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Bakerst fra venstre: Morten Rod. Tor Mikkclsen, Kjell Gundersen, Thorstcin Kolle, Erland Ingcbrotsen. 
Jan Arvesen. Foran: Geir Sivertsen. Øystein Kjellevold. Roy Ludvigsen. Svein Halvorsen. Svein Brede 
Amundsen. Fotografert på Urædd stadion.
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Så lykkedes det endelig etter full innsats og godt spill å vinne 
kretsmesterskapet for juniors 1962. Odd-guttene som de senere 
år har gått seierrikt ut av finaleoppgjørene mot Pors-guttene 
måtte i år se seg slått med 0—4.

Vi gratulerer med seieren!
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fra

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

Telf. 51632V. brua Porsgrunn

Bakeri og konditori TOBAKK SJOKOLADEFRUKT

Kommisjonær for Norsk Tipping A/SV. PorsgrunnTelefon 50260

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Mafthifisen A.s
Telf. 52 392 Porsgrunn

Når De

J

Produsent for Telemark:

Lufldotangesis Bryggeri

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

Gå til

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

ETTER TRENINGEN - - 
slapp av i en god stol

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN 

Torggt. V. Porsgrunn

is niesen
X. K<X>^KS-X>N - MERRCCK VIRgRINtQ — POHSG^UNnI

TZortwta Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel

v elger 
en shpeskive. så tinn 
den riktige hårdhets • 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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Fotball-
betraktninger

Fotballgruppas Finanskomite

og poeng jag

x.

REDAKSJONS
KOMITÉ :

øl ba II

Jacobseni Boktrykkeri, Forigrunn

I min artikkel i Porsbladet i fjor 
hadde jeg en uttalelse om at det var 
den svakeste sesong, som vårt A- 
lag hadde hatt på mange år. Stort 
bedre har det ikke vært i år.

I fjor kom jeg også inn på la
gets spillestil, og vi trodde at med 
en god trener skulle vi greie dette. 
Vel, la oss slå fast at vi alle er 
blitt sørgelig skuffet. Bare to kam
per kan man vel si har vært posi
tive i år, nemlig kampene mot 
Østsiden og Fredrikstad. Resten 
av kampene har gått på lykke og 
fromme, og hele lagets innsats 
har likesom hengt i en tynn tråd, 
men hva kan så grunnen være ? 
Ja, den som viste det. Her kan 
diskuteres frem og tilbake i det 
uendelige. Har vi den rette mann 
på den rette plass? Etter mitt syn 
skulle halfrekken være ganske 
klar, men de andre plassene er mer 
eller mindre galt besatt. 0. Wige 
ble prøvet som senterløper i år, 
men selvom han ikke helt innfridde 
i den første kampen, kunne han 
ha kommet bedre neste gang. Hvor
for ikke prove Wige igjen i løper- 
rekken. U.K. har flere ganger vært 
i en alvorlig kattepine, og jeg har 
såvisst ikke misunnt dem jobben 
sammen med Pannagl. Vi skal la 
trener være trener, og ikke fore
løpig diskutere ham, men noen 
sukses har det ikke vært. Men skal 
vi så stoppe med prof. trener her? 
Nei og atter nei.

Tidligere har vi alltid vært sent 
ute, fordi det nye styre skulle vel
ges først, og så har det vært for 
sent. Dette må ikke skje i år. La 
oss på årsmøtet i år gi det nye 
styret fullmakt til å fortsette med 
trenersaken, der hvor det gamle 
sluttet.

Når dette skrives har vi tre 
kamper igjen, nemlig Moss hjem-

motstanderc. I den ene kampen 
varter vi opp med kjempeinnsats 
og godt spill, for så i neste å spille 
mindre godt og uinspirert. Det vi
ser at laget kan, men at stabili
teten mangler. Kan vi overvinne 
dette problemet er vi langt på vei
en, og hvorfor skulle ikke dette 
la seg gjøre, hvis alle mann går 
til oppgaven med det mål for øye 
å vinne.

