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FRILUFTSLIV. .
I år er det 100 år siden Fridtjof
Nansen ble født og den 14. des.
var det 50 år siden Roald Amund
sen nådde fram til Nordpolen. Av
den grunn har jeg nettopp på ny
lest gjennom noen av de bøker
disse to verdensberømte menn har
skrevet om sine eventyrlige reiser
og opplevelser. Det de utførte kan
bare karakteriseres med ordet :
stordåd!
Ikke minst til ungdommen vil jeg
si: har dere ikke lest disse bøkene
før, så gjør det i vinter. Det vil
gi varige verdier.
I 1921 holdt Nansen en tale som
han kalte ■ -Friluftsliv. . I denne
talen sier han bl. a.:
■ Det som skulle gi oss erstat
ning og fore oss tilbake til en mere
menneskelig tilværelse er og bli?’
nå engang det enkle liv i naturen,
skog og mark og fjell, på de store
vidder, i den store ensomhet, hvor
helt nye og større tanker strøm
mer inn pa en og setter merker
som ikke så hurtig utviskes igjen.
En føler seg uvilkårlig som et annet, naturligere og sunnere men-

neske, en føler en har noe som
ligger under og som er ens virke
lige personlighet, og en vender til
bake med et friskere og sunnere
syn på hele livet enn slik som det
fortoner seg her inne i byen. Se,
i ødemarkene, i skogensomheten,
med syn av de store vidder og
fjernt fra den forvirrende larm,
er det personligheter formes.»
Disse orda kan nok gi oss noe å
tenke på også i dag.
Og så håper vi at snøen snart
vil komme og lokke både ung og
gammel bort fra «den slagne veg»
og inn til «ukjente myrer og
tjern» — til styrke både for ånd
og kropp.
La oss så ofte vi bare kan, gjøre
som Margrethe Munthe sier i sin
«Ski vise»:
• Jeg snører min sekk, jeg spen
ner mine ski, na lyser det så fagert
i heien.
Fra ovnskroken vekk! Så glad
og så fri mot store hvite skogen
tar jeg veien.
God jul — og god tur!
Magnus Hjellum.

TANKER VED ÅRSSKIFTET
Takk for i år — ja takk for tre
år i Porsbladets redaksjonskomité.
Dessverre kan jeg ikke avse tid til
å fortsette, og når dette nummer
av Porsbladet er utkommet har
jeg tenkt meg å fore en mere til
ba ketrukket tilværelse, og i grun
nen er det vel bare fint at nye kref
ter og impulser slippes til.
Det har vært en morsom og in
teressant jobb, som jeg helt ufor
varende dumpet ned i.
Idrett har alltid hatt min store
interesse, og som vestsidebeboer
knyttet jeg meg til Pors som passiv
medlem i fotballgruppa. Jeg husker
så godt at jeg av ren nysjerrighet
gikk på årsmøte i hovedforeningen

en novemberkveld — den første
etter min ankomst til landet— men
at jeg skulle komme hjem med to
tillitsverv hadde jeg hverken drømt
om eller forestillet meg.
Gudmund, som hadde ivaretatt
bladets interesse på en fortrinlig
måte det året, frasa seg bestemt
gjenvalg, fordi han ville ofre seg
for andre gjøremål innen forenin
gen, og dermed var valgforslagene
til ny komite igang. De to første
komitemedlemmer ble valgt ganske
kvikt, men det gikk veldig tregt
med det tredje medlem. Det ene
forslag etter det andre ble fram
satt, men alle sa nei takk. Da
reiste Vinje Henriksen seg plutse

lig og foreslo meg. «Hvem er det»
hørte jeg rundt i salen, men det
skulle de snart få vite, for også
jeg reiste meg og fraba meg valg,
men jeg skal si at har Otto Malmgren aldri værtig hurtig, så var
han det da. Jeg hadde neppe fått
satt meg, førenn jeg hørte klubba
i bordet, og tilbakeveien var avskåret — jeg var med i redaksjons
komiteen. Uten kjennskap til klub
ben eller medlemmene syntes jeg
det var litt av en oppgave, og jeg
lå lenge våken den natt og tenkte
over sakene. Hvordan skulle jeg
gripe det hele an, og kunne jeg
bringe nye impulser til klubben.
Da dukket igjen opp de ordene
som brente seg inn i min hukom
melse som ganske ung mann, og
som stadig dukker opp. De stod
prentet med store bokstaver over
doren til et stort selskaps kontor
i København, og lød DET ER VIL
JEN TIL Å VILLE SOM FOSTRER
EVNEN TIL Å KUNNE.
De er så sanne disse ordene, at
har en viljen til å gå inn for en
sak, så kan en. Måtte alle Pors’
medlemmer legge seg dette på sin
ne i kommende år og bringe til
skudd til foreningen og idrettsli
vet på vestsiden. Sorger og gleder
følges, men det er helst de lyse sidene en husker best. Jeg har nok
mere enn en gang vært ergelig når
det ikke kom stoff til avisen, og en
selv måtte fylle ut spalteplassen,
men jeg har også gjennom mitt
virke i Porsbladet funnet mange
gode venner.
Noen ord og artikler er det blitt
i disse årene, og jeg håper at en
eller annen har funnet inspirasjon
i de.
Når en ny redaksjonskomité skal
velges på neste årsmøte, så håper,
jeg. og jeg henstiller innstendig til
alle medlemmer, at de vil være den
nye komite behjelpelig med noen
artikler.
Til alle dere som ennå ikke har
et hverv i klubben til tross for
mange år medlemsskap, er det ikke
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noe i dere som krever at dere bør
gjøre noe. Jeg har inntrykk av at
flere av dere som leser dette sitter
i glasshus. Imidlertid forutsetter
det en viss porsjon ærgjerrighet og
tiltakslyst, men hvorfor kan ikke
dette gi seg utslag i foreningsarbeidet. Det forplikter å være med
lem av en klubb så sant en har tid
og anlegg for et tillitsverv, det
krever en oppofrelse av en del av
medlemmene, men ikke nødvendig
vis de samme gjennom en lengre
årrekke.
Til de som innehar et tillitsverv
i klubben vil jeg gjerne få anled
ning til å komme med en aldri
så liten anmodning. Det som dere
steller med har de andre medlem
mer interesse av å erfare. La det
komme til uttrykk i vår egen
klubbavis.
Til de aktive utøvere vil jeg
henstille å sende oss noen ord iblant. Fortell om noen morsomme
episoder under kampene eller på
reisene til og fra disse.
Resultatet vil bli at alle med
lemmer får et godt innblikk i fo
reningens arbeide på alle fronter,
og vi står så meget sterkere når vi
trenger en hjelpende hånd utenfra.
Det er jo ikke bare foreningens
medlemmer som får bladet, det
sendes også til flere offentlige in
stanser.
Dette skal ikke forståes slik at
enn bør føle seg i takknemlighets
gjeld for det som en har fått av
idretten, det burde være en selv
følgelig ting, at det som en selv
har nydt godt av, burde en forsøke
å føre videre, så de neste gene
rasjoner kan ha de samme goder,
men VILJEN MÅ VÆRE TIL
STEDE.
Som medlem av fotballgruppa
har jeg et stort nyttårsønske, nem
lig at alle spillere vil gå inn for
den nye sesong 1962 med en inn
satsvilje, som det står respekt av.
Sett ikke deres lys under en skjep
pe førenn dere går på banen til
kamp om poengene. Gi hverandre

troen på at det vil lykkes å vinne,
og kjemp om hver ball i hele kam
pen. Om ikke det blir gevinst hver
gang, så er ikke det hoved tin
gen, når bare en har gjort sitt
beste. Den tilfredsstillelse i seg
selv er nok, og da skal nok resul
tatene komme av seg selv.
La mottoet for 1962 bli DET ER
VILJE TIL Å VILLE SOM FOST
RER EVNEN TIL Å KUNNE.
Med dette vil jeg ønske allfc
medlemmer en gledelig jul og et
godt nytt år.
J. D.

