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Fra venstre Gudtorm Heidal, Wolfgang Haaple, Robert Akeck, vinneren
Stephen Rischel og Willy Køstinger

Torgeir

Brantzæg,
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Reaifsens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telefon 50693

Telefon 50693

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

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.
Porsgrunn

Vesiregt. 14

Dame
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Vestsidens Herrefrisør

Vask

Winje & Christensen
Tlf. 50915

og
Føhn

FAGMESSIG ARBEIDE

Massasje

Telf. 51729

O. Braarud
Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505
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PORSGRGNDS P0 RSELÆNSFAB R IK
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Porsere!

Stikk innom

«Ekko»
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når Dere skal ha tobakksvarer.
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PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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PORS-BLADET

REDAKSJONS
KOMITÉ :
Fotballgruppas Finanskomite
Jacobiam

Boktrykkeri,

PoriprvnA

Mitsero

POÆMÆNNEN
At året 1962 vil komme til å bli
: meget viktig år for vår foreing, tror jeg bestemt jeg kan si
å nåværende tidspunkt.
Både administrativt og sportsg arbeides det under høytrykk,
or hovedstyrets vedkomende sik•r jeg i første rekke til de store
lånene for stadion. De fleste i var
jrening kjenner til at vi i de sis1 par år har arbeidet med å få
ygd om stadion. Dette er imidrtid et stort økonomisk løft. For
greie dette var det kun to al•rnativer som kunne komme på
ile.

1. Låne penger til dyr rente.
2.

Selge endel av frontpartiet

ot hovedvegen.
Hovedstyret la dette fram for
ne medlemmer på årsmøtet 15.
ars d.å. og alternativ nr. 2 ble
idtatt.
Hovedstyret fikk fullmakt til å
■dne med alt vedrørende salget,
.mt å legge fram et kostnadso•rslag for ombygningen og for
■gging av klubbhus, og dette vil
i lagt fram på et medlemsmøte
løpet av våren.
Vi regner med å få utført omrgningen uten noe særlig gjeld
r foreningen.
Hvordan stadion vil bli kan jeg
ke si, men det er vår tanke at
skal forsøke å få et pent og orntlig anlegg som kan være til

yd for omgivelsene.
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De nærmeste måneder vil gi oss
svar på hvornår vi for alvor kan
komme i gang.
Når det gjelder våre andre ei
endeler er det særlig klubbhuset
som ligger oss nærmest. Takket
være Vinje Henriksen og frue samt
et par av den valgte komites med
lemmer er huset kommet i slik
stand at det går an å leie det ut.
Damcgruppens store interesse for
huset er til stor glede for oss. Tak
ket være et stort arbeide i denne
gruppen har de kunnet forære hu
set kr. 400,— pluss ny varmtvannsbereder og nye gardiner. Når de
i tillegg til dette også holder huset
rent og pent må jeg på styrets
vegne takke hjertelig for dette.
Forøvrig har jeg det inntrykk
at det arbeides godt i gruppene.
Sportslig har det vært framgang
i alle grupper, særlig i de yngres
avd. På denne front må vi ikke
stoppe opp men fortsatt satse en
nå mere. Det er plass til ennda fle
re unge i gruppene. Vi har treningsbaner, skibakker og gode lo
kaler for all idrett, så det er bare
for ungdommen å møte fram, vi
vil ta i mot dere.

Økonomisk ser det ut til at alle
grupper greier seg. Vel må vi si
at de typiske vinteridrettsgrener
ski og skøyter arbeider meget
tyngre enn sommeridretten, men
når vi ser det store løft både ak
tive og styre gjør, da må vi være
meget fornøyde.
Fotballgruppen er vel den grup
pen som nå i år satser størst i og
med at de er gått til det skritt å
ansette en utenlandsk profesjonell
trener. Det er store uttellinger som
skal til. Vi kjenner til at gruppen
har lagt opp et stort arbeide for
å greie dette, og vi i hovedstyret
nærer ingen tvil om at dette
vil lykkes. Med den stab av dyk
tige medarbeidere i alle komiteer
er vi sikker på at det går bra. La
oss da alle håpe at forballgruppen
må få det puff framover som vi

tror vi er gode for. Det avhenger
i første rekke av om alle de aktive
vil gå hundre prosent inn for se
songen. Det er dere det gjelder.
Går det bra for fotballen, kan vi
med engang si at da går det også
godt med hovedstyret, når det gjel
der den økonomiske side.
La meg nå til slutt rette en hen
stilling til alle våre medlemmer om
å slutte ennå sterkere opp om vår
forening. Det er mange og store
opgaver som skal løses, og det er
en stor betryggelse for oss i ho
vedstyret å vite at vi har alle med
lemmene med oss.
Med hilsen
Jeisen Gundersen.
o

Arene framover
Foreningen vår har vært i virk
somhet i mange år, og det hygge
ligste av alt er at det praktisk
talt har vært bare gode år, både
idrettslig og i god kameratslig ånd.
De som steller med foreningen i
dag samt våre medlemmer har en
solid platform å stå på i sitt ar
beid. Vi har store økonomiske verdier, fordi det alltid har vært dyk
tige administratorer i Pors. Men
for at foreningen fortsatt skal
komme videre, er det ikke minst
de idrettslige resultater som teller.
Når fotballgruppa i år har tatt
det store løft å ansette en profe
sjonell trener, er det bare å håpe
at dette vil gi resultater til høy
ning av det idrettslige nivå.
Som gamle Porsere synes jeg
vi alle bør støtte opp om det til
tak som finanskomiteen har satt
igang. Det kan vi best gjøre ved
å gi vår skjerv og kjøpe en eller
flere treneraksjer.
Utsett ikke dette, men kjøp nå.
H.

