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Klær til enhver!

ETTER TRENINGEN - -

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

slapp av i en god stol

Gå til

fra

ME

iSCllcSBIl

\,

KQNfEKSJON - HERRgeKVIReniNG - PORSGF<VNEd

V. brua

|te

Porsgrunn

Telf. 51632

Jørgen Dyrbing,

BOTNEN

Jacobscns

I
i

V. Porsgrunn

Torggt. V. Porsgrunn
FRUKT

TOBAKK — SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Konøerød & Co.

Brødr. Karlsein

Bygningsartikler — Malervarer

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telf. 50438

den at han syntes Porsbladet be
gynte å bli for internt, og nevnte
at vi burde utvide vår horisont.

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Matthinsen A.s

Telf. 52 392 — Porsgrunn

så lett å oppfylle ønsket. Det er
vanligvis bare to, tre mann som
skriver bladet. Aldri ser vi et inn

skorter det ikke på, men når bladet
skal til trykkeriet, står vi tomhendte.

i:

I

En av våre lesere nevnte forle

legg fra de som kritiserer. Løfter
Telefon 50 409

V. Brua

1

Porsgrunn

Vi er så enig mod vedkommende,
men medlemmene bør være merk
samme på at det ikke bestandig er

Kjøkkenutstyr

I

Boktrykkeri,

Etterlysing!

Olav Rossing
Bakeri og konditori

Alf B. Jansen, John Fjelvik,

Øivind Olsen og Øivind Sandersen

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

Oscar Olsens Eftf.
Telefon 50260

REDAKSJONS
KOMITÉ :

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Ingen beklager dette mer enn
redaksjonen,

og

en

oppfordrer

igjen medlemmene til å sende oss
noen artikler.
På 3 år har vi ikke hørt ett ord
fra fotballgruppas junioravdeling
til tross for at der burde være en
masse å berette om. Vi savner i
aller høyeste grad en juniorspalte

La det gå «sport» i å samle på sølv.
Mengder av mønster å velge i
Biengården v/ Broen Telf. 52530

DAGFINN

— Forts, s. 4.

70 år
Christian /
'
Andersen
fylte 70 år,
de7i 31. juli og et markant
---------1 medlem,
av de7i gamle ttrofaste garde, har
dermed passert en av de store milepeler.
Hans innsats for Pors er neppe
så kjendt for den nåværende gene

rasjon som den burd.e være. Vi
derimot, som har hatt den glede
å arbeide sammen med ham i forreningens første tid, vet at den inn

sats hem har gjort kan stå som et
eksempel. Han var en ildsjel, en

ukuelig optiinist for hvem hind
ringer bare var til for å overvinnes.

Christian ble medlem i 1905 og
deltok aktivt i fotball, ski og fri
idrett. Han kom tidlig med i ad7ninistrasjonen og ble i 1913 valgt til
foreningens formann. Da forening
en i 1919 ble omorganisert og opp
delt i grupper for Fotball, Ski og
Friidrett, var det e?i selvfølge at
Christian påtok seg ledelsen av
Skigruppa. Ski var og ble hjerte
barnet hans, men det forhindret
ikke at han også tok på seg tillitshverv innen fotball og fri-idrett.
Christian har sikkert rekord når
det gjelder tillitshverv innen Pors,

både i antall og i år.
Som nevnt var det først og
fremst ski som interesserte ham
og allerede i hans formannstid fra
1913 blir det 7nerkbar fremgang

inneti skisporten. Men fotball ble
derfor ikke glemt, og 1913 ble sik
kert et steg oppover for denne
idrett, idet foreningen det år, etter
forslag av den samme Christian,
søkte om, og ble opptatt i Norges
Fotballforbund.
Når byggi7ige7i av Rugtvedtkollen i 1919 ble så lykkelig løst, skyl
des det i første rekke også Chri
stian som i7iitiativtager og formann
i byggekomiteen.