Krølle spilte fotball på B-laget.
Alltid møtte han trofast opp på
treningskveldene. Når de ikke had
de noen andre, fikk han være
reserve på A-laget. Han sa aldri
nei til å være linjemann.
Krølle var materialforvalter.
Han var alltid tilstede for å lukke
°PP °g for å dele ut. Fotballen
ble tørret, av og smurt. Linjeflaggene ble satt på plass. Ingen spade
fikk komme inn i bua med jord
på. Tålmodig ventet han til de
store gutta fant på å ga, så låste
han etter dem.
Var det dugnad på banen eller
i skibakken var Krølle med. Han
spadde dype grøfter. Han bygde
stillaser. Han satte inn ruter som
var knust. Aldri sa han et vondt
ord om noen.
Krølle var ivrig skiløper. Han
var ikke blant de beste. I klubbrenn gikk han i B-klassen. Her
fikk han premier. Ingen satte så
stor pris på de små tingene som
Krølle.
I det private liv var han maler
og tømmermann. Han bodde lenge
hjemme hos sine foreldre. Han lev
de for idrettsforeningen. Men den
ne idrettsforening var ikke Pors.
Det var en langt annen klubb.

A.

BANDYGRUPPA
Sesongen 1961—62 er nå for
lengst igang, og forberedelsene som
har vært drevet siden tidlig i høst
håper vi skal bringe gruppa fram
over.
Oppslutningen til treningen har
vært god, og interessen lover det
beste. Kølletreningen har foregått
på Vestsiden Skole hver lørdag
og søndag inntil midt i november,
da vi kunne ta Kverndammen i
bruk til istrening.
Vi håper på ytterligere fram
gang fra de siste årene, og malet
for denne sesong må være å toppe
vår avdeling i landsdelsserien. og
dermed sikre oss en plass i elite
serien. Dette skulle være innen
rekkevidde dersom alle satser for
fullt og setter lagspillet i høysetet.
Økonomisk arbeides det fortsatt
tungt i vår gruppe, da utgiftene
er mange og store, mens inntekts
mulighetene er små. Vi har imid
lertid arrangert et par dansekvelder, sammen med skigruppa, på
Viking og Vie som har gitt oss et
pent tilskudd til kassa. En medlemsutlodning har vi også hatt, og
den har også hjulpet til å øke be
holdningen.
Bandygruppa vil med dette øn
ske alle Porsere en riktig god jul
og et godt nyttår.
sekr.

Så var det
en liten gutt som gikk tur med sin
mor. Han fikk se en liten fugl oppe
i et tre.
«Mamma, se på den fauveln».
«Det heter ikke fauvel, det heter
fugl».
«Men den ligner da fært på en
fauvel, da mamma»

Vi vil gjerne få lov å takke alle
som viste oss oppmerksomhet ved
vårt bryllupp.
Mary og Svein Barth.
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PORS damegrmppes
årsfest (15 år
Den 25. november holdt dame
gruppa årsfest i klubbhuset. Ca.
60 stk. var samlet rundt et festlig
dekket bord, med blomser og leven
de lys, da formannen Mol la Hegna
ønsket velkommen.
Aftenens toastmaster var Paul
Weber. Han ledet festen på en
kjekk og grei måte. En velkomstsang, akkompagnert av Melby og
Gross, ble først sunget. Så blev
ordet igjen gitt til formannen, som
gav en kort og grei oversikt over
det som har hendt i disse 15 år,
siden starten 31/1—46. Egentlig
var jo damegruppa enda eldre sa
hun, for alt så tidlig som i 1935
—36 var det en del damer, som
sydde og holdt basar i den Røde
Mølle, som vi den gang kalte det.
Inntektene gikk den gang til Stadionanlegget som ble åpnet i 1936.
Flere av disse damene er den dag
i dag medlemmer i Pors Dame
gruppe.
Menyen på festen var pølser,
potetstappe, grønnsaker og øl. som
ble fortært med god appetitt av
alle sammen. Deretter fulgte en
vellykket tale for damene av Kåre
Kittilsen. Han fremhevet damenes
innsats — vilje og pågangsmot,
og oppfordret samtidig alle her
rene til, at alltid høre på dem. for
det ville føre frem. Erling Olsen
var også frempå med noen rosende
ord til damegruppa, og overrakte
samtidig en vakker blomsterbu-
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hjulpet til i Rugtvedtkollen med
salg under skirenn, og det har vært
både en stri og kald jobb. Da bandygruppas junioravd. ble kretsmestre var gruppa behjelpelig og
ydet lapskaus til guttene. Siden
ble ogsa klubbhuset tilgodesett med
ny varmtvannsbeholder, for den
gamle var jo helt ubrukelig..
På ettersommeren klemte en god
del av damene i gruppa, med assi
stanse av Kåre Kittilsen og Trygve
Hegna, ivei med storrengjøring i
klubbhuset. Dette skal jeg si gikk
unna med liv og lyst.
Senere på året hadde vi også en
lynutlodning av et kaffeservice på
Stadion en søndag, og deretter
fulgte et dukkelotteri.
Randi Olsen som var formann
i det forløpne år, ønsket nå avløs
ning etter 3 år. Som ny formann
ble valgt Molla Hegna. Det øvrige
styret ble: Nelly Svarstad (ny),
Anne Marie Næss (ny), Laila Fossan, Erne Kittilsen (ny). Vara
Den 6/11 1961 holdt damegrupmann Anne Helene Halvorsen.
pa et godt besøkt årsmøte i klubb
Den nye formann takket Randi
huset. Av årsberetningen framgikk
og det øvrige styret som gikk, for
det at gruppa, som i dag teller 55
godt utført arbeid, og overrakte
medlemmer, har hatt et godt ar
samtidig blomster til den avgåtte
beidsår og det viste et flott resul
formann, sekretær (Maria Skrabklev) og kasserer Nancy Steen).
tat.
Først var det barnejuletrefesten
På etterfølgende konstituerende
som gikk av stabelen 2. januar. styremøte fikk styret følgende
Deretter holdt vi den tradisjonelle sammensetning:
Formann Molla Hegna, viseform.
fest for eldre den 16. januar. Den
Nelly Svarstad, kåserer Anne Ma
ne festen blir alltid imøtesett med
rie Næss, sekretær Erna Kittilsen
stor interesse både av de gamle og
styremedlem Laila Fossan. Varam.
av oss medlemmer. Ca. 150—200
eldre mennesker møter opp til dis
Anne Helen Halvorsen.
sekr.
se fester, og de kan ikke få fullskrytt «Pors» om gjør alt dette foj
dem. Siden skiftet de med forskjel
lige utlodninger og demonstrasjo
ner. Den 20/3 ble det holdt åpent
mote med demonstrasjon og frem
visning av film fra Freia, som også
PORS daniegruppe
holdt utlodningen. Dette innbragte
en god slump i kassen vår. Den arrangerer barnejuletrefest, tors
17/4 ble det igjen holdt et åpent dag 28. i klubbhuset. Tegning på
Vestsiden Meieri.
møte hvor Freia-konsulenten igjen
var tilstede.
Ellers har vi i året som er gått