PORS-BLADBT
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Pengenes makt
Jeg leste for en tid siden en ar
tikkel om dette emne. Tre gutter
satt og snakket sammen, og plut
selig hadde den ene av dem ut
kastet følgende spørsmål «hvis du
hadde riktig mange penger, hva
ville du da bruke de til».
Den første av guttene svarte at
han ville sette pengene i banken,
så de kunne trekke mange renter.
Den andre ville bruke dem til en
utdannelse på høyskolen. Den tred
je derimot ville reise på marked
og kjøpe en fin gave til sin mor.
En lærerinne hadde diskret stått
og hort på, og hun kunne siden
fortelle at den første gutt var blitt
gårdeier og hestehandler, den and
re ingeniør, og den tredje hånd
verker.
Denne lille historie forteller oss
hvilken makt pengene har allerede
i vår tidlige oppvekst, og dette føl
ger en oppover i livet.
Umiddelbart liker vi best den
gutten som tenkte på sin mor,
fordi han hadde en tanke tilovers
for noe annet enn nettopp seg selv.
Dette virker så sympatisk.
Hva ville Pors Fotballgruppe
gjort hvis den hadde riktig mange
penger? Den ville gjort det som
den allerede har gjort, nemlig å
ansette en profesjonell trener. I
tillit til at det finnes riktig mange
medlemmer og interesserte innen
Pors med samme innstilling som
den tredje gutten, har den finans
komite som er nedsatt og som ar
beider for Pors fotballgruppe star
tet et trenerfond. Mange treneraksjer er allerede omsatt til kling
ende mynt, og vi håper naturlig
vis å kunne melde utsolgt om ikke
så altfor lenge, så de alle kan trek
ke renter i form av en ivrig
idrettsutfoldelse for foreningens
ungdom på Vestsiden. Dette må
være det primære, dette at vi kan
aktivere ungdommen til noe sundt
og oppbyggende. Dette at vi kan

gi våre barn anledning til uselvisk
og oppdragende idrettslek under
kyndig veiledning er renter som
ikke kan måles i penger.
At vi også venter idrettslige re
sultater er en annen ting, med de
tror jeg vil komme av seg selv,
når vi har en dyktig trener som
helt kan hellige seg sin trenervirksomhet.
Vi må være takknemlig for å
ha ivrige ledere som går inn for
å holde hele dette apparat igang
uten vederlag av noen art, for det
er ikke få problemer og oppofrelser de har å stri med for å skaffe
de unge et godt utbytte av sitt
medlemsskap. Dette kan ikke vur
deres høyt nok, og vi må ikke
skuffe dem i deres bestrebelser.
Uten et nært samarbeide mellom
de voksne og idretten kan vi sim
pelthen ikke nå de mål som er satt.
Ved å kjøpe en treneraksje til
kroner 10,— hjelper du oss til å
hjelpe andre, og til å kunne fort
sette det arbeide som allerede er
igang, og husk at du har sjangscn
til å vinne en av de tre premier
til en samlet verdi av kr. 1500,—.
Hjelp oss til å la de unge finne
sunnhet i idretten, så det kan bli
en spore til videre utvikling også
på andre områder i det daglige
livet.
J.D.

Være eBler
ikke være
Et gammelt og slitt ordtak, men
allikevel høyst aktuelt. Det er vel
ikke mange av oss som ikke har
vært i denne situasjon som en
keltperson. Da er det kun en ting
å gjøre, nemlig å se tingen i øy
nene som den er, gjøre et kraft
tak og komme på rett kjøl igjen.
Det er ikke bare enkeltpersoner
som kan komme i denne situasjon.
I en forening kan også dette hen

de, men da kan ikke den enkelte
makte noe alene. Nei, da må det
løftes i flokk. Men for den enkelte
vil resultatet vise seg og bli posi
tivt.

Nå gjelder det Pors fotballgruppe. Man kan jo ikke si at gruppen
er i noen kritisk situasjon, men
skal vi være ærlige, hai’ gruppen
i de senere år ikke hatt den frem
gang og stabilitet man måtte øns
ke seg. I en kamp kan man være
vidne til det helt store spill, ja
spill av hovedsericklasse, for så i
neste kamp å se en kamp på la
veste nivå. Og da vil man uvilkår
lig spørre seg selv hvor ligger
feilen» ? Det kan her være delte
meninger, men en ting er sikkert
— noen feil med de aktives evner
er det ikke, for det har vi sett så
mange eksempler på.
Nei, et lag er som en maskin
med mange deler, og den må pas
ses av en kyndig mann. Alle deler er like viktig, stor eller liten,
og hvis en av disse deler klikker
vil det gå ut over maskinen som
helhet.

Pors fotballgruppe har nå inn
sett dette og gått til det store
skritt å ansette en trener for på
denne måten å få hele maskinen
til å virke til fullkommenhet. Det
te er et stort økonomisk loft som
gruppen har tatt, og den kan ikke
klare dette alene midt oppe i en
hektisk sesong. Styret oppnevnte
i den anledning en finanskomite
for å ta seg av den økonomiske
side av saken, for en så god tre
ner som vi var så heldig å få kos
ter mange penger.
Komiteen har bare vært i ar
beide en liten tid, men har alle
rede møtt en enestående oppslut
ning om sitt arbeide. Vi er meget
takknemlig for de beløp som alle
rede er kommet inn fra både med
lemmer og andre interesserte, og
vi håper å møte samme offervilje
og forståelse i våre fremtidige ar_
rangementer.

f
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La mottoet i inneværende sesong
bli «ikke bare være der vi i dag er,
men et hakk opp i første divisjon
for å bli der». Mulighetene er der.