ART)

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Beha Fabrikker A.s

pors-bladBt
4
Som formann i Skigruppa i 10
år utforte han et enestående arbeid.
Christian var i flere år medlem av
Grenland Skikrets styre og var
også en meget benyttet skidommer.
Det kunne være mangt som burde
frem ved en anledning som denne,
men det vil føre for langt.
Christian fikk i 1930 foreningens
fortjenstmedalje, en utmerkelse
som ingen har fortjent bedre enn
ham.
nt.

et fast holdepunkt i klubblivet,
da resultatet ellers kan utarte seg
til en forening med bare aktive
idrettsutøvere, og den linje er far
lig — meget farlig. Var det ikke
en idé å fordoble antallet av kul
turkvelder til 2 møter i måneden
i vinterhalvåret. Det viser seg at
de er så populære, at alle sikkert
ville sette pris på det, og hva det
betyr for foreningen vår skulle
være unødvendig å nevne.
X

■

— Forts, fra s. 3.
ETTERLYSING

i vår klubbavis. med innlegg fra
ledelsen og de aktive. For det er
en umulighet for oss andre å spen
ne over alle grupper i foreningen
vår. Artikklen burde komme fra
de respektive, så skal nok vi redi
gere dem.
Red.

■■

Kulturlivet
Det var gledelig å erfare at ho
vedforeningen igjen har tatt opp
kulturkveldene, som dessverre har
vært forsømt i lengre tid.
I seg selv er disse hyggekvelder
en så viktig faktor i klubblivet, at
de ikke kan verdsettes høyt nok.
Med sine store fremmøter av akti
ve og passive medlemmer gjør de
sitt til å sveise sammen alle fore
ningens forskjellige grupper. En
har her anledning til å komme i
kontakt med hverandre i hyggelige
omgivelser og diskutere forskjel
lige ting og saker for det rette
forum.
Det synes kanskje ikke å ha no
en direkte forbindelse med de ak
tives idrettsprestasjoner, men det
å ha en sterk støtte i ryggen i form
av en passiv, men ikke mindre in
teressert medlemsskare er meget
viktig, og da spesielt for de yngre.
Jo større interesse fra de eldre, jo
større innsats fra de yngre.
De passive medlemmer må ha

Kulturaften
ble arrangert i Klubbhuset onsdag
den 20. september. Det var turngruppa som stod som arrangør og
hadde lagt det opp slik at det had
de fortjent større tilslutning. De
hadde bakt deilige kaker, hadde
engasjert en festlig trio til under
holdning og dans, laget gjettekonkurranse osv.
Dessuten var det kåseri av poli
tifullmektig Liland om motorvognloven og førerprøven, om råkjøring
og promille.
Den etterfølgende gjettekonkurranse beviste til fulle at det var
behov for slikt da de fleste hadde
50 % feil svar.
Som et ekstra hyggelig innslag

pORS-BLADET
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var viseformannen i idrettskr
Thw. Skau tilstede og overrakte611
av våre medlemmer idrettsplai^ 3

ten for fortjenstfullt virke til fre
me av idretten. Han uttalte bU
at Pors kunne være stolte; over å,
ha slike medlemmer. Til
oriente.
ring kan det opplyses at det bare
er utdelt 17 plaketter i Telemark.
'
De 3 var: Duddi IKjellevold,
Aksel Fjeld og Halvor- Teksten.
Tidligere har Kristen Barth fått
jubileumsmedaljen, denne er det
bare 4 av i Telemark, så vi har
alle grunn til å fole oss beæret.
Aksel Fjeld takket på vegne av
de 3, og bad herr Skau sende tak
ken videre.

Hovedforeningens formann E.
Gundersen gratulerte og uttalte
håpet om at de ikke måtte slutte
med dette men fortsette idrettsar
beidet til glede og gavn for klub
ben og alle som ville nyte godt av
det.
Vi henstiller til medlemmene å
slutte opp om kulturkveldene våre.
Det ligger meget arbeide bak og
det koster. Som oftest er det pro
grammer som gir noe, og etterpå
er det gjerne en liten svingom eller
lek.
Altså neste gang håper vi på
fullt hus.

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når

De

velger

en slipeskive. så finn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad ■ den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNA FABRIKEr Å/S
PORSGRUNN