kett, med hilsen fra bandygruppa
og gratulerte med de 15 år. Så
fulgte også en tale for herrene.
Det var Maria Skrabeklev som
hadde skrevet en god prolog i den
anledning. Videre ble det også sun
get et par sanger, som var diktet
for anledningen. Festen fortsatte
så ut i de små timer med dans og
moro til kl. ble 2.
En vil hermed benytte anled
ningen til å takke Pors hovedstyre
og Pors bandygruppe for de vakre
blomster som damegruppen fikk.
Hjertelig takk.
Vi ønsker herved samtidig alle
en riktig god jul og et godt nytt år.
Pors Barnegruppe, sekr.

NYTT FRA

DAMEGRUPPA
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fotballgruppas

avslutningsfest
ble holdt i klubbhuset og meget
vellykket.
Sven Edin var toastmaster og
ledet det hele på en elegant måte.
Talene var gode, og ikke for mange
eller lange.
Bellevue Band sørget for det mu
sikalske innslaget, og vi håper å
høre denne kvartetten oftere, for
stemningen var hele tiden på topp.
10 års aktivitetsmedaljen ble til
delt Enok Solstad, Thor Skames
og Asbjørn Vennerød, mens frammøtemedaljen gikk til Åge Lund
og Vidar Kristiansen. Formannen
nevnte at disse hadde 74 treningskvelder, og at den ene hadde 31
kamper hvilket vil si at han hadde
vært engasjert ikke mindre enn
104 ganger i årets løp. Ennvidere
nevnte formannen at flere hadde
hatt toppframmøte flere år på rad,
noe som virket inspirerende og gle
delig og ansporte alle de yngre til
innsats for klubben vår.
De aktives representant var —
som toastmasteren sa — hverken
kaptein eller vise sådan, men ser
sjant Ove Austad, som takket le
delsen for samarbeidet i året som
var gått. Han var ikke fornøyd med
sesongen og mente at det skulle
kunne bli adskillig bedre, og i den

anledning henstilte han til koner
og kjærester å vise tolmodighet,
når guttene skulle trene eller spille,
ja oppmuntre dem til å yte sitt
beste.
Menyen var rikholdig og smakte
bedre enn godt, og atter ble en
hyggelig avslutningsfest avviklet
på en pen måte.
Om ikke så lenge starter guttene
treningen igjen. Alle er klar over
at det er en meget viktig sesong,
vi går i møte, og alle er de villige
til innsats for å komme med i stri
den om de beste plasser.
Vi ønsker lykke til og tror det
skal lykkes.
ABJ

Fotballgruppas

årsmøte
Fotballgruppas årsmote ble holdt
i klubbhuet, den 28. november un
der ledelse av formannen Gunnar
Haugland.
Føi' møtet tok til mintes for
mannen tre av våre medlemmer
som var gått bort — Gunnar Knut
sen, Olaf Christoffersen og Carl
P. Wright.
Valgkomiteen hadde utfort et
strålende arbeide, og dens innstil
ling ble fulgt med unntakelse av
et varamannsvalg, og hele møtet
var ekspedert på en time, som vel
er rekord.

Beha

Fabrikker

Alle beretninger var meget fyl
dige og ga et ypperlig bilde av
året som var gått. Konklusjonen
var at det ikke gikk som ønsket,
men at vi har de krefter som trengs
for å kunne nå det mål som er satt,
nemlig å bli blant de tre beste i
vår serie. At rekrutteringen er i
orden viser overlegne kretsmester
skap i både første og annen reservelagsserie. De yngste rekrutter
har vi også, idet juniorlaget ble
nr. 2, mens småguttelaget ble
kretsmester, og hele fire lag rep
resenterte Pors i junioravdelingen.
At regnskapet viste overskudd
var det vel ingen som trodde, mon
takket være et driftig styre kunne
det legges frem et overskudd på
2000 kr.
Gunnar Haugland hadde bedt
seg fritatt på grunn av private
gjøremål, likeså Olaf Hansen og
Bjørn Reinholt.
Som ny formann ble valgt Helge
Madsen — et populært valg som
sikkert vil bringe frukter. Han
er liksom det naturlige midtpunkt
i gruppa med sin aldri sviktende
interesse for denne idrettsgren.
Styre og komiteer fikk følgende
sammensetning :
Formann Helge Madsen, vise
formann Rolf Myrmoen, sekretær
Sven Edin, kasserer John Dahlmann og styremedlem Rolf Lars
Hegna. Varamenn Birger Gundersen og Lco Weber.
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Oppmann for A-laget Per Boye
Abrahamsen og U. K. medlemmer,
Ove Austad og Rolf Næss. B-utvalg ble Trygve Kristiansen. Thor
Skarnes, Olaf Thommcsscn, Kri
stoffer Skifjeld og' Harald Steen.
Juniorutvalg ble Otto Malmgren
(oppmann), Bjarne Omdahl, Thor
Fossan, Odd Svarstad, Hans Mor
gan Realfsen og Gudmund Madsen.
Avisprotokoll Ragnar Trolle Olsen.
Representant til NFF’s ting ble
valgt Helge Madsen.
Etter valgene fulgte de vanlige
takketaler, og formannen uttalte
at uten å tråkke noen på tærne så
var det et par mann han ville
nevne, nemlig Erling Olsen og Olaf
Hansen som begge har vært med
i en liten menneskealder - alltid
like ivrige og villige.

1

BETRAKTNINGER etter årets fotballsesong.
Ikke for å gjøre julen og vinte
ren mest mulig trist, men for å
friske opp de erfaringer jeg har
høstet, og ikke minst for å finne
årsakene til førstelagets svake se
song, vil jeg skrive noen ord om
dette.

Alle vi som har sett førstelaget
fra tidlig i vår til siste sure regnværskamp i høst har sikkert gjort
oss opp en mening, og med hånden
på hjertet var vi nok meget opptimistiske etter den første store
treningskamp mot Sandefjord, som
gikk inn i Beha-Cupen, men nesefisken er aldri god, og det fikk vi
sannelig erfare.