Wilhelm Karlsen

formann i finanskomiteen.

BBadkontingent
Da redaksjonskomiteen fikk til
bake sitt regnskap fra revisjonen

før årsmøtet hadde det dessverre
fått en bemerkning om den dår-

lige kontingentinngang.
At denne bemerkning var helt

på sin plass vil man forstå, når

man horer at bare 27 medlemmer
hadde betalt sin kontingent. Det er

lite oppmuntrende og gir ikke ak
kurat mersmak for de som påtar

seg den opgave å utgi bladet og

nedlegger et stykke arbeide til for
eningens beste.

På siste årsmote påtok den ned
satte finanskomite seg den opp

gave å stå for utgivelsen av Pors
bladet i 1962, og vi håper selv
sagt å bli mott med mere velvilje

når det gjelder kontingent. Men
vi er fremdeles takknemlig for inn

legg fra medlemmene, så bladet

kan bli så alsidig som mulig.
Med dette nummer sender vi gi-

rokort for innbetaling av kontin
genten, og er du i restanse kan
du benytte anledningen til også å
betale den. Kontingenten kan og

så innbetales til Den norske Cre

ditbank eller til en av gruppekassererne. Hvis du ikke har kjøpt

treneraksjer kan du også bruke
girokortet til dette formål, og vi

skal omgående sende deg aksje
brevet. Mere enn noensinde tren

ger vi din støtte.
J.D.

Porsbladet presenterer

KARL PANNAGL
Som sikkert alle Porsere vet er
Karl Pannagl fra Østerrike. Han
er født og oppvokst i Wien, og
kom således tidlig i nær kontakt
med den verdenskjente Wiencrfotball. Karl Pannagl er 54 år og
har i hele sitt liv vært knyttet til
idretten, først som amatør, siden
som profesjonell fotballspiller, og
igjen senere som fotballtrener.
Som amatør spilte Karl Pannagl
4 ganger på det østerrikske lands
lag, men han gikk tidlig over til
profesjonismen i klubbene Wiener
Sportsklubb og F.K. Donau. I 1932
flyttet Karl Pannagl til Sveits
hvor han knyttet seg til 1. divi
sjonsklubben Aarau som trener og
spiller.
Inntil siste verdenskrig virket
han som spiller og trener i følgen
de land — Sveits, Tyskland, Tsjek
koslovakia, Malta, Frankrike, Ro
mania og Norge (kretstrener i Ber
gen 1939). Under krigen var Karl
Pannagl ansatt som idrettslærer
ved idrettshøyskolen i Wien. I
1946 flyttet han igjen til Sveits,
og denne gangen til den meget
kjente 1. divisjonsklubb F.C. Grenchen. I denne klubben virket han i
tre sesonger som trener, og opp
nådde meget gode resultater. Ek
sempelvis kan nevnes at klubben
i 1947 nådde semifinalen, og i 1948
finalen i det sveitsiske cupmesterskap. Laget fikk også meget gode
plaseringer i den sveitsiske liga.
I de to påfølgende sesonger trenet
han klubbene Convordia fra Basel
og Sport Reunis fra Delemont.
Etter fem års virke i Sveits rei
ste han til Danmark, hvor han
trente 1. divisjonsklubben Esbjerg
f.B. i sesongen 1950/51. Deretter
reiste han til Kjøbenhavn til 2.
divisjonsklubben Skovshoved Idrettsforening. Her virket han i
to sesonger, og etter to sesonger
lå denne klubben på en pen 3. plass

i den danske 1. divisjon. Karl
Pannagls resultater i Skovshoved
Idrettsforening er noe av det bes
te en utenlandsk trener har opp
nådd i Danmark.
Via et engagement i Belgien
kom Karl Pannagl i 1954 tilbake
til Bergen, og denne gangen som
trener for Brann. De gode resul
tater som ble oppnådd skulle vel
være kjent av alle.
Året etter gikk turen til Dan
mark, og igjen var det Skovsho
ved Idrettsforening, som nå be
fant seg i fare for nedrykking til
en lavere divisjon, men også den
ne gangen ble resultatet vellykket.
Ved seriens avslutning lå laget på
en hederlig 4. plass.
I tur og orden fulgte så engagementer i Sverige, Grekenland og
Luxemburg.
I 1961 kom Karl
Pannagl igjen tilbake til Danmark
og Skovshoved Idrettsforening.
Er det noen som ikke vet hvor
Karl Pannagl befinner seg i 1962
kan vi bare henvise dem til en treningskveld på Pors Stadion.

Karl Pannagl har gjennom sitt
virke som trener hatt mange og
dyktige fotballspillere under sin
kommando. Fra Danmark kan vi
nevne Jens Petter Hansen, Søren
Andersen og John Jørgensen som
alle er fra Esbjerg f.B. samt Poul
Rasmussen, Kurt Nielsen, Kai Nielsen, John Petersen som alle er
fra Skovshoved Idrettsforening.
Karl Pannagl har bare vært engagert kort tid hos oss, men alli
kevel har vi allerede fastslått at
han har en enestående evne til å
få guttene med seg på treningskveldene, og vi håper selvsagt at
resultatene heller ikke vil utebli
hos oss. Treningsiveren er større
enn noengang tidligere.