.__ /

Helsesp ort
gt nytt begrep er i ferd med å
vinne anerkjennelse og interesse
Hde i Norge og andre land. Det
r begrepet HELSESPORT. Ennå
vet ikke alle hva dette nye skudd
på idrettens veldige tre egentlig
dekker, men i et nøtteskall kan
man si det slik: leger og medisine
re i samarbeid med sosialt interes
serte idrettsledere, er gått i gang
med å utforske det nødvendige
samspill mellom idrett, arbeid og
helse. Det sier seg selv at resul
tatet av en slik forskning vil an
befale en spesiell bevegelseslære
for folk i ulike yrker, og det er
denne lære som presenteres under
begrepet helsesport for alle, fordi
den har bud til alle — også til
handikappede.
I disse dager foreligger boken
«Helsesport for alle». Hele begre
pet helsesport er lagt fram og be
lyst fra alle synsvinkler. Det er
erfaringene fra den Norsk/Svenske
helsesportskonferansen på Hade
land i fjor som er samlet og gitt
ut i bokform. Det er med andre
ord blitt en slags håndbok for alle
som vil gå inn for å bevare helsen,
og som vil bruke idretten og
kroppslige bevegelser som middel.
Nordens største kapasiteter gir
sine bidrag og grunntanken er at
«det behøves så uendelig lite for
å holde seg i form».
«Helsesport for alle» foreligger
omtrent samtidig med at svenske
arrangører forbereder en ny helsesPort-konferanse i Stocholm. Det
gjøres med andre ord stadig nye
fremstøt for de ennå lite påaktede
sider ved idretten, den fysiske
ostringen og helsearbeidet. I dette
viktige arbeidet vil den nye publikasjon praktisk talt bli uunværlig,
alle interesserte vil her finne
e kildeskrift av de sjeldne. Boken
tommer dessuten en rikdom av foografier, tegninger og plansjer
s°m anskueliggjør den viktige lær-

a°mmen.
-X-

Boken er inndelt i 5 hovedavsnitt: helsesport for alle — helsesport i arbeidslivet — helsesport
Or handikappede
..
og for eldre —

teringS1Utt kUrS 1 ’0fting og hånd'
I «Helsesport for alle» gir kon
torsjef Rolf Hofmo ved Statens
Ungdoms- og Idrettskontor en re
degjørelse for idrettens status i
vart land i dag og peker på de
store grupper av mennesker som
idretten hittil har glemt. Det mun
ner ut i en apell om å danne helsesportlag i hver av landets kom
muner.
Den nye publikasjonen «Helse
sport for alle» kan bestilles ved
henvendelse til Norges Bedriftsidrettsforbund, Youngsgt. 11, Oslo.
Prisen er kr. 8,— pr. bok. Ved be
stilling av 10 eksemplarer eller mer
er prisen kr. 6,— pr. bok. Råd og
veiledning om organisering av hel
sesportslag kan fåes ved henven
delse også til Norges Bedriftsidrettsforbund, Utvalget for Helse
sport, Youngsgaten 11, Oslo.

Hva er galt!
«Pors driblet seg fra seieren.

Manglende kontakt mellom rek
kene.
Igjen skuffet Pors sitt trofaste
publikum».

Slike og andre kommentarer har
vært å lese i avisene i det siste, og
cn kan dessverre bare si seg enig
i disse uttalelser.
I Porsbladet har vi inntil trivi
alitet gjentatt at fotball er et lag
spill, hvor hver især skal tenke
ikke bare for seg selv, men også
på vegne av sine medspillere. La

get skal utgjøre en samlet enhet,
og all egoisme, unødvendig dribling
og andre soloprestasjoner må og
skal vike til fordel for samspillet.
Den hurtigste spiller er nemlig
ikke den som springer eller dribler
fortest, men den som tenker for
test. Selv den hurtigste spiller kan
ikke innhente en mindre hurtig
spillet ball, hvis den spilles riktig.
Ballen er nemlig den hurtigste en
het på fotballbanen, ja den er din
beste venn.
Det høres veldig enkelt ut, og
det er enkelt, hvis samtlige spillere
vil bestrebe seg på å etterleve
denne enkle regel ved å løpe i udek
ket posisjon for en eventuell av
levering, således at han som har
ballen bestandig har en medspiller
å avlevere til med engang uten å
skulle drible. Det er nemlig dette
som skaper det offensive og sjanse
skapende spillet, og som ikke minst
hindrer motparten i å komme i
forsvarsposisjon.