Spillermateriellet i Pors er vel
det største og beste en klubb kan
ønske seg, men UK har hatt en

Oppmann Per Boye Abrahamsen i samtale med Arnold Johannessen.

meget vanskelig oppgave fordi
flere av spillerne direkte har sviktet, og laget således ikke har hengt
sammen, men jeg tror også UK
flere ganger har vært preget av
panikk uten grunn, når laget skulle
settes opp.
«Rette mann på rette plass» sier
et gammelt ordsprog, men mot
dette er det syndet. I første rekke
tenker jeg på Bjørn Guldbrandsen,
om hvem UK på et meget tidlig
tidspunkt burde sett at han hver
ken skjøttet trening eller kondi
sjon. Videre Dagfinn Jensens innsetning på laget mot Sparta som
etter min mening var meget hasar
diøs etter hans svake kamper på
reservelaget, og endelig at Reidar
Duås ble satt av laget for hans
spill som indre- og ytreløper, mens
UK allerede i første rundekamp,
burde sett at han er en desi
dert halfspiller. Bortsett fra sjok
ket mot Vindbjart gikk vårseson
gen så noenlunde, og høstsesongen
begynte lovende med kampen mot
Rapid, men siden var det grått i
grått helt fram til kampen mot
Heddal på Notodden, og her vil
jeg gjerne framholde at den som
avslutter en sesong på laget har
krav på å forsvare sin plass, men
dette ble ikke fulgt. Således ble en
av lagets største strateger og innsatsfylte spiller satt ut, og kom
først med mot sesongens slutt, hvor
det ble 5 poeng på 3 kamper. Hvor
hadde vi ikke vært på tabellen i
dag, hvis vi hadde fått de 4 poeng
som etter min mening ble sløset
bort i kampene mot Østsiden og
Sparta på grunn av svak innsats
og bom av UK.
Skal man analysere spillerne ut
fra de plasser som de har spilt
på i denne sesong, må man kunne
si at Bjørn Reinholt har vært la
gets, beste mann (montro om han
hadde hatt flere slike sesonger,
om han hadde kommet på førstelaget tidligere — cfr. reservela-
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gets scoringstabell fra tidligere år)
Backparrets spill har vært både
og, men her har vel Wige stuk
ket seg ut på grunn av innsatsen.
Vinghalfspillet har tildels vært
meget svakt, og dette skyldes vel
i første rekke svikten på senterhalfplassen. På slutten av seson
gen gjorde UK et forsøk, som jeg
personlig var meget skeptisk over
for, men her skal UK ha en meget
stor blomst. Forsvaret ble tettere
og halfspillet bedre ved sesongens
slutt, fordi laget hadde fått sin
styrke nettopp på den plassen, som
er hele lagets krumtapp. At Askedalen er langsom vet vi, men han
har evnen til å forutse trekkene,
før de kommer, så han kan være
der ballen blir spilt. Arnold Johan
nessen har vært jevn god, men har
ikke hatt noen stor sesong som
tidligere. Av andre spillere i halfrekken husker vi best Vidar Kristiansens spill mot Odd i BehaCupen, samt Duås’ spill i samme
cup mot Skeid.
Løperekken har stort sett vært
en skuffelse. Her er brukt spillere
som har spilt svakt i kamp etter
kamp, mens andre spillere som
bedre kunne forsvare sin plass har
sittet på reservebenken. Etter Karl
Skifjelds gjeninntreden gikk rek
ken bedre sammen.
Under forutsetning av at spil
lerne trener iherdig, tror jeg når
kommende sesongs lag skal settes
opp at man da konsentrerer seg
om følgende stamme på laget:
Bjørn Reinholt, Arnold Johannes
sen, Askedalen, Duås, Rolf Nilsen.
Da tror jeg at laget vil få den rette
tyngde igjen.
Det kunne vært interessant å
skrive noe om treningen og dens
opplegg. Jeg vil i denne forbindelse
ikke unnlate å nevne at de fleste
mener helårstrening skal være det
beste, men jeg tviler på dette. De
fleste norske klubber driver med
helårstrening, men hvorfor er
norsk elitefotball for tiden på bunn.
Jeg tror at helårstreningen er en

STADION
I siste nummer av Porsbladet er
sign. A. ute med en artikkel ang.
vår stadion, som underskrevne ikke
kan være enig i. At klubbhuset er
dårlig kan jeg godta, men når han
kritiserer høyttaleranlegget så kan
han ikke ha vært på stadion i alle
høstkampene. Det er nemlig kjøpt
helt nytt anlegg som virker aldeles
utmerket og vi har til og med fått
skryt av det i pressen.
Videre klager sign. A. over at
det burde ha vært malt både her
og der, og satt i gang med dugnad
Til det vil jeg svare ham at flere
av stadionstyrets medlemmer, om
kveldene har holdt på å male på
tribunen, men det er ingen som har
bydd seg til å hjelpe. Det bør vel
ikke tigges å be om å få noe hjelp
etter mitt skjønn bør det være en
hver god Porsers plikt å være med
å hjelpe.
Sign. A. synes også at det drar
ut med planene ang. utbyggingen
av stadion. Til det ei' det bare å
svare at det går bare bra,
og at vi håper at vi ikke innen
altfor lang tid kan legge de frem
for våre medlemmer. Men en ting
må sign. A. huske at det ikke er
noe småtteri som skal gjøres på
stadion. Hele anlegget skal bygges
om og det koster mange penger,
noe som vi i Pors ikke har så alt
for meget av.
Forøvrig håper jeg at sign. A.
er villig til å gi en hånd på stadion
når det kalles på ham.
«Jeisen»

av grunnene. La oss høre noen
meninger om dette.
Har jeg med dette innlegg vek
ket medlemmene til en saklig dikusjon i Porsbladet om dette vik
tige emne, så er min hensikt nådd,
og med dette vil jeg ønske alle
Porsere en riktig god jul og en
1962-sesong som vi kan se fram
til med glede.
B. G.

1962
Det viktigste i Pors’ historie!
Årsmotet i fotballgruppa under
streket sterkt at sesongen som
kommer sansynligvis blir den vik
tigste vi har hatt foran oss hittil.
Dette gjelder ikke bare fotball
gruppa. Vi har også mange andre
store oppgaver, blant annet Sta
dion. Her arbeides det fremdeles
med de store planer, men det er
meget annet som må gjøres. Blant
annet må det bli orden på garderobeforholdene som i det siste har
vært noe bortimot skandale.
Medlemmene må regne med å
yte endel dugnadsarbeide for å få
løst problemene på en tilfredsstil
lende måte. Hvis alle — og jeg
understreker ALLE — gjør sitt,
så blir det ikke så meget på hver
enkelt. En har inntrykk av at in
teressen for klubben er for oppad
gående. Vi har tatt krafttak før,
og vi vil sikkert klare de oppgaver,
vi har foran oss også.
ABJ

Trenerspørsmålet
Ja, så er sesongen for 1961 slutt
og styret, sportsutvalg og trener
har fått i harde lag for at A-laget
ikke er på toppen i serien og at de
ikke kom høyere opp i rundene.
Atter engang ropes det på uten
landsk trener, så dyr som mulig,
som skal greie å få Pors helt opp
på toppen.
Slikt hører man virkelig på ge
neralforsamlingen og ellers rundt
omkring hvor fotballfolk ferdes,
hvis det ikke har gått slik som
man fra våren av hadde håpet på.
I siste nummer av Porsbladet
er sign. Z ute med en artikkel ang.
trener. Ja, nå må det skaffes en
anerkjent trener skal vi greie å
tonpe den serien vi nå spiller i.
Det er så dårlig, skriver han, at
hvis det nå ikke blir gjort noe så