Utvalget av spillere skulle være 
bra, men som i alle andre forenin
ger kjempes det med lagsproble- 
mer. Det er imidlertid ikke lett å 
gjøre et fotballag spillemessig sta
bilt, hvis ikke spilleutvalget viser 
stabilitet i sine lagsammcnsetnin- 
ger. I år som tidligere har det vært 
manipulert med spillere til de gra
der, at det må gå ut over spille
stilen og lagspillet. Spilleutvalget 
burde etterhånden vite hvilke plas
ser de enkelte spillere bestrider, 
og la dem beholde disse plassene 
på laget. Hvis en enkelt spiller er 
ute av form for en periode, da må 
han selvfølgelig skiftes ut med en 
annen spiller, men det burde væ
re like selvfølgelig at den som skal 
overta ikke skal hentes fra en an
nen plass på laget, men fra reser
velaget. På noen annen måte kan 
man ikke skape stabilitet i et lag. 
Hvis et spilleutvalg ikke kan eller 
vil innse dette, da må det gå galt.

Håper at kommende spilleutvalg 
vil ta seg dette etterrettelig.

Og så håper vi at alle spillere 
møter opp, når vintertreningen tar 
til, således at vi står godt rustet 
til neste sesongs begynnelse. Da 
vil det helt sikkert gå bra, og det 
skal dere spillere og utvalg vite, 
at dere har hele foreningen med 
dere. Finner dere frem til en be
stemt lågstil kommer resultatene 
og dermed interessen også hos de 
andre lag.

Jaget etter poenger er i full 
sving, men stillingen på tabellen 
or dessverre ikke særlig oppmunt
rende.

Det begynte så gunstig, trener- 
aksjene gikk kraftig i været, og 
interessen blant klubbtilhengere og 
andre fotball interesserte var over 
pari. Det var meget oppmuntrende 
for finanskomiteen å se den iver, 
som aksjebrevene skapte, og det 
økonomiske resultat av aksjesal- 
get viste oss at vi hadde en solid 
ryggstøtte fra medlemmer og and
re, ja hele Porsgrunn var med oss.

Men resultatene har dessverre 
ikke holdt mål med opptimismen 
for sesongstart, og når den nye 
serieinndeling skal begynne, må 
vi en divisjon ned. Heldigvis betyr 
dette ikke så meget som tidligere, 
idet den nye 3. divisjon faktisk 
ligger på linje med den nåværen
de landsdelsserie, men det hadde 
utvilsomt vært hyggelig, om vi 
fremdeles hadde holdt oss i den 
nestfremste divisjon. Det hadde 
skapt økt interesse og bedre øko
nomi.

Men ingen sure miner av den 
grunn. Vi må samle oss om den 
oppgave å spille oss opp igjen nes
te år, når konkurransen sannsyn
ligvis blir mindre enn nå. Går alle 
inn for det, da skulle det ikke væ
re så umulig. Vi må håpe at Pann- 
agls trenervirksomhet tross de dår
lige resultater har satt sine spor, 
og etter de spilte kamper å dømme 
ligger vi så å si på linje med våre
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Hvorfor
ikke?

Hilsen B. G.

Grenlands-Cup'en

Hilsen aksjeinnehaver.

Otto.

Den nye boksescsong tar nå til 
igjen. Et NM ble det igjen i år, 
selvom vi gjerne skulle sett at det 
hadde blitt to. Roald fikk jo sitt 
NM ganske lett, mens Sanderscn 
på grunn av skade ikke stilte opp 
til kamp.

Selvom handskcne hviler i som
merhalvåret, så ligger ikke disse 
to på latsiden, så allsidige som de 
er innen idretten. Begge er habile 
friidrettsfolk og kan se tilbake på 
mange fine topplaseringer, og flere 
blir det sikkert, så unge og livs
glade disse to tungvcktsbokscre 
er. Det er en ting som opptar meg 
meget sterkt, når det gjelder disse 
to, og det er fotballen. Fotball er 
en flott sport som meget godt kan 
kombineres med boksing og anncn 
idrett. Den gir styrke og kondi
sjon. Roald Skjelbred har jo for
søkt seg på det grønne teppet tid
ligere, og har således litt erfaring. 
Han viste da takter utenom det 
vanlige. Om Sandersen har gjort 
det, vet jeg ikke, men det ville 
være moro, om de begge innfant 
seg på fotballtreningen med det 
første. Jeg er sikker på at dere 
begge kunne bli habile spillere un
der kyndig instruksjon, og jeg lar 
tanken fly videre til dere to med 
håp om et positivt innslag av nye 
krefter til gavn for fotballgruppen, 
og ikke minst for dere selv.