Pors har så mange gode lag
spillere at det skulle være en enkel
sak å gjennomføre dette, eller i
hvert fall forsøke på å gjennom
føre det i alle sine kamper. Vi har
nemlig sett flere eksempler på at
laget har maktet det, men stabili
teten mangler. Individualisten henfaller til gamle synder, og dermed
går det galt.
I skrivende øyeblikk har Pors
scoret 4 av 12 mulige poeng, og si
tuasjonen er alt ennet enn lys. En
må ta skjeen i den andre hånd og
gå inn for lagspillet og dertil kryd
re det med den gamle Porsegnist.
En må i denne forbindelse ikke
se bort fra det rent okonomiske
i fotballgruppa. Jo høyere spillernivå, jo storre publikumsbesøk på
kampene. Og tenk hvor mye mere
moro det må være for hver enkelt
om «maskinen» fungerte knirke
fritt. Det ville styrke idrettsgleden
hos spillere og publikum, og opp
gjørene ville ikke bare bli kamp
men også lek.

I

h.
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At det trengs en radikal endring
i hele Grenland, når det gjelder
fotball, kan vi vel alle være enig i.
I en tidligere artikkel var jeg
inne på å la de beste juniorspillere
rykke samlet inn på B-laget med
en fast stamme av eldre og ruti
nerte spillere, som virkelig kan og
vil gå inn for det lagspill som er
skisert ovenfor. Det forutsetter
imidlertid at en lar disse spille
sammen til stadighet i en eller to
sesonger, således at de finner fram
til den riktige rytme i lagspillet.
En må med andre ord bygge opp
et nytt lag av yngre spillere, og
når tiden er inne la de rykke sam
let opp på vårt beste lag. Da vil
de stadig ha den samme rytme i
seg, og selvtilliten ville ikke øde
legges som nå, hvor en prøver en
enkelt spiller ad gangen for straks
etter å flytte ham tilbake igjen
fordi han ikke i den første eller
andre kampen formår å tilfreds
stille U K. I stedet for å bygge på
den pågjeldende spiller, så ødeleg
ger en ham på den måten.
Jeg tror stadig at en sådan plan
legning er den rette vei fram, men
en må ha tålmodighet. Som det er
nå, har jeg inntrykk av at spillerutvalget bare konsentrerer seg om
å samle poeng i reservelagsserien
med spillere som en ikke kan byg
ge en framtid på. Det kan da ikke
tjene noe formål å fortsette i det
spor. Hvilken rolle spiller det, om
B-laget til stadighet topper sin
serie eller ikke? Absolutt ingen.
Det nytter ikke med bredden, når
en ikke har toppen. Det er den sist
nevnte en må bygge opp, da kom
mer den andre ganske automatisk.
Om en løser problemet på den
ene eller den andre måten er helt
underordnet, men en må gå nye
veier som fører fram til en høynelse av fotballspillet, og under
forstått lagspillet.
Det haster!

J.D.

igjen, Oddvar Skjelbred blev
vise,
formann. Eldar Atterås som
har
hatt pengesakene å stelle med sist
sesong, gjør det også i neste.
raid Bjaarstad har blitt overlatt
sekretærjobben og styremedlemmer
er Harald Steen og Erling Halvorsen.
I alt et styre de aktive stillep
store forventninger til.

end bakside.

i Boksegruppa

En kveld på Frankfurt flyplass
etter Roma-OL står en skare men
nesker og venter på flyet med Armin Hary som har vunnet to gull
medaljer. Han er det store midt
punkt.
Hans forlovede er der også. Rørt
og lykkelig med en bukett blomster
venter hun sin unge gud der han
kommer ut av flyet. Christiane
stråler mot ham og rekker fram
buketten. Men Armin ser ikke på
henne engang, bare skyver henne
vekk og jumper inn i den ventende
bilen.
I sin første 100-meter som 15
åring løpei’ Hary på 11,4 sek. Tre
nere og ledere kaster seg over ham
med en ting for øye: — Her er en
som kan bli en stjerne —. Ingen
tenker på mennesket Armin Hary,
ingen lærer ham å leke leken. Han
blir snart en verdensstjeme og så
begynner vandringen mellom klub
bene. Disse overgår hver andre
med flotte tilbud. Alle ser til at
han har flust med penger, ingen
legger seg opp i treningen hans,
ingen ber ham arbeide, bare han
løper fort. Lønn: 1000 mark P1mnd. og gratis bil.
I 1959 reiser han til USA, og får

Bokserne har hatt generalfor
samling; for første gang på slutten
av sesongen, mot før ved sesongens
begynnelse. Sikkert et fornuftig
trekk.
Tor Skarnes overtok klubba

plass ved et universitet, men noen
studier blir det aldri. Han komme*
hjem til Tyskland igjen like arro
gant som før. Folk tenker at nå er
det vel slutt på Hary’s glanstidIstedet setter han like før DL en
fantastisk V.-rekord på 10 sek.