V
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går det videre nedover. Jeg tror
ikke vi skal ta sign. Z så alvorlig.
Sign. Z er så inne på at det ikke
nytter å være trener i sin egen
klubb, og til det vil jeg gjerne
svare ham at i de siste .15 år har
Pors kun brukt trenere fra sin
egen klubb, og han vil vel ikke
komme å si at Pors har vært det
dårligste laget i Grenland. Nei
tvertimot har vi vært et av de beste
Alltid har vi vært høyt oppe i run
dene og serien. Så det med trener
fra sin egen klubb tror jeg svært
lite på er noen unnskyldning for
at det ikke har gått så godt i år
som vi hadde håpet.
Selvfølgelig kan det være både
hyggelig og lærerikt å få en trener
fra et annet sted, men tro ikke det
at alt plutselig skal bli så mye bed
re. Selv har jeg trenet under mange
utenlandske trenere, men jeg vil
ikke alltid si at de har lært meg så
meget. Nei kjære spillere hvis dere
ikke selv vil trene og gå inn for
treningen med 100 % så nytter det
lite å ha trener. Treneren er helt
avhengig av at spillerne møter til
hver trening og at de følger ham
til punkt å prikke. Hvis de gjør det
så kommer resultatene helt av seg
selv.
Håper ikke noen tror at jeg er
i mot at fotballgruppa går til an
settelse av en utenbys eller uten
lands trener. Tvertimot, kan en
annen trener få de spillere på laget
som til stadighet sluntrer unna på
treningen, til å trene, så er kanskje
meget vunnet bare ved det. Det er
nettopp her feilen ligger. Vi har
6 a 7 spillere på A-laget som til
en hver tid trener og passer sin
form, mens vi har 4 a 5 som ikke
holder mer enn en omgang. Kan
de siste komme opp i de andres
form, så skal du straks få se et
annet Porslag.
Hilsen «Jeisen»
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LITT FOTBALLPRAT:
Porsbladet har tillatt seg d gjen
gi en artikkel fra Dagbladets in
tervju med

DB

ongen i

fordi den etter vår mening bringer
så mange verdifulle impulser som
kanskje i større eller mindre grad
kunne overføres til vår egen klubb.

Spor en femåring eller en 80åring fra Fredrikstad om han vet
hvem som er ordfører i byen, og
det er ikke sikkert han kan svare
Men spør hva formannen i Fred
rikstad Fotballklubb heter, og sva
ret kommer pr. omgående, det er
Bayern det, eller Rolf Johan
n e s s e n som er hans borgelige
navn. Vennene kaller ham Rolf
men siden vi har en Rolf fra føi
i norsk idrett som attpå til hai
fått tittelen keiser, blir det til a
Fredrikstad-formannen kalles for
Bayern. Johannessen er det i hvert
fall ingen som bruker.
I virkeligheten er Rolf Johan
nessen den eneste klubbdirektor
vi har i norsk fotball. I utlandet
finner vi slike i omtrent hver stor
klubb, men norsk idrett ligger nå
engang etter på så mange områder.
Fredrikstad Fotballklubb har ord
net det så viselig at formannen er
ansatt som disponent eller vert for
klubbhuset. Som en eneveldig kon
ge skalter og valter han derfor med
alt og alle innenfor den institusjon
som heter Fredrikstad Fotball
klubb. En hardhaus var han på
banen, hverken før eller seinere
har vi hatt en back som kunne
sparke ballen så langt. En hard
haus er han som leder også, men
samtidig så sjarmerende og langt
fra bundet av noe gammelmannssyn: han er tvert imot en av de
mest radikale fotballederne vi har.
Navnet Bayern skyldes hans fire
årige onphold i Tyskland, da han
bl. a. spilte center for et lag i Oberligaen og ble mester i Bayern. Han

dundret inn mange mål den gangen,
og robust og pågående som han
var. Nå er han i ferd med å dundré
inn en ny suksess for Fredrikstad
Fotballklubb.

^Fredrikstad
Selvfølbelig er det dem som sy
nes han er for mektig, at han er
altfor egenrådig. Bayern opptrer
omtrent som manageren for Tottenham, her i landet er det nå en
gang andre egenskaper man setter
pris på hos en idrettsleder. Men
i Fredrikstad har man alltid for
søkt å følge det prinsipp at bare
de dyktigste skal slippes til som
fotballedere, det er f. eks. et ufra
vikelig krav at de skal kunne fot
ball enten de blir valgt til for
mann eller onnmann for tredje
småeruttelag. Prinsippet har tyde
ligvis ikke vært så ueffent. Neste
år er det 30 år siden FFK spilte
og vant sin første cupfinale, det
har vært 30 år uavbrutt i toppen.
Norsk idretts ulykke er vel at de
dyktigste lederne blir holdt uten
for, man er redd dem.
Fredrikstad-form annen hviler
ikke prinsipnet «skitt i Norsre. leve
Toten». Han ønsker ikke bare at
fotballen i’ Fredrikstad skal bli
bedre, han vil enerne ha norsk fot
ball bedre oerså. Derfor er han en
unonulær herre i Noreres Fotball
forbund. hvor de to tonnlederne er
fra en 4. divisionsklubb og en 5.
divisionskluhb. Bavern har rett og
slett vært nlarsom for forbunds
lederne. han nåstår rent ut at det
begås en rekke fell. Det fortvilte
ligaer io i at de ikke kan slå det
hele vekk ved å si at Bavern er en
pratmaker, derfor er det hest å ha
minst mulig med ham å giøre. Kan
skje det hadde lønt seg å giøre det
motsatte, vi tror ikke Bavern ville
si nei, hvis han f. eks. ble spurt
om å være lagleder for et B- eller
ungdomslandslag, han ville ikke si
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nei, hvis han ble foreslått til med
lem av f. eks. teknisk komite. Det
later imidlertid til å være klokest
å holde sånne plagsomme fyrer
som Bayern unna. Men i morgen
må han til og med inviteres til
Fotballforbundets bankett etter
kampen. Rett skal være rett for
resten. Fotballforbundet holder ik
ke alltid Fredrikstad-folk unna,
forbundets revisor er derfra.
Men man skal kanskje gå stille
i dorene i Fredrikstad også, der
ville de heller ikke ha noe med
Bayern å gjøre til å begynne med.
Da han meldte seg inn i klubben
som ,17-åring, fikk han etter to
treninger beskjed om at klubben
ikke kunne bruke ham. Så meldte
han seg inn i naboklubben Lisleby
og var et par år etterpå med på å
slå Fredrikstad 7—1. Det var først
da han kom hjem fra Tyskland i
1935 at han meldte seg inn i FFK.
Fra det året til 1940 var han med
på å spille inn fire cupmesterskap
og to seriemesterskap (ble spilt
bare to). I 1945 var Bayern 35 år,
og fikk bare et par sesonger til før
han gav seg som aktiv. Siden har
han hatt alle slags forskjellige
gjøremål i klubben, fra å trene lil
leputter og arrangere løkkecup til
han nå sitter der som selve kongen.
Bayern syntes det er så riv rus
kende galt at Fredrikstad skal ha
en slik dominerende stilling i norsk
fotball, han kan ikke forstå hvor
for det skal være slik. Fredrikstads
oppskrift er så enkel, det er ingen
trylleformel for suksessen. Dette
med lederne er allerede nevnt, de
som skal lære opp ungdommen må
ha noe å fare med. Men det vik
tigste av alt mener Bayern er at
miljøet er skapt, da vil nemlig gut
tene forsette å vanke i klubben selv
etter at de har lagt opp. Dette vil
bl. a. føre med seg at det aldri blir
noen tillitsmannskrise, de gamle
gutta følger med i klubblivet, og
de har f. eks. full oversikt over alle
de nye talentene som dukker opp.
Disse gamle ringrevene ser snart

når en 12 år gammel gutt har an
legg, og denne gutten kan være
sikker på å bli tatt hånd om. Bay
ern har i dag en rekke navn han
kunne oppgi, gutter som vil domminere på sportssidene om en 10
års tid.