Vel møtt Roald og Øivind, noe 
nytt er alltid moro å prøve.

Odd møtte så med sitt B-lag, 
forsterket med Ove Ødegård og 
Ragnar Larsen, men tapte kam
pen, således at vi gikk videre i 
cupen. Den gangen stod det ikke 
i avisene at hvis Odd møtte med 
sitt B-lag, så ville det hele få lat- 
terlighetens preg over seg.

Når vi i årets cupfinale valgte 
å spille med vårt B-lag, så tror 
jeg at Odd forstår hvorfor vi gjor
de det samme som de i 1959. Vårt 
A-lag hadde ikke seilt i medvind, 
og skulle det tape mot Odd’s B- 
lag, kunne det ha resultert i at 
den siste rest av selvtillit ville 
forsvinne. Vi har forresten i de 
senere år alltid gitt Odd’s B-lag 
god motstand med vårt B-lag.

Før årets finalekamp reagerte 
avisene kraftig, mens de ikke tid
ligere fant det merkelig at Pors 
spilte med B-laget. Hvorfor og 
hvordan kunne fotbalkretsens for
mann komme med en uttalelse før 
kampen om at hvis Pors stilte med 
sitt B-lag mot Odd’s B-lag i fina
len, så kunne de selv overta hele 
arrangementet. Kampen var ikke 
mindre god enn andre kamper i 
kretsen. Den var spennende og 
godt besøkt, selvom den ble spilt 
i ferietiden.

gene, og jeg takker vår ledelse, 
fordi den handlet som den gjorde.

me og Sparta og Heddal ute. La 
oss gjøre vårt beste til at de skal 
gå bra, og slapp så av til ut på 
nyåret. Når treningen begynner 
igjen kommer sikkert de fleste 
fra i år til å møte opp med friskt 
mot og ny energi. Vi tror da at 
vi skal ha en ny trener, som kan 
få oss opp fra bølgedalen. La oss 
sammen dra lasset igjen, så tror 
jeg Pors skal bli den fryktede mot
stander som for.

Jeg takker så spillere for hyg
gelige turer i år, og det gode ka
meratskap som har vært.

Det er riktig nok en stund siden 
at Grenlandscupen ble ferdigspilt, 
men det er også en stund siden at 
Porsbladet kom ut, så derfor kom
mer dette innlegget først nå.

I 1958 stilte Pors med sitt B- 
lag i denne cupen og vant overbe
visende over Storm i finalen. Sif
rene spiller mindre rolle nå, men 
legg merke til at vi spilte med 
vårt B-lag.

Også i 1959 stilte vi med B-la
get i Grenlandscupen og kom til 
finalen som vi tapte 2-3 til Skidar. 
Den gangen trakk vi Odd i en av 
rundene, og formannen i Odd’s 
Ballklubb ringte da til ledelsen i 
Pors fotballgruppe og spurte om 
vi stilte med vårt B-lag. Vi svarte 
da at B-laget hadde fått i oppdrag 
å spille denne cup-tumering, fordi 
vårt A-lag hadde full beskjefti
gelse. Formannen i Odd sa da at 
de også ville spille med sitt B-lag, 
og han håpet at Pors kunne forstå 
hvorfor. Vi svarte at vi forstod 
dem meget godt, og vi mente hva 
vi sa, for om Odd’s A-lag den 
gangen skulle ha tapt kampen 
kunne det lett ha fått en uheldig 
innvirkning på de krevende kam
per, som de den gangen var en
gasjert i.

Kunne ikke kretsformannen ha 
ventet med en slik uttalelse til et
ter kampen, og ikke la sin vrede 
komme til uttrykk før? Vi vant 
jo kampen, men enkelte aviser ilte 
med å fortelle sine lesere at Pors 
var forsterket med den og den 
spilleren. Vi brukte 2 (to) spillere 
fra A-laget, men at vi på grunn 
av ferie måtte unnvære fire av 
våre ordinære spillere, glemte de 
å fortelle. Dette er selvfølgelig 
ikke noe å hefte seg ved, men jeg 
vil bare nevnte det for ordens 
skyld, for hva ville avisene ha skre
vet, hvis vi hadde tapt. Det <vet 
en selvsagt ikke, men en kan jo 
tenke seg det.

