge etter, og at dette vil 
bære frukter og framgang vil nok 
både treneren og guttene selv sør
ge for å vise.

I skrivende øyeblikk er kamp
programmet for våren før serie
starten ikke helt klar, men kamp 
mot Sandefjord her hjemme 16. 
april med 2 lag er avtalt, og mu
ligens spilles mot Grane i Arendal 
9. april, men utover dette er ingen
ting bestemt. Urædd skal ha sin 
Beha-cup hvor vi skal være med.

Sannsynligvis møtes Urædd og 
Pors igjen i år 17. mai. Fjorårets 
kamp ble jo ganske vellykket og 
det ville være både morsomt og 
inspirerende for begge klubber om 
denne kampen kunne komme årvis 
som et ledd i 17. mai feiringen. 
Flere kamper er på tale for både 
A- og B-laget, og jeg tror nok vi 
skal stå ganske godt rustet til se
riestarten begynner. U. K. skal nok 
få riktig god anledning til å velge 
og vrake for å plukke ut de 11 
beste.

Alle fjorårets spillere er i full 
trening, med reservasjon for Stub
ben som i år trener Sundjordet, 
og i tillegg kommer da 4 — 5 ny- 
innmeldelser som vi selvfølgelig er 
meget spent på. Rolf Nilsen er 
hjemme igjen fra det militære, og 
hva det betyr å få ham med igjen 
vet vi alle. Jeg tror vi får meget 
å glede oss over til våren.

Fotballkretsen og dommerlauget 
har i mange år klaget over dårlig 
tilgang på dommeraspiranter. De 
dommere vi har får så mange kam
per at det er vanskelig for dem å 
overkomme alt.

Vel er det så at det å være dom
mer kan være en utsatt og utakk
nemlig oppgave, men det har også 
sine lyse sider, som en ikke må 
glemme.

Det hadde vært fint om en eller 
flere Porsere ville gå inn for denne 
meget viktige oppgave.

Det koster jo så lite, så det 
tiltak å få det 

gjort. Vi er sikre på at alle gjerne 
vil ha bladet og ser helst at det 
blir bedre og bedre, og det er 
pengene som bestemmer om det 
skal bli så.

Som dere har sett følger det 
med en postanvisning, og det ville 
være en stor lettelse for oss som 
steller med bladet 
gjøre den tjenesten 
visningen snarest, 
beløpet til en av 
medlemmer.

Kameratskap!
Dårlig kameratskap er en av de 

farligste ting som kan ramme en 
fotballklubb.

Pors er heldig stilt slik. Vi har 
gode ledere, og kameratskapet 
samt lagånden er god på alle la
gene.

Fortsett med det — ikke bare i
— men 
da vil

det mål vi har satt oss.
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1 dag tok jeg deg godt i skjegget sier Svein etter kampen mot Eidanger I. L.

Heia Pors!

i f

■

har sett fram til den forste fotball
kampen, — og etter alt å dømme 
ser det ut til å kunne bli tidligere 
enn noensinne.

Fotballguttene har forlengst be
gynt utetreningen og iveren til å 
ta fatt er til å ta og fole på. Alle 
vet hvilken oppgave som venter 
og vi har store muligheter til å 
nå høyt opp på tabellen. Teoretisk

Solen blir varmere for hver dag 
og det går mot vår og sommer. 
Det er utrolig hvilken virkning 
solen har på oss mennesker, det er 
tydelig å lese i hvert eneste ansikt, 
folk blir blidere og i godt humør.

Med våren begynner fotballen 
å rulle igjen og mange er de som

er det faktisk bare 1 poeng som 
skiller oss fra toppen.

Det er bare å håpe at alle, også 
de passive, hver på sin måte hjel
per til. En god klubbånd og et godt 
kameratskap kan utrette det utro
lige.

Vi håper og tror på klubben vår.
A.B.



O. M. Bærulfsen
Telefon 50693

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Vestr egt. 14 Porsgrunn Telf. 51729

O. Braarud

FAGMESSIG ARBEIDE
KJØTT- og PØLSEFORRETNTNG

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK

s

Porsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInns^allasjonsavdeling

M PORSGRUNDS MEK. UJERKSTED

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Utbetaling av gevinster

Dame 

og 
Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

Realfsens Elektriske forretning As
Porsgrunn Telefon 50693

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.



E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning

PorsgrunnLanggt. 20 V. Porsgrunn Tlf. 51281

Kino

Alt for sykler og sport & Co.
Reparasjoner

Telf. 50730 V. Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

for Norsk Tipping A/S

Andr. AasSaimd
Jernvareforretning

-SPORTSARTIKLER- V. Porsgrunn
«i

r
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WOBSGBVNMS MAAGAXUNFABQHXK ZUJ • POSJSOBUXN/

PORSERE!

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

l

Støtt bladets annonsører 
de støtte?' oss!

Husk «stikk innom kveldene» 
hver torsdag i Klubbhuset.

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

får De hos

GOD 
MARGARIN

TVERS 
IGJENNOM

Vestsidens Manufaktur
TeZ/. 5 09 IS

i

Johansen
Telf. 52092, Porsgrunn

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

A^BERNER

Kommisjonær

Kr. Knudsen

f POffS/\Sfje>i/£cJabiikP
/// (' <

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

MARCABIM Kg
«fe

TO Mi W £
ir—

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