Men A-laget og opplæringen til
det er nok det viktigste i den sko
levirksomhet som drives så mål
bevisst i Fredrikstad. I tur og or
den lar FFK sine juniorer få bli
med som reserver på turene. Det
er ikke meningen å bruke dem hvis
en av de faste spillerne skulle bli
skadd, men de blir med for å opp
dras, de skal bli kjent med tonen
og lære hvordan de skal oppforc
seg.
Men en formann i Fredrikstad
Fotballklubb må da ha problemer,
med stjernedyrkelse og en ungdom
som skal kreve så mye og gidde så
lite? Mange idrettsledere klager jo
over at de må sy puter under ar
mene på ungdommen.

— Selvfølgelig har vi problemer
Når en ung gutt fra enkle kår plut
selig blir hele byens helt er det
nok av fristelser som møter ham,
det vet jeg fra min egen tid også.
Men jeg vil absolutt påstå at da
gens ungdom er mye friskere og
sunnere enn for krigen, det er en
ren fornøyelse å stelle med en slik
ungdom. Men selv om den er frigj.
og kan tillate seg langt større åp
enhet overfor lederne enn vi kun
ne så liker guttene likevel å bli
holdt litt i ørene. Vi har alltid hatt
det prinsipp at ingen spiller skal
unngå stjernedyrkelsen og for at
laget ikke skal komme i vanskelig
heter om stjernespilleren eller spil
lerne blir skadd eller slutter. Vi
har i hvert fall aldri sydd puter
under armene på noen, er det noen
som forsøker å yppe seg, og det
hender nok, tar vi vedkommende
i kragen. Ingen tigger en om å stå
tilsluttet FFK. Det er godt lag vi
skal ha, et lag med spillere helt
uten nykker.

— Fortell hvordan norsk fotball
skal bli bedre?
— La meg bare si at jeg er blitt
en slank mann etter at jeg ble for
mann i FFK. Og tross alt kan jeg
disponere hele dagen for min klubb.
Det kan bare de færreste, det er
derfor ikke så rart at lederne skif
ter så mye bortover og at man ikke
alltid får de rette i ledelsen. Der
for opplever vi så lite stabilitet i
norsk fotball. Forbundet skulle
satse mer på klubbene, gi dem
muligheter til å få en godt foran
kret ledelse, som ikke skifter fra
år til år og som gjør de samme
tabbene om og om igjen. Erfarne
ledere kaster seg f. eks. ikke uten
videre over dette som kalles sirkeltrening, hvis en trener kom til oss
og sa han ville praktisere denne
ville jeg sende ham hjem igjen.
Men landslaget da?
— For jeg lop ut til 0—10-kampen på Råsunda i 1945 var jeg helt
sikker på at vi skulle vinne, sånn
var det i hver eneste landskamp.
Asbjørn Halvorsen sa de rette or
dene hver gang, slik at hver spiller
gikk på banen med en veldig kamp
glød. I dag sies det ingen ting til
spillerne, det appelleres ikke til
å kjempe for Gud og fedreland.
Det som sitter igjen er uttalelser
på forhånd cm at de i grunnen ikke
har noen sjanse. Ved siden av det
te får de ofte tildelt taktiske opp
gaver som de misliker.
— Fredrikstad kommune har ikke
gjort mye for idretten i byen?
— Den får sin sjanse nå, vi har
søkt om treningsfelter. Løkkene
som har skapt så mange gode snil
lere er jo blitt borte. Ellers er vi
selvfølgelig stolte av at vi har fått
et baneanlegg med et klubbhus som
er et av de beste i landet, av de
private banene utenom Ullevål er
de vel vi som har det best utbygde
stadion. Men bevares, skal vi sam
menligne oss med utenlandske
klubber har vi ikke noe å fare med.
I fjor hadde vi f. eks. besøk av en
— Forts, s. 15.
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Fra fotballgruppas innendørstrening
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Klær til enhver!

ETTER TRENINGEN - -

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

slapp av i en god stol

Gå til

fra

sen

BOTNEN

- HtnngeKviFtHiNq —

V. brua

Porsgrunn

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

Telf. 51632

Oscar Olsens Eftf.

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Kongerød & Co.

Brødr. Karlsen

Bygningsartikler — Malervarer

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50260

Kjøkkenutstyr

Telefon 50 409
V. Brua

Telf. 50438

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

J. Pettersen

H. M. Marthinsøn A.s

KJØTT- OG PØLSEVARER
Telf. 52 392

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

La det gå <.sport> i å samle på sviv.
Mengder av monster å velge i
Biengården v/ Broen Telf. 52530

o

GULLSMED

V

Dagfinn Barth

^pSlJOLA

Produse t for Telemark:

Liifidelangens Biyggeti
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SKISPORTEN
Siden siste nummer av Porsbladet har vinteridretten overtatt et
ter sommeridretten, og marken lig
ger hvit og ren. Skigruppa er al
lerede i full gang, og det drives
iherdig med ungdommen, for i dag
er det denne som dominerer grup
pa. Nettopp derfor kunne det være
på sin plass og fortelle litt om
denne gruppes historie i foreningen
vår.
Selve gruppa er like gammel som
foreningen, men ble i 1919 skilt
ut som egen økonomisk enhet. Denno herlige vinteridrett har faktisk
vært en av de viktigste støttepila
rer i foreningen siden starten 1905.
Skisporten er gammel i Telemark,
og traktene omkring Porsgrunn
godt skikket. De første renn som
vi arrangerte ble holdt i Rugtvedtog Bjørntvedtraktene. Også hopp
rennene ble holdt der, men en had
de ikke noen fast bakke, og selve
hoppets beliggenhet kunne variere
fra år til år. Senere flyttet en til
Vabakken som i den følgende tid
skulle bli arenaen for mange knivskarpe konkurranser. Den lå sen
tralt til, samtidig som den fra na
turens hånd var som laget til dette
bruk — ja selv dommertribune var