PORSBOKSEREN

ROALD SKJELBRED MED MOT

ROYAL AIR FORCE.
Pors-bokseren Roald Skjelbred
skal fredag 20. oktober delta på et
sammensatt norsk lag som skal
møte Royal Air Force i Njårdhallen i Oslo. Det kom også innbydelse
til Øyvind Sandersen, men han er
ikke i trening enda.
Til et nasjonalt senior og juniorstevne i Oslo 8. oktober sender
Pors Skjelbred i lett tungvekt sen.
og Halvor Bjaarstad starter i welter junior.
Treningen i gruppa har foregått
ute 1 måneds tid, men man har nå
satt igang inne for alvor.

Nyvalg

porsforslaget fra i fjor?
Vi leser stadig i avisene etter
fotballkamp, enten det har vært
en
1, div. eller 2. div. kamp: «Trist
en
på Falkum». «Grått i grått på
Vestsiden» etc. Den som følger
med på kampene må dessverre inn
rømme at det er trist, det er grått,
heldigvis med enkelte klaff av det
gode.
Hva er så årsaken? Det er sik
kert flere, men tro om ikke mangel
på gode reserver og dermed kamp
om plassen på A-laget kan være
en av årsakene. Det er en kjent sak
at Odd f.eks. i flere år har kjørt
med et fast mannskap på sitt Alag. Så kommer tiden da de eldste
ikke kan eller vil mer, eller noen
langvarige skader gjør at laget
må fornyes på 4—5 plasser. UK
henter som rimelig er de beste fra
1. reservelaget. Det viser seg i de
fleste tilfeller at de dessverre ikke
holder mål, laget blir dårligere.
Dette er etter min mening helt na
turlig, da spranget fra å være 1.reservelagsspiller og til å spille 1.
eller 2. divisjonskamp er ale for
stort. Når vi vet at Odd i en enkelt
kamp kan vinne 20—0 så kan vi
jo tenke oss hvilken kamptrening
Odds forsvar får. Det er ikke skryt
men fakta, når jeg sier at Odd og
Pors i de siste år liten motstand
har hatt i B-serien. Vi husker at
Pors deltok i Grenlandscupen med

sitt B-lag sammen med 3. div. la
gene og vant. Året etter spilte
samme laget seg fram til finalen.
Nar vi vet at det laget skal spille
mot disse lags B-lag i serien så
kan vi jo godt forstå at interessen
for kamper blir så som så, dette
vil igjen resultere i tilbakegang
for lagene. Vi har jo allerede mer
ket det. Med andre ord, reservene
holder ikke mål lenger, og dette
gir seg utslag også på A-lagene.
Jeg mener derfor at en må finne
fram til en ordning slik at alle lag
får være med å kjempe seg opp
over til de møter lag hvor de må
gi og få motstand. Dette at alle
lag kan være med å kvalifisere seg
til større oppgaver vil øke interes
sen for trening og innsats, som
igjen vil virke slik at den som vil
forsvare sin plass på A-laget må
yte sitt beste i hver kamp. Det er
vel heller ingen urimelighet at et
lag skal få spille sammen med lag
det er på høyde med.
Det blev fra en klubbformann
(3. div) hevdet at han ikke ville
være med på å spille mot f.eks.
Pors II lag og risikere å tape.
Dette resonement er jo riv rusken
de galt. Det må jo da bli disse
klubbers oppgave å øke sine ferdig
heter og pa denne mate hindre
B-lagenes opprykning, men da har
jo forslaget allerede oppnådd noe

En journalist sa til han: — Du
forveksler livet med et 100 meterløp. Hva forsøker du å fly ifra?
Hary svarer: — Jeg kunne ha løpt
På 9,9 sek. mange ganger om jeg
ikke dag etter dag ble presset fra
alle kanter. For hver start må jeg
løpe fra misunnelse og baktalelse
Eor ikke lenge siden ble han er
klært profesjonell, men hva skjedde? Han fikk 4 mnd.’s karantene,

igjen. Men mennesket Hary raser
raser mot en trist skjebne. Vennene
begynner å snu ham ryggen.
Hvem har skylda? Foruten ham
selv, alle klubblederne, trenerne
og rådgiverne som aldri lærte ham
hva idrett burde være, som ikke
engang ga ham en veiledning.
• • 'i være et varsko
La denne -historie
har med idrettsungdom
til alle som 1-------å gjøre.