S.E.
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Stiler vi for høyt?
Fotballformann med begrenset

optimisme

Etter at det ble kjent at
fotballgruppa skulle ansette
utenlandsk trener har det
ikke vært mangel på publi
kasjon om gruppas planer
og mål for sesongen. Opti
mismen har kanskje vært
svært stor enkelte ganger
og vi kontakter fotballfor
mannen for å få hans kom
mentarer til de mange pres
semeldinger:
Det har i mange år vært et ut
bredt ønske i Pors å få ansatt en
dyktig utenlandsk trener, men
dyktige trenere er vanskelig å få
tak i og man har jo dessuten hatt
store betenkeligheter reint økono
misk. Det har nok også gjort sitt
at vi har hatt en så dyktig mami
som Jeisen i vår midte. Når Jeisen
i år sluttet, fant styret det vikti
gere enn noensinne å forsøke å
skaffe en dyktig avløser og det
lykkedes oss å få kontakt med
østerrikeren Karl Pauuagl, som vi
etter grundige undersøkelser trygt
fant å kunne anbefale for med
lemmene.
Et enstemmig medlemsmøte ved
tok å ansette Pannagl, og det ble
øyeblikkelig opprettet en finansko
mite for å hjelpe gruppa økono-

misk. De aktive lovte helhjertet å
gå inn for sesongen, og alt fra
første treningsdag i januar har det
vært en treningsiver som aldri tid
ligere.
Spileme har vært meget godt
fornøyde med Rolf Myrmoens forhåndstrening og interessen nå når
Pannagl har begynt sitt virke er
fantastisk.
Når det gjelder våre mål for se
songen, så la oss gjerne sikte mot
topplass i serien, det har vi plikt
til i konkurranseidrett. Skal man
se nøkternt på det, er dette imid
lertid et meget vanskelig mål og
jeg vil allikevel være svært godt
fornøyd om vi «bare» kan sikre oss
en plass i den nye 2. divisjon.
For å nå dette må vi minimum
slutte på tredjeplass i serien og
når man hører om hvordan også
våre motstandere satser, må det
tas kraftig i om vi skal klare opp
gaven.
Avisreferatene har muligens gitt
inntrykk av at vi forlanger av
Pannagl som «sjef» at han skal
skaffe oss topplass, men som han
også selv sier, er han ingen «troll
mann» og det er ene og alene ma
teriellet han har å arbeide med
som gjør utslaget.
Vi har tro på våre spillere, og
når vi vet at guttene nå har kom
met under dyktige hender, håper
vi at deres ytelser skal bli langt

større enn tidligere. Med Pannagls
store rutine tror vi også at hans
hjelp foran mange av årets store
oppgaver kan få avgjørende betyd
ning.
Hvis bare guttene kan vise sam
me iver og glød i årets kamper
som i treninga hittil, ser jeg lyst
på sesongen, selv om jeg ikke sti
ler helt mot toppen slutter forman
nen.

Fire kamper på
Vestsiden i april!
Fotballgruppa har stort
treningsprogram for seriestarten.
Det er satset stort i fotballgrup
pa med trener i år og våre gutter
skal sannelig heller ikke mangle
kamptrening, når de som første
seriemotstander møter Sarpsborg
i Østfold 6. mai.
Det store snøfallet først i måne
den var en «stor strek» i regninga
for vårt treningsoppleg og vi måtte
fra planlagt utetrening påny ty til
gymnastikksalen.
Før «sommertiden» tok til ble
imidlertid treningsbanen ved sta
dion ryddet for snø, og lørdag 17.
mars kunne banetreningen ta til.
Fjorårssesongen ble innledet med
kamper 18. mars, mens vi i år ik
ke ergner å komme igang før 1.
april. Med den solide forhåndstre-

Beha Fabrikker
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ning som har vært drevet burde
allikevel spillerne være «i rute».
Vi håper at forholdene skal til
late kamp på treningsbanen 1. april da vi som første motstander
får «Eik» på besøk. Klubbene mø
tes med A og B-lag.
8. april blir Larvik Turn vår
motstander. Denne kampen skulle
vært åpning av «Lovisenhind» for
året, men nå blir vel også kan
hende denne kamp flyttet til Vest
siden. Også Larvik Turn har vi
håp om skal spille med A og B-lag.
15. april gjester «Asker» Vest
siden og til denne dato håper vi
at stadion skal være klar.
2. påskedag moter vi Runar i
Sandefjord, som en gjenvisitt for
deres besøk i Porsgrunn i fjor.
Generalprøven for seriestarten blir
mot Mjøndalen på Vestsiden 28.
april og denne kampen går samti
dig inn som 1. runde i årets Behacup, som vi også i år har fått inn
bydelse til.
Vi har også tilbud fra andre
lag om kamper og regner med et
fyldig program også for vart B
og C-lag for serisesongen tar til.

satte vi kursen innover med av
reise fra torvet lørdag kl. 13,30.
Alle guttene var i strålende hu
mør da Frank tok frem listen og
ropte opp navnene på alle sammen
så vi var sikre på at alle var kom
met med.
Rølles-haugen var første stopp,
der guttene var inne og fikk seg
en «Coca» før turen gikk videre
til Oslo hvor vi var inne kl. 18. Vi
ble så enige om at guttene før vi
reiste videre til skolen, der de skul
de innkvarteres, skulle få en rund
tur i byen før sengetid. Efter rund
turen ble guttene kjørt til Hasle
skole for overnatting under ledelse
av Frank Olsen og Ame Rød. Et-

ter en siste finpuss over skiene
gikk guttene til ro.
Søndag formiddag ble guttene
hentet og kjørt til bakkene der de
skulle være med og marsjere inn i
hesteskoen med alle de andre (ca.
1350 stk.). Presis kl. 12,00 satte
førstemann utfor, og siden gikk
det slag i slag i disse 3 bakkene
i hele 5 timer før rennet var fer
dig. Men det som imponerte meg
mest ved dette rennet, var det svæ
re gavebordet nede i hesteskoen.
Der ble det delt ut gaver både til
den ene og den andre, ettersom de
hoppet. Det var lommelykt, pledd,
pølser (Qvigstads), fotball, bindinger og mye mer. Antagelig skjen-

—sen.