der uten noe forarbeide. Gjennom
mange år kom bakken til å bety
meget for foreningen, og arrange
mentene hadde en egen tiltrekkningskraft på publikum med stor
festivas, hornmusikk m. m. Hopplengdene kom opp i 20 m, men med
tiden ble dette for lite til de stadig
økende krav, og blikket ble atter
vendt til Rugtvedt.
I 1919 kom foreningen til en ak
septabel løsning av problemet med
grunneieren. Arbeidene i bakken
ble satt i gang av en rekke iherdi
ge medlemmer, og allerede 1920
fant det første rennet sted etter en
strålende dugnadsinnsats. Første
medlemsrenn ble vunnet med leng
der på 33,5 og 32,5 m., men senere
er bakken blitt utbygget og leng
dene øket betraktelig av mange
kjente hoppere. (Bakkerekorden er
i dag 66 5 m.) Beliggenheten er
meget gunstig, godt beskyttet mot
vær og vind, og med en egen evne
til å beholde sneen langt utover
våren.
Senere fikk en også gjort istand
guttebakke ved siden av «store
bror», og denne har gjennom man
ge år vært stedet for en masse
gutterenn, samtidig som den var

en ypperlig treningsbakke for de
eldre på forsesongen.
Som dere vil forstå er det hop
pingen som har hatt den bredeste
plass i gruppa av skidisiplinene,
og det er denne gren som har gjort
vår forening kjent innen skispor
ten, men også langrennsløperne har
oppnådd plasseringer innen sitt
felt.
Men bakgrunnen for den aktive
innsats i bakken og løypa er som
i enhver idrett meget viktig. Uten
dyktige administratorer ingen re
sultater, men i vår forening har
vi hatt drivende krefter med fram
syn uten at vi skal nevne navn.
Kan skigruppa fortsatt rekrutteres
med de håpefulle unge utøvere av
denne idrett, er det ingen fare for
fremtiden. Det nåværende og meget
driftige styre av gruppa har spesi
elt lagt seg ungdommen på hjerte,
og det skal sikkert ikke gå lang
tid førenn resultatene viser seg.
Pors skigruppe har gjennom alle
år betydd uendelig meget og hatt
en enestående good-will i hele di
striktet blant bedrifter og enkelt
personer, når skisportens menn har
bedt om en håndsrekning. Kunne
vi få aktivert de unges foreldre
ville vi komme enda et skritt
lengre på veien.

r

Tl&cmta Slipeskiuec
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.
Vj har alle.

NORRØNA FABRIKER A/S
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NYTT fra skigruppa
Vinteren er nå kommet med snø
og det er like før konkurransene
begyner som våre gutter skal del
ta i.
Sesongen er åpnet med trening
på Lifjell, søndag den 17. desem
ber. Vel 40 gutter var med. Alle
fikk prøvd sne og luft under skia,
og med den iver guttene viser kan
vi trygt gå vinterens konkurranser
i møte.
Treningsgrunnlaget er i orden.
Guttene har i 2 mnd. trenet to
ganger i uka. tildels sammen med
boksegruppa, og med den trening
bør de stå godt rustet til start
skuddet som går den 7. januar.
Skigruppa ønsker herved alle
foreningens medlemmer en riktig
god jul og et godt nytt år!

Skikretsens oppsett av termin
listen for vinteren er et slag i an
siktet på Pors. Vi er ikke tildelt
guttehopprenn.
Kretsens største skigruppe er
utelatt. Vi stiller oss spørsmålet?
Er dette lønnen for at vi i 1961
arr. vårt renn etter terminlisten,
2 uker etter snoen forsvant i ski
bakkene. Har en noe igjen for å
bygge en bakke av boks og forskallingslemmer. Kjøre snø fra
brøytekanter i skyggefulle daler,
svaret er NEI!
Vi har forespurt kretsen, men
kan ikke få et tilfredsstillende
svar. Det er pussig at Lille Rugvedt ikke skal brukes til renn i
vinter. Bakken, i kretsen som hol
der nåtidens norm. Bakken som
best egner seg for trening.
Vi er fullstendig klar over at
vinteren i Grenland er kort og det
er mange søkere til de få rennene
som kan avvikles, men la først og
fremst de lag som kan avvikle sine
renn, uansett værforhold få et ar
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rangement. Ikke som for året 1962,
der lag som gjentagne ganger har
avlyst renn påny er tildelt.
Det har nå kommet et aktuelt
spørsmål frem, etter å ha studert
terminlista for 1962. Hvilken plan
fordeles rennene etter? Svaret er
ingen plan.
Vi kommer til å stille følgende
forslag: Tildeling av skirenn i
Grenland Skikrets fordeles helt
matematisk.
Unnlater en klubb å søke, som
står for tur til et. arr. plasseres
denne bakerst på listen neste år,
som om det har arrangert.
Dette vil vi motivere nærmere på
kretstinget til våren.
Nå er det selvsagt endel lag som
vil hevde at laget vil arrangere et
stort renn hvert år, og bør holdes
utenfor den matematiske listen.
Men det ville vi helst alle!
R. G. T.

Skirenn for småjenter
etterlyses!
Jeg står i Pors og heter Liv og
er 7 år gammel.
To ganger i uka turner jeg på
Vestsiden skole. Til sommeren skal
jeg være med til Rjukan på turnstevne, og da får jeg medalje.
Det er så lenge til sommeren.
Jeg skal gå på ski og skøyter først.
Når snøen kommer, er jeg mest
glad i å gå på ski. Jeg kan løpe
langrenn, og jeg kan stå slalåm.
Da jeg var 5 år gikk jeg på ski
skole. Ved avslutningen gikk vi
langrenn og hadde nummer på
brystet. Det var veldig moro. Di
plomet har far hengt på veggen.
I Pors er det bare guttene som
får skirenn. For jentene er det
ikke noe. Det er så moro å være
med i skirenn. Da kan vi gå i fine
løyper merket med fine bånd. En
stor plakat står det «MÅL» på, og
der er det pappaer som tar tiden.
Er det ingen Pors-pappaer som har
jenter som vil være med i skirenn?
Liv

— Forts, fra s. .10.
«KONGEN I FREDRIKSTAD»
dansk 3. divisjonsklubb, som for
uten sin matchbane hadde fire treningsbaner.
— Største ønske som fotballleder?
— Vi må få mer kontakt med
utenlandsk fotball. Europacupen
har brakt oss fine impulser, som
vi burde ha mer av. Men det er jo
nesten ingen som vil ha kontakt
med norsk fotball, mens svenske
og danske klubber reiser verden
rundt. Oss er det nesten bare øst
tyske klubber som vil ha samar
beid med. Jeg holder også sterkt
på utenlandske trenere, jeg har
liten tiltro til de norske.
— De stemte for utsettelse da
forslaget om at det skulle være
anledning til å gi spillerne gave
premier for inntil 600 kr. var oppe
på fotballtinget.
— Ja, men med en ganske annen begrunnelse enn de andre. Jeg
var misfornøyd med beløpet, jeg
vil ha det opp i minst 2000 kr. Først
da kan vi kreve så mye trening som
er nødvendig av spillerne. I dag
trenes det ikke nok for at vi skal
kunne hevde oss internasjonalt.

KONTINGENT!
Dessverre viser det seg å være en
del kontingentrestanse på Porsbladet, som vi gjerne skulle ha
innbetalt snarest og innen avslut
ningen av regnskapet. Vi sender
med et innbetalingskort som vi
henstiller å benytte for de av med
lemmene som ikke har betalt for i
år. Har du allerede ordnet med
innbetaling på et tidligere tids
punkt kan du bare makulere kor
tet.
Red.