snart kan han rase over grusen

av sin hensikt, nemlig å heve inte
ressen for trening og innsats. Vi
kan vel allerede nå, dessverre, kal
kulere med nedrykking for både
Odds og Pors’ A-Iag. Skulle det
skje så vil jo forslaget bare bli
aktuelt for Odd. Det heter jo at en
ikke kan delta med 2 lag i en og
samme klasse.
Når det gjelder reservene til la
gene i den nye 10 klubbserie så
skal jo også disse spille mot 3. div.
lagenes B-lag. Det er etter min
mening knirkende klart at det blir
alt for stort sprang. Disse reserver
vil ikke kunne rykke inn i en slik
stor og viktig kamp som fullgode
erstattere, dertil er deres kamp
trening alt for svak.
Jeg tror at denne sak kan ha
interesse langt utover vår krets
og det forundrer meg at ikke NFF
ofrer en tanke på gode reservers
betydning og selv kommer med
forslag om omlegging av 1. reser
velagsserien.
Jeg tror videre at vår gruppe
tør ta saken opp ennå engang. En
henstilling f.eks. til Grenland Fot
ballkrets om å oppnevne en komité
til å gjennemgå Pors forslaget fra
ifjor inngående og om rnulig gjøre
det enda bedre. Kunne så Grenlands fotballedere se nøkternt på
det, og bli enige om å sende forsla
get til NFF’s ting som forslag fra
kretsen da tror jeg at det har store
muligheter for å bli vedtatt.
Otto.

•»
Redaksjonen støtter fullt ut
Ottos forslag, det er på tide å få
gjort noe for å få norsk fotball
opp av den dype bølgedal den for
tiden befinner seg i. Dette må gjel
de ikke minst de lag som til neste
år eller rettere sagt 1963 kommer
i 10 klubbserien.
Porsbladet ville være interessert
i å høre andre klubblederes syn
på saken. Kanskje det ville være
fruktinnbringende om en av de
større Oslo-avisene tok saken opp
til diskusjon.

[B

pORS-BLADET

9

I, L, Dyraas

PADIO-/r~~~

Turngruppa

Telf. 515 68

ELEVISJON

Brød gir styrke

TurngrupPa har forlengst begyent sesongen med følgende pro

Kaker gjør fest

■

Porsgrunn
Radio — Fjernsyn — Elektrisk

Tlf. 52 506

gram '

SOLID SKOTØY
hos

Mandag: Piker 12—14 år kl. 16
_17. Piker 14—16 år kl. 17—18.
Ungdomsparti 16—20 år kl. 18—19
Husmorparti kl. 19—20. Dameparti

H- J- HALS

52 507

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

kl. 20—21.

H.OL/EN

Tirsdag: Piker 8—10 år kl. 16—
17. Piker 10—12 år kl. 17—18.

M. M. IVERSEN

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Etb. 1916.

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Onsdag: Nøster (piker) 5—8 år
kl. 17—18. Konkurranseparti kl. 18.

MØBELFORRETNING-

Telefon: Jcrnbancgt. 50211

Mandag og tirsdags-partiene mø
ter også henholdsvis torsdag og
fredag.
Svømning mandag kl. 20—21.

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 04 56

Il

Telefon 51404 — Porsgrunn

I toppform

ij i

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

A

Vestsiden Skotøyfonretning A.s
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

■

Telefon 52121
I

PORSGRUNDS
ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

WlattaA, iwzbkudd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRDHD METALVERK fl.S
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Selv om gruppa ved sesongstar
ten teller ca. 400 medlemmer er til
slutningen stadig enorm, og da
spesielt for jentenes vedkommende.
Av hensyn til lokalmangel har
gruppa dessverre i år måttet sløyfe
guttepartiene, men har til gjen
gjeld satt i gang et ungdomsparti
for jenter.
Skal si de fire instruktriser ViviAnn Gundersen, Duddi Kjellevold
Harriet Fjeldvik og Reidun Skilbred driver godt.
Maken til innsatsvilje og inte
resse skal en lete lenge etter, men
så ser de også fruktene av deres
arbeide.
Gruppa har i år fått ny interna
sjonal bom, samt skranke, og står
således godt rustet til å ta fatt på
enda større oppgaver enn hittil.
Gruppa har i siste sesong tatt
£°dt for seg på forskjellige premiebord, Og flere skal det sikkert bli,
kjenner vi gruppa rett.
Dame- og husmorpartiet har antedning til å benytte svømmebasSenget en times tid hver mandag.
Gruppa ønsker alle gamle og nye
^dlemmer velkommen til en ny
Stor sesong.