Guttenes
Holmenkollrenn!
Det som står høyest hos en gutteløper må vel bli det å få være
med til Oslo og delta i «Guttenes
Holmenkollrenn».
Når de første snofillene har falt
mot bakken, tar de skiene frem
for å trene. Ja, da tror jeg Bckkelagsbakkene ved Oslo står dem i
tankene, og at i år skal også jeg
være med. Være med på et skieventyr som sitter i tankene til len
ge etter de har blitt voksne. Vi her
i Pors var i år så heldige at vi
fikk med hele 32 gutter til dette
rennet, som ble arrangert i Oslo

søndag 25/2.
Med bussen til Skoe og Oksum

' ...

DE TRE BESTE i deres første hopp. Øverst seierherren Tor
geir Brantzæg, så Sadao Kikuchi og nederst Wolfgang Happle.

I. L. Dyraas

PADIol l~~

Telf. 5 15 68

l/ELEVISJON

Brød gir styrke

Kaker gjør fest

Porsgrunn

Radio

Fjernsyn

Brødr. Karlsen

Elektrisk

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Tlf. 52 50G

52 507

Telefon 50 409

H. OL/EN

V. Porsgrunn
Telf. 50425

M. M. IVERSEM
Etb. 1916.

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER

MØBELFORRETNING

Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Telefon: Jernbanegt. 50211

Porsgrunn Samvirkelag

fllfred Spori

Avd. 1 — Telf. 5 Olf 56

Telefon 51404 — Porsgrunn

I toppform
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

Enef orhandler

V. Porsgrunn

Telefon 52121

PORSGRUNDS ØRE8ANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

YTLcMaA iruzåfcudd.

ag ttefae^oM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METflLVERK fl.S
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ket av endel bedrifter og forret
ninger som reklame. Speakeren var
også en som kunne sine ting, han
kom med mange muntre innslag,
som da vår egen Hermod Nilsen
stupte overende i overgangen så
begge skiene falt av ham. Nei der
falt han, vel, ta fallet med godt
humør det var ganske sikkert feil
med bindingene. Ned til gavebordet og få deg et par nye. Og gans
ke sikkert var ergrelsen over fal
let som blåst bort da bindingene
lå vel bevart i lomma. Men selv
om guttene koset seg så gikk det
ikke akkurat så som vi ledere hå
pet, nesten alle våre gutter måtte
overende etter endel gode hopp.
Særlig da Rustad måtte overende
på sitt meget gode hopp på 38,5
m var det ergerlig, for det hoppet
hadde han kommet høyt opp på
Men dessverre fallet var ikke til
å avverge da han fikk vind mot
nedslaget. De som falt fikk ikke
hoppe andre omgang. Så mange
måtte stå over da fallprosenten
var meget stor.
Dessverre ble det bare en pre
mie denne gang, (nr. 52 Ole Kr.
Stokke) men med bedre trening

9

Torgeir Brantzæg vant med kjempehopp
i Rugtvedtkollen
Fikk 18,5-18,5-19 i stil. Kikuchi og Happle på de neste plasser
At Torgeir Brantzæg er en fris
kus i hoppbakken er noe de fleste
kjenner til, og dette fikk han da
også vist i Rugtvedtkollen. Men
samtidig vårtet han opp med rik
tig stilfulle saker, særlig i første
hoppet da han strakk seg til 62,5
meter og fikk 18,5 — 18,5 — 19
i stil. Et bedre hopp er det vel len
ge siden det er prestert i Telemark.
I 2. omgang var Brantzæg nesten
like frisk. 62 meter ble det da, men
han var nedi med handa og fikk
kraftig trekk. I den tredje og siste
omgangen hoppet han «safe» og
sikret seg seiren og middagsservi
set med et hopp på 58,5 meter og
gode stilkarakterer.

til neste vinter gjor vi det mye
bedre, ikke sant
Så vil vi ledere få takke alle
guttene for god oppførsel. Med
slike gutter er det bare morro å
reise. Takk for turen.
Th. R.

Ellers var det nok japanerne
Eto og Kikuchi de 3—4000 tilsku
ere kom for å se, og dette skuffet
heller ikke. Eto var kanskje noe
tammere enn ventet, men Kiku
chi var riktig frisk og vårtet i 2.
omgang opp med dagens nest bes
te hopp. Stilkarakterene hans lå
på rundt 18. Wolfgang Happle var
ikke stilmessig så god som Brant
zæg og Kikuchi, men han hoppet
langt og sikret seg tredjeplassen.
Rennet ble av meget god kvali
tet, og dette sørget utlendingene
pluss Brantzæg og Gudtorm Hei
dal for. Drangedolen viste nok en
gang at han er Rugtvedtspesialist,
og han kommer sikkert igjen neste
år også.
Arrangementmessig
ble også
rennet av langt bedre kvalitet enn
tilfellet har vært de siste åra.
Kvelden ble av de store for en
hopperentusiast.

Resultatlista:
Kl. D: 1) Gunvald Wighus, 196,6
2) Kjell Bergersen, do. 194,3.