HOVEDSTYRET
ønsker alle Pors’s medlemmer en
riktig god jul og et godt nytt år!
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TURNGRUPPA
Turngruppa fylte 15 år i høst
og begivenheten ble markert med
en fest på Hotell Vic, hvor ca. 70
personer var tilstede.

Formannen Vivi-Ann Gundersen
ønsket velkommen til bords, og
overlot deretter ordet til kveldens
toastmaster Alf Jansen, som bandt
det hele sammen på en fin måte.

Etterpå var det dans med mu
sikk av det populære orkester —
Rex Band — scm var alle tiders.
De gjøglet og sang så det var rene
teaterforestillingen. Alle kunne de
synge og mestret flere instrumen
ter.
Jo, det var en fin markering av
jubileet.

Det var kommet mange hilsener
og gratulasjoner i form av blom
ster og telegrammer.
Samtlige grupper hadde sendt
blomster.

Einar ■ deisen Gundersen hilste
fra hovedforeningen og takket
turngruppa for hva de hadde ut
rettet i disse 15 år, samtidig som
han ønsket lykke til med fremtiden.
Turngruppas første form. «Mosse» Magnussen holdt en hyggelig
tale og dvelte spesielt ved de første
årene, og de vanskeligheter som
gruppa da arbeidet med. Det var
nemlig ikke meget opptimisme
blant medlemmene, med de jenter
som gikk i spissen for gruppa var
selv opptimistiske, og resultatet i
dag viser at gruppa er foreningens
største med 400 medlemmer, hvor
av bare 2 passive.

Randi Hahn overrakte blomster
fra det første styret, mens Thor
Skarnes talte for de øvrige grupper
og takket turngruppa for all hjelp
somhet.
15-års aktivitetsmedaljen ble til
delt Elen Marthinsen, Solveig Han
sen, Marit Jansen og Grethe Hart
vigsen.
10-års medaljen ble tildelt ViviAnn Gundersen, Fine Hansen, Har
riet Fjeldvik, Borgny Svendsen og
Magnhild Helgetveit.
Vivi-Ann Gundersen fikk ennvidere overrakt en flott karaffel i
tinn for 10 års virke som instruktrise. Hun takket rørt for gaven
og nevnte at det bare hadde vært
en glede for henne i disse årene.

Ut i ett “ /ra turngruppa /
Nå er turningen slutt for i år,
turnerne kan hvile før vi tar fatt
igjen på nyåret.
23. november ble det holdt års
møte på skolen. Formann ViviAnn Gundersen ønsket velkommen
og refererte dagsorden. Sekretæren
leste en lang og fyldig årsberetning
som fortalte om godt år. Deretter
ble regnskapet lest opp, og de viste
et stort overskudd. Før valget med
delte formannen en gledelig over
raskelse. Det gjaldt en invitasjon
fra Norges Gymn— og Turnforbund
til Lillan Gundersen og Bente Da
nielsen, om å delta i samling for
kvinnelige konkurransegymnaster
i dagene 16. og 17. desember. Begge
reiste.
Ved valget fikk styret følgende
sammensetning: Form. Vivi-Ann
Gundersen, viseform. Grethe Hartvigsen, sekretær Jorunn Toft (ny),
kasserer Dagmar Dahl Mikkelsen,
styremedlem Harriet Fjeldvik.
Varamenn: Ranveig Olsen (ny)
og Gudny Bie Johansen (ny). Valg
komite: Aase Grimsgaard, Eva An
dersen og Reidun Skilbred. Tillits
menn: For damer Dorit Schjødt,
for husmødre Borgny Svendsen,
for piker Grethe Hartvigsen og
Fine Hansen. Turnutvalg: Solveig
Hansen, Lillian Larsen og formann.
Teknisk utvalg: Elen Marthinsen,
Fine Hansen og Harriet Fjeldvik.
Materialforvalter: Marit Jansen.

Som kjent har gruppas tidligere
formann Anna Evensen flyttet til
Sarpsborg, og hun har her sendt
oss et brev som ble lest opp. Vi
gjengir det her:
Sarpsborg 8/11-61.
Hallo alle turnvenner!
Sender dere alle en hilsen fra
Sarpsborg. Jeg har enda ikke kom
met meg inn i et husmorparti. Det
er så mange av dem her, og når
man ikke kjenner noen så er det
ikke så godt å vite hvor man skal
gå. Men jeg får ta meg sammen
og komme avsted en kveld. Husmorpartiene turner forresten to
ganger i uken her borte, og det blir
litt ofte for meg.
Hører det går bra for dere i Pors,
og det gjør godt å høre. Håper
fremgangen fortsetter og ønsker
lykke til videre.
Sender en særskilt hilsen til Vi
vi-Ann og husmødrene.
Hjertelig hilsen til alle små og
store turnere i Pors.
Fra Anna Evensen.

Så var det smørbrød og kaffe
under drøfing av landsturnstevnet
i Bergen 1.—5. juli 1962.
Søndag 26. november gjorde
Porsjentene en flott innsats i KM
for damer og juniorer i Sandefjord.
Lillan Gundersen som startet i kl.
internasjonal senior vant med hele
18,1 foran nr. 2. Bravo! Bente
Danielsen startet i nasjonal junior
og ble nr. 3, mens Inger Westergaard ble nr. 7 i samme klasse.
Pors tok lagpokalen.
Nå nærmer vi oss jul med mye
god mat, og da er det vel ikke noen
som tenker på linjene før julen er
over. Men husk — da har vi god
plass i salen til de som vil turne
vekk de overflødige kiloer.
Så står det bare igjen og ønske
alle Porsere en riktig god jul, og
turnere — vel møtt på nyåret!

ed.
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Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Telefon 50693

Porsgrunn

O. M. Brerulfsen
Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning
Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.
Vestregt. 14

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen

Tlf. 50915
FAGMESSIG ARBEIDE

Vask

og
Føhn
Massasje

Porsgrunn

Telf. 51729

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

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

søre!

Stikk innom

når Dere skal ha tobakksvarer.

I

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innsiallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

A.S WRSRRUNDS MEK. UÆRKSTED

fp
>

i/V

r,ørM.wxxK
Støtt bladets annonsører —
de støtter oss!
SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning
V. Porsgrunn

Langgt. 20

TIL 51281

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesaker

får De hos

Porsgrunn
Kino

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport

Kr.

Reparasjoner

Knudsen

& Co.

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Abreham Aas
Storgt 157 b.

—

Ved Floodeløkkn

Telf. 50730

V. Porsgrunn

Telf. 52092, Porsgrunn
(J

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Åffldr- Aastand

Vestsidens Manufaktur

Jernvareforretning

Telf. 5 0913

— SPORTSARTIKLER —

V. Porsgrunn

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

€J£SKW

GOD
K1ARGAMN

MAHCACIN W
\ ^72

Bukett- og kransebinderi

MedZem av Norsk Blomstertelegraf

TVERS
OGÆNNOM

VPOSSGBU3CXS MARGJUKDCPABRIXX £40 *

: iåsar

ÅRSMØTE
avholdes i Pors Klubbhus, onsdag
den 31. januar 1962.
Pors Hovedstyre.
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