STADION!
Det Ser ikke særlig bra ut der
°PPe nå, det er en god del som bør
ordnes. Klubbhuset er i en misera
bel forfatning, høyttaleranlegget
svikter rett som det er og der
trengs adskillig med maling på tri
bunene, klubbhus og gjerde.
Hvordan går det med planene
der oppe forresten? Det forekommer oss at det drar noe lenge ut
med både dette og hint.
Vanligvis har Porsere vært flin
ke til å ta et tak. Hvorfor ikke
sette igang med en dugnad?
A.

Publikumssvikt
Norsk idrett og da fotballen i
særdeleshet er dårlig for tida. Det
er ikke rart at publikumssvikten
merkes hos de forskjellige klubber.
I det ene øyeblikket ser det lo
vende ut, for så å dabbe helt til
bunn i det neste. Hva og hvor er
årsaken? Ett er sikkert: innsats
ser man skjelden. Det er vist for
tiden et ukjent begrep. Det er en
ting som gjelder 90 % av landets
klubber. Ja til og med på landsla
get gjør det samme seg gjeldende,
og av dem skulle man jo vente seg
mer.
B.

Serien som pågår varer som kjent
helt til høsten neste år. For å få
lov til å fortsette i den serien, vi
nå er i, må vi ikke slutte dårligere
enn nr. 3 på tabellen. Foreløbig
ser det faktisk dårlig ut, og noe
drastisk og effektivt må gjøres!
Det må kunne la seg gjøre å
skaffe en trener. Som kjent heter
det at ingen blir profet i sin egen
by, eller for å si det på en annen
måte, det nytter ikke å være trener
for sin egen klubb, selv om ved
kommende kan være så flink han
være vil.
Vel, det koster penger å enga
sjere trener, men en taper enda
mer, om vi faller en divisjon ned.
Målet må være en anerkjent tre
ner, allerede fra sesongens begyn
nelse i januar.

z

Nå går det mot vinter, og da
begynner de fleste av våre grupper

sesongen.
Gruppene har gode administra
torer og interesserte medlemmer.

Ledelsen i de forskjellige grupper
er driftige og flinke, og har allere
de sikret seg flere større arrange

menter, som helt sikkert vil bli av
viklet på en tilfredsstillende måte,
og til ære for foreningen vår.

TRENERSPØRSMÅLET!
Det har ofte vært ymtet om å
skaffe fotallgruppa en trener, og
det ble, også for noen år siden
valgt en finanskomite, men den
gang ble det ikke noe av, hva na
årsaken kunne være.
Senest i fjor forsøkte man å
skaffe utenlansk trener, men des
sverre mislykkes forsøket, til tross
for at man søkte både gjennem
svenske og danske fotballorganer.

Vi anmoder medlemmene om å
slutte opp om disse arrangementer

og ønsker lykke til.

Red.

Hjertelig takk for all oppmerk

somhet ved vårt bryllup.
Esther og Arne Stenquist.
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Medlemsmøte

Nytt fra Skigruppa
Gruppa har nå begyent å sette
bakkene i stand for vinteren. Det
arbeide som nå er i gang i Lillerugtvedt er reising av ny tribune,
utbedring av kulen og overgangen,
og ny bru over bekken.
I Rugtvedtkollen har vi fått en
«bakketråkke» som vi håper skal
gjøre et godt arbeide om vinteren
ved et større snefall. Da den gamle
vinsjen er for liten til å trekke
denne har vi anskaffet en ny som
skal settes opp ved hoppet. Vi har
også en del annet arbeide som må
gjøres der i høst.
Som dere ser har vi en god del
som må gjøres, så vi ber herved
alle skiinteresserte å møte opp i
Rugtvedt om kvelden og hjelpe til.