F
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Det arbeides på spreng
foran årets store hopprenn
i Rugtvedtbakken —
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Kl. B: 1) Odd Nøklegård, Gjer
pen 194,1. 2) Nils Oddvar Hansen,
Birkebeineren 187,7. 3) Bjørn Høy
dalen, Storm 185,7.
Kl. Junior: 1) Helge Håkonsen,
Ørn 189,5. 2) Thor Schultze, Kra
gerø 187,2. 3) Jan Ame Eriksrød,
Gjerpen 186,2.
Kl. A: Torgeir Brantzæg, Ogndal 227,3. 2) Sadao Kukuchi, Ja
pan 223,9. 3) Wolfgang Happle,
Vest-Tyskland 221,5. 4) Gudtorm
Heidal, BUL 221,2. 5) Stephen Rischel, USA 214,3. 6) Yosuko Eto,
Japan 214,0.

lulelrefeslene

Også, i år holdt turngruppa sine
tradisjonelle juletrefester i klubb
huset. I motsetning til i fjor da
vi delte det på to dager, ble det i
år delt på to: 5—9 år og 10—16
år, slik at alt ble avviklet på en
dag.
Klokken 16,00 strømte de
minste inn i sin fineste stas, man
ge ble fulgt av mammaer, og da
formannen åpnet festen, var det
fullt i hele lokalet. Senere på kvel
den kom de største pikene, og dis
se fylte også godt opp. Festkomi
teen vårtet opp med brus og dei
lige boller og kaker pluss kaffe til
de voksne. Det var gang rundt ju
letreet mens Karin og Grete Han
sen sørget for musikken ved pia
noet, og det var underholdning av
pikene selv. Noen spilte, sang, les
te opp eller vårtet opp med annen
underholdning. Men stor var jube
len da det lakket mot slutten og
to julenisser kom klatrende ned
fra en luke i taket, og enda større
da den ene mistet fotfestet i sti
gen og var nær på å falle ned. Da
var jubelen øredøvende begge gan
ger. Nissene delte ut epler og ap
pelsiner, og fant ellers på mye
moro.
Kvelden gikk fort, og snart var
klubbhuset tomt for unge turnjen
ter og turngruppa kunne også i år
ha all ære av en vellykket juletre
fest.

11
Laridstiirnstevnet i Bergen.

Turnleir i Oslo.

15. jan. startet turningen igjen
etter ferien til gamle tider. Det er
stor og jevn tilslutning, men salen
er stor, og vi har plass til enda
flere. Hos de voksne trenes stevneprogrammet, og som kjent er det
i år Landsturnstevne i Bergen i
tiden 1—5. juli. 39 damer og hus
mødre har meldt seg, men vi må
nok regne med noen forfall, og hå
per ihvertfall på å kunne reise med
en tropp på ca. 30, derav 10 hus
mødre.

Randi Hansen, Bente Danielsen
og Lillan Gundersen fikk innbydel
se fra Turnforbundet om å delta
i leir i Turnhallen i Oslo for kvin
nelige konkurransegymnaster 3—4
mars. Alle tre reiste og hadde stor
glede og nytte av leiren.

I år er det besluttet å innføre
en ny turndrakt. Alle landets dameturnere skal ha like, og de gam
le «kjolene» med strikk i livet skal
erstattes med ettersittende kreppdrakter i en nydelig mellomblå
farge. Om vi skal ha et lite vippeskjørt utenpå denne er enda ikke
bestemt, men med eller uten, —
disse vil i stor grad skille seg ut
fra de gamle.
Vel, tiden går fort, og vi gleder
oss til den dagen vi kan pakke
kofferten og dra i stor flokk til
Bergen. Det blir sikkert noen her
lige dager sammen med flere tu
sen turnere fra hele landet, og vi
lover et fyldig referat fra dette
oppholdet.

Kretsturnstevnene.

Men det er ikke bare landsturn
stevne, men også kretsturnstevne
både for piker og voksne. Dette er
for de voksne i år lagt til Skotfoss, søndag 27. mai. Vi håper på
enda større tropp her enn til Ber
gen, og programmet er det samme.
Stevnet for 9—16 år er lagt til
Rjukan, søndag 3. juni. Stevneprogrammet er ennu ikke kommet,
men kan ventes hver dag, og vi
håper snart på å komme i gang
slik at vi får lengere tid til å tre
ne og bli sikre. Dessuten har vi
nå mange piker som skal avlegge
prøve til gymnastikkmerket og
dyktighetsmerket.

NM på Hamar og Moss.

9. mars reiste fire jenter til Ha
mar for å delta i NM for kvinner
junior 10. og 11. Det var Jorunn
Grotheim, Randi Hansen, Inger
Westergård og Hege Saastad. Det
var knivskarp konkurranse blant
60 turnere, og Pors-jentene turnet
pent og sikkert. De plaserte seg
på henholdsvis 22., 28., 33. og 42.
plass, og ble nummer 8 i konkur
ransen om lagpokalen. Dette er
fin plasering tatt i betraktning at
det dreide seg bare om tiendedeler,
og lederen Vivian Gundersen var
godt fornøyd med resultatet.

24.—25. mars avvikles NM for
damer i Moss, og Bente Danielsen
og Eva Hamre starter begge i klas
se internasjonal junior for første
gang. Vi ønsker begge lykke til!
Medlemsmøte.

Så har vi hatt medlemsmøte 6.
mars i klubbhuset. På møtet med
delte formannen gledelige nyheter
om at gruppa har mottatt følgen
de pengegaver: Kr. 100,— fra
Porsgrunn Metallverk, kr. 300,—
fra Damegruppa og kr. 350,— fra
Seamley’s fond. Ellers var det for
det meste Bergensturen som ble
drøftet, og fantasien gikk livlig
over kaffekoppene utover kvelden.