Den som sitter i ledelsen plikter 
først og fremst å ta hensyn til la-
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Formannen.

Red.

Nytt fra Skigruppa
Sommeren (eller den grønne 

vinteren) er snart forbi, og vi går 
med raske skritt mot vinterseson
gen.

Etter den regnfulle sommeren, 
har bakkene grodd meget igjen, 
så vi må be medlemmer og ikke 
minst våre guttehoppere å hjelpe

Turn-eventyret slutt
Fredag ettermiddag reiste 12 

damer og 8 husmødre av gårde 
fra Torget med «Snabbe» på den 
drømmende turen til Bergen. Med 
trekkspill og sang vinket vi far
vel til byen, og turen som vi så 
lenge hadde sett frem til, var be
gynt. Med sang og latter, humør 
og moro ble Porsgrunn fjernere 
og fjernere, og «Snabbe» steg me
ter for meter. Vi la bak oss bygd 
for bygd, og etter ca. 4 timers 
kjøring, kom vi frem til Grunge- 
dal som var kveldens mål. Der

Redaksjonskomiteen kom her 
om dagen til å høre om store på
tenkte begivenheter innen skigrup
pa og oppsøkte formannen for å 
få noen opplysninger om dette.

Er det så at Skigruppa satser 
på noe ekstraordinært i fremtiden?

— Ja, vi kan fortelle at vi har 
søkt om NM for junior 1964. Det
te er som de fleste kjenner til et 
meget stort arrangement med bå
de hopp- og langrenn (10 og 15 
lem), men med den interesse som 
våre medlemmer har vist våre tid
ligere arrangementer, er vi sikre 
på at vi skal klare et slikt renn. 
Vi er jo i en bedre stilling i dag 
enn sist vi hadde NM i 1952. Da 
måtte vi jo bygge om bakken, 
bygge nye tribuner, etc. I dag har 
vi bakken med tribuner klar, og 
den burde være ypperlig til et NM 
for junior etter nåtidens krav. 
Langrennsløypene har vi kartlagt 
og oppmålt.

Hvornår vil skigruppa få svar 
på sin søknad?

— Primo oktober vil det bli av
gjort, og blir svaret positivt, vil 
vi straks gå igang med å velge 
de forskjellige komiteer, slik at 
de kan tre i aksjon allerede i vin
ter.

Så er det da bare å håpe at den 
iherdige skigruppa vil lykkes i 
sine bestrebelser, og at vi kan få 
dette fornemme arrangementet i 
1964.

fant vi omsider Ungdomsherber
get, etter først nesten å ha hav
net på bygdas gamlehjem. Turen 
ble åpnet med dans på vollen om 
kvelden, en festlig start.

Og etter noen timers nattesøvn, 
dro vi videre kl.4,30 neste morgen. 
Nå åpnet vi etter hvert øynene 
for Norges vakre natur. Speilkla- 
re vann, ren hvit sne, smale svin
gete veier, sildrende fosser, sne- 
dekte fjelltopper, vidder, geiter, 
trær og lyng. Det var de skjønne
ste glansbilder som stadig skiftet 
former og farger. Landskaper som 
mange av oss bare hadde sett på 
bilder, og ikke i virkeligheten. Vi 
rullet over Haukeliseter, ned gjen
nom Dyreskaret, og ned til Røl
dal. Her satt vi med hjertet i hal
sen og sukket lettet da vi kom 
ned fra den smale veien som svin
get i alle mulige retninger. Videre 
forbi Låtefoss til Odda, og herfra 
fulgte vi en av Hardangerfjordens 
lange armer frem til Kinsarvik, 
hvor vi rakk en kopp kaffe før 
bussen kjørte ombord på «Vikin
gen», som førte oss tvers over 
fjorden til Kvanndal. Vi tullet om 
oss tykke ull-jakker og plaserte 
oss på dekket. Her underholdt vi 
med musikk og sang, mens noen 
av oss skapte annen moro. Men 
snart kunne vi kjøre i land i 
Kvanndal og reise videre, — og 
nå nærmet vi oss Bergen. Da klok
ken var bort imot 3 kunne vi et
ter den lange innkjørselen til Ber
gen kjøre opp foran Kronborg 
skole hvor vi skulle holde til i dis
se dagene, og hvor vi ble mottatt 
av en ventende, men smilende 
Vivi-Ann.