Tirsdag den 3. oktober hadde
fotballgruppa tillyst medlemsmøte
men det var sørgelig få som fant
veien dit. Heldigvis får man si at
de aktive var i majoritet da det
bl. a. skulle velges valgkomite.
Denne komiteen er en av de vik
tigste, og det er å hape at disse
gjør et godt forarbeide før års
møtet.
De som ble valgt er følgende:
Karl Skifjeld, Ove Austad og Ame
Stenquist, med førstnevnte som
formann.
Senere var det kaffespleis, og
etterpå spilte man kort og bord
tennis. Helge Madsen hadde med
seg noen morsomme tegnefilmer
som falt i god jord.
Vi håper at .det på årsmøtet, som
blir i slutten av november eller
begynnelsen av desember, vil bli
fullt hus, og ber alle medlemmer
møte opp.
Ref.

Turningen
Skigruppa har i år søkt om et
distriktsguttelangrenn og hopp
renn, lørdag 17. og søndag 18.
februar 1962. Nytt av året er at
vi har søkt om kombinert for gutteløperne. Dette har ikke tidligere
vært holdt i Grenland.
I Rugtvedtkollen har vi søkt om
et åpent aftenhopprenn, fredag 2.
mars, i forbindelse med et Nordisk
renn i denne sone 3. og 4. mars.

Skigruppa skal i samarbeide med
boksegruppas junioravdeling sette
i gang med forhåndstrening i Vest
sidens gymnastikksal i nærmeste
fremtid.

i gjenge igjen
Etter en lang sommerferie har
nå turngruppa startet med tumkveldene igjen. Siden disse sluttet
tidlig i sommer, har flere av turnjentene deltatt på idrettskurs. Og
så i år ble det holdt turnleir i
Horten, og der hadde vi flere del
takere med. Det var Randi Hansen,
Marit Amundsen, Bente Danielsen
og Eva Hamre som var på eliteleiren. Alle hadde hatt en fin uke
med hardtrening hver dag ved si
den av lek og moro, og alle hadde
hatt stort utbytte av leiren.
Reidun Skilbred var med på
Ungdomslederkurset på Grenland
som ble arrangert samtidig med

ungdomsleiren, og på i
lnstruktør.
kurset i Bø deltok NunneJ r
KaaSa
og Reidun Skilbred. På Elvei
Tum
ble det holdt et kurs for hustru,
iorinstruksjon, og der deltok Harriét
Fjeldvik.
Ellers har vi fått ny skrank<:e Og
internasjonal bom i år, og dette
vil sikkert øke interessen blant de
unge, og vi håper at jentene våre
tar neste aksje i pokaltevlingen
mot Sandefjord. Vi regner med at
Sandefjord kommer hit i novem
ber. Også har vi hatt dukkelotteri
og det brakte en god slump penger
i kassa. Vi takker alle som var
med og hjalp oss.
Turningen begyente igjen man
dag 18. september, og det var møtt
mange frem på alle partiene. På
grunn av skolen har Lilland Gun
dersen trukket seg tilbake som in
struktør i år. I stedet har vi fått
Harriet Fjeldvik som tar seg av
jentene i alderen 12—14 år. Reidun
Skilbred tar seg av 14—16 år,
mens Duddi Kjellevold instruerer
nøstene, og opptil 12 år. Vian Gun
dersen instruerer husmødrene, damepartiet og ungdomspartiet (som
er delt på grunn av aldersforskjel
len). Konkurransepartiet som er
fra 12 år og oppover, tar Finn
Jamtvedt seg av, men i år skal vi
også sette i gang med konkurransetrening for 10—12 år, og disse skal
Bente Danielsen og Nunne Kaasa
ta seg av.
,
I år får vi benytte bassenget
hver mandag, en time, og det får
ungdom-, dame- og husmorpartiet
glede av. Vi håper på enda bedre
frammøte, for det er plass til flere,
derfor ser vi gjerne mange nye
ansikter blant de gamle.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Ingen er for gamle,

ingen er for unge,
ingen er for tynne,
ingen er for tunge!

-ed-

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i iitstyr.

Vestregt. 14

Dame

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen
Tlf. 50915

og
Herre
klipp

FAGMESSIG ARBEIDE

Vask
Og

Føhn
Massasje

Porsgrunn

Telt. 51729

O. Braarud
Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505
KJØTT- og PØLSEFORRETNING

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsore!

Stikk innom

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager
Innstallasjonsavdeling

y

Husk:

O. M. Brerulfsen
Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Tele(on

Porsgrunn

porsgronds mek. verksted