—ed.
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Vi må utvilkårlig spørre oss selv
hva som er i veien med våre to
fremste nevekjempere Øivind Sandersen og Roald Skjelbred. Min
mening er at det må være noe galt
med treningsopplegget. Det var
vondt å se på hvor hjelpeløse de
var på siste boksestevne mot sine
to danske motstandere, som jeg
vil betegne som noe over middels,
selv om de var landslagsboksere.
Særlig Skjelbred burde ha vun
net en klar seir, hvis han hadde
temmet sin hissighet og spart på
kreftene i kampens begynnelse, og
da spesielt når den gode Skjelbred
var klar over sin dårlige kondisjon.
Etter hans kamp hadde jeg den
glede å få hans motstander ved
min side. Dansken poengterte for
meg at han var sikker på å tape
kampen, men etter som kampen
skred frem ble han mindre impo
nert over Skjelbred. Dertil var han
altfor uryddig og ivrig etter å få
en hurtig avgjørelse, og slo dertil
ofte med åpen handske. På slutten
av annen runde forsto han at
Skjelbred ikke hadde kondisjon, og
så da sin sjangse til seir. Skjel
bred pustet ganske tungt, og en
forsering i siste runde ville gi ham
seiren — noe som også slo til.
Slik uttalte Skjelbreds motstan
der seg, samtidig som han syntes
ringdommeren var altfor passiv,
når det gjaldt ureglementerte slag.

Han uttalte også at Skjelbred ville
bli en glimrende bokser, men hans
ivrighet gikk ut over teknikken
og ikke minst kondisjonen. Med
mere passivitet i begynnelsen av
sine kamper ville Skjelbred vinne
stort i fremtidige kamper, og han
gledet seg til å mote Skjelbred
igjen.
Angående Sandersens kamp, så
hadde vi ventet noe annet. Sandersen er ikke så dårlig at han burde
ha tatt imot så meget juling. Var
det danskens morderiske øyne som
hypnotiserte ham i den grad at
han ikke fikk noe til? Bare Sanderscn selv kan svare på det. Vel
hadde dansken en fryktet knock
out liste bak seg, men usårlig var
han ikke.
Det er heldig for Pors boksere
at NM er utsatt til mai måned.
Begge har til den tid overstått
sine karantener, og forhåpentlig
vil deres innsats da bli en ganske
annen. Et norgesmesterskap eller
to burde Pors kunne sikre seg.
Så over til trening.
I de senere år har Pors hatt be
søk av et par ypperlige boksetrenere. Jeg skal bare nevne Pete
Sanstøl. Har dere glemt hans ene
stående og lærerike trening? Hvor
sterkt påpekte han ikke at grunn
treningen er den toneangivende.
Kondisjonstrening med Sanstøls
gymnastikk som tilsynelatende så

enkel ut, men allikevel var uhyre
anstrengende. Han la mest vekt
på et bedre forsvarsmiddel, og en
god rett venstre med snert i var
etter hans mening det beste mid
let til å stoppe enhver hard bok
ser av rushing-typen. Raske støt
til hodet og kroppen, sidesteppe
med halvsving og dukking, samt
en kvikk og rask opfatning av alle
situasjoner. Hodet må være kaldt,
og en må hele tiden beholde over
sikten. Høyre hånd skulle bare
være et forsvarsmiddel som skulle
brukes når åpningen var der, og
da skulle slaget gå inn med fynd
og klem, og med hundre prosents
sikkerhet.
Bokseren skal alltid være ongard
uansett stillingen, selv om han er
hardt trengt. Handskene skal all
tid være lukket, og de skal alltid
tilbake til utgangsstillingen. En
erfaren bokser vil alltid se når
slagene kommer, og når handske
ne ikke er knyttet. En motstander
skal alltid bearbeides med rett
venstre til hodet og kroppen, men
varierende for å lokke hans gard
opp eller ned, så han blir åpen for
høyrehånden som ikke må feile.
Sanstøls sidestepping, dukninger med kontraslag så ganske en
kelt ut, men å utføre dem er en
annen sak. Han sa at med praksis
og atter praksis vil det en skjønn
dag bli vane som man ikke kan

PORS-BLADET
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glemme, men utføre uten å tenke
på det. En annen ting som han
forsøkte å prente inn i dere som
var aktive dengang, var den måte
hvorpå han kom ut fra et trengt
hjørne (cfr. Sanderscns kamp).
Dette var en ting som underteg
nede hadde håpet på at de aktive
ville tatt seg ad notam, og lært
bort til nybegynnere i boksegruppen. Alt i alt hadde Sanstøl det i
seg som kunne læres bort til ama
tører. Det var kanskje delte me
ninger om hans treningsprogram,
men at hans boksing og det han
forsøkte å lære fra seg var uhyre
effektivt, det kan det ikke være
noen tvil om. Derfor er det så sårt
å se at alt er glemt. Alt går på
tilfeldigheter, og før man lærer å
gå mere systematisk til verks med

.
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treningen, før kommer ikke laur
bærene.
Særlig våre to fremste represen
tanter Øivind Sandersen og Skjelbred er for kjekke og gode bok
sere til stadig å gå på knock-outs
og tap. Jeg tillater meg å komme
med et tip til dere begge. Hvorfor
ikke ta del i fotballgruppens tre
ning under ledelse av Pannagl for
a skaffe dere kondisjon, og hvem
vet om det ikke i dere bor en fot
ballstjerne, så allsidige som dere
begge er når det gjelder idretten.
Opp med humøret, Skarnes &
Co. Ta ikke denne artikkel alt for
ille opp, for det er da tross alt
sannhet i den, og husk, man blir
aldri for gammel til å lære.
Old timer.

Nye abonnenter.
Er du en av de heldige som den

ne gangen har fått bladet gratis

Hvis du synes om det, og gjerne
vil

abonnere på det, da kan du

bare fylle ut vedlagte girokort og

ekspedere det.

Kontingenten er

kr. 3,— helårlig.
Redaks jonskomiteen.

PORS-BLADET
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med i samme tempo. Snart vil vi

Idrettens hus

}3ohscg ruppcis

stå overfor det faktum, enten å

I forbindelse med byggingen av
den nye linjedelte ungdomsskole i
Porsgrunn har det vært sterkt på
tale å bygge et Idrettens Hus, og
intet ville være mer kjærkomment
enn en realisering av planene. Hva
et Idrettens Hus eller en idretts
hall vil innebære av fordeler for
ungdommen skal vi ikke komme
nærmere inn på, det vil føre for
langt, men la oss med en gang slå
fast at hvis man ikke griper sjangsen nå, da blir det ikke til noe på
mange år, ja kanskje aldri.
Idrettsforeningene i byen har
alle et meget anstrengt budsjett,
og hendene fulle med vedlikehold
av de allerede eksisterende uten
dørsanlegg, og med den stadig
økende medlemsskare vil ikke det
te forhold bedre seg, snarere tvertom.
De kommunale bidrag til
idrettsforeningene er av en sådan
størrelsesorden at de er utilstrek
kelige til å holde det hele igang
med den rivende utvikling som
vårt distrikt er i. Med øket idrettsutfoldelse vil kravene til vedlike
hold og utbedringer stadig stige,
men av økonomiske grunner mak
ter ikke idrettsforeningene å følge

US

begrense medlemstallet eller å få

avslu hi ingsfes /

støtte fra det kommunale. Hvor
for ikke se dette i øynene først

Boksegruppa hadde samlet fullt

som sist og gå igang med et kom

hus til avslutningsfesten på Hotell

munalt idrettsanlegg i forbindelse

Vic 24/3. Det var en masse fest

med det nye skolebygg på Kjøl-

stemte

nesjordet.

Kommunale Idrettsan

legg blir mer og mer alminnelig i

Norge,

fordi

idrettsforeningene

bords

som gikk til

mennesker

kl.

20,00,

hvoretter Wil

helm Karlsen bød hjertelig vel

kommen.

klarer å følge

Før vi gikk igang med karbo-

med. Idrettsarbeidet er en så vik-

nadekakene, som smakte fortrinlig,

tig faktor i dag at det er en kom

sang vi en fellessang. Formannen

munes plikt å vise den storst mu

Thor Skarnes

lig interesse, og en bedre måte å

ønsket oss alle en god og hygge

simpelthen

vise

dette

ikke

på

enn å bygge et

idrettsanlegg kan vel neppe ten

talte

deretter, og

lig kveld, samtidig som han tak

ket for en middels god sesong.

kommer

Etter middagen overrakte Thor

ungdommen under kontroll og må

Skarnes Maduropokalen til Sande

lære seg samhørighet, lydighet og

fjord ved Carl Jørgen Svendsen,

god oppførsel og derigjennom få

som var innbudt for anledningen.

en sunn sjel i et sunt legeme, så

Trygg Fragells orkester spillet

idrettsgleden også kan bli livsgle

deretter opp til dans, og vi moret

de. Jeg tror at kommunen ved å

oss til langt på natt.

kes.

Gjennom

idretten

satse nå satser riktig, for idrett

Alle gikk fornøyet hjem etter
en vellykket og god fest, som fest

er sunt tidsfordriv.

komiteen skal ha all ære av.
x

Erik Johansen.

k Treneraksj ene!

Ved å kjøpe en treneraksje til kr. 10,— støtter du ikke bare

oss i vårt arbeide, men kanskje du er en av de heldige vinnere
av de 3 store premier som er oppsatt.
Bruk vedlagte girokort også til dette!

Klær til enhver!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol
fra

Gå til

•BOTNEN
HERReEKVIPgniNQ - PORSGRUNN |

V. brua

Porsgrunn

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

Telf. 51632

Oscar Olsens EftE

REFLEX

Olav Rossing

Bakeri og konditori
V. Porsgrunn

Telefon 50260

Jo Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER
Telf. 52 392

Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Marthiosen A.s

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Tlmøua Sfåpes&iuec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når

De

velger

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

iMIOISrø M A FABRIKER A/S
PORSGRUNN

Produsent for Telemark:

■k
/ /

z

lundetangens Bryggeri

Støtt bladets annonsører
de støtter oss!
SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning
Langgt. 20

V. Porsgrunn

Tlf. 51281

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesakcr

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Porsgrunn
Kino

Alt for sykler og sport

Kr. Knudsen & Co.

Reparasj oner

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Abreham Aas
—

Storgt. 157 b.

Telf. 50730

Ved Floodeløkka

V. Porsgrunn

T^lf. 52092, Porsgrunn
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade
Kommisjonær for Norsk Tipping A.'S

Andr. AasBaodi

Vestsidens Manufaktur

J ernvareforretning

Telf. 5 0913

-SPORTSARTIKLER-

V. Porsgrunn

Vestsiden Blomsterforretning

GOD
MARGARIN

MAHCACIN
\POnSGEUNNS MAEG AU EN FABRIKK A.J

Numnie og Handeland
Telefon 5 17 30 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

TVERS
IGJENNOM

POSSGUUNM/

A

’

.BC
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