Så var vi endelig fremme. I all 
hast måtte husmødrene skifte til 
treningstøy og lete etter veien til 
Nymarks-banen for første felles- 
trening. 5 turn-dager i Bergen 
med hardt program samt fornøy
elser var begynt.

Etter å ha pakket ut krøllete 
klær fra koffertene og pustet ut

til med rydding og diverse planer
ing, slik at alt ligger best mulig 
til rette før sesongen.

Vi kommer også i år til å be
gynne med innendørstreningen, 
men før den tiden, kommer vi til 
å avholde et medlemsmøte for å 
logge frem planer før sesongen.

Det er i år søkt på følgende renn 
for 1963.

10/2 guttehopprenn.
2/3 langrenn.
22/3 vårt tradisjonelle Rugt- 

vedtrenn (dette er i forbindelse 
med Drafn’s int. renn 23/3, og 
Skuirennet 24/3, som samtlige går 
uken etter Holmenkollen).

Vi tror dette skal bli et like fint 
renn som vi hadde i vinter.

Utenom dette har vi tenkt oss, 
hvis sneforholdene blir ideelle, å 
arransjere et treningsrenn for 
kretsens løpere, mcdlemsrenn og 
skoleskirenn.

Vi håper at sesongen, som nå 
står for døren vil bringe ny fram
gang for skigruppa, men hvis det
te skal bli mulig, n>A enhver ta 
sin tørn, når dec trengs.

Til slutt ønsker jeg nye og gam
le medlemmer velkommen til ski
sesongen. ,



r
P O R 8 - B L A D E T6

)

FabrikkerBena

litt, dro noen av gårde for å se 
på NM for herrer før hele Pors- 
troppen samlet seg på et av byens 
mest kjente steder, Fløyen. Her 
betraktet vi den flotte utsikten 
både lenge og vel før vi satte oss 
inn for kvelden.

Også neste dag var det husmød
rene som måtte i ilden. Klokken 
åtte presis søndag morgen var det 
atter trening, og det var bare å 
mote frem med blide fjes selv om 
det var søndag og klokken bare 
var åtte aldri så mye.

Klokken 13 tok så ukens store 
høytidelighet til, nemlig Lands- 
turnstevnets åpning. Under tunge 
skyer, med vaiende flagg, horn
musikk og klappende publikum 
marsjerte ca. 4500 turnere fra 16 
til 80 år inn på den flotte Brann 
Stadion og dekket det grønne tep
pet. Det var drakter i alle farger 
og fasonger, og deltakere fra alle 
landets kanter, også fra Svalbard. 
Først ble det holdt andakt, så var 
det taler av byens ordfører, Lands- 
turnstevnets formann, og presi
denten i Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund, Brynjulf Gard. Der
etter ble det danske, svenske og 
norske flagget heist, og nå for- 
bundsfanen høytidelig overrakt til 
Bergen av forrige arrangør, Trond- 
hjem. Mens hornmusikken spilte, 
marsjerte vi så ut av banen for 
først å se på en søt elitetropp av 
piker fra Bergen, og deretter en

sjerte alle 2000 damene inn på 
Brann Stadion i sine blå crepe- 
drakter, under skyfri himmel og 
frisk bris og viste vakre øvelser 
for det store publikum som talte 
over 8000. — En verdig avslut
ning. Dametroppen ble Landsturn- 
stevnets fargefyrverkeri, skrev 
bergenske aviser. Da alle oppvis
ninger var over, både av svenske 
elitegutter, 
ferske Norgesmestre 
dametroppen, kunne 
for landsturnstevnet Erik Secher 
erklære stevnet for avsluttet. Det 
grønne turnbanneret med 4 hvite 
F’er ble senket mens nasjonalsan
gen ble sunget. Eventyret var slutt. 
Så sto det bare igjen å si farvel 
til Bergen og dens koselige inn
byggere, og håpe at vi snart skal 
få se den igjen.

Etter avslutningen rundt om på 
byens forlystelsessteder om kvel
den, ble vi tidlig torsdag formid
dag hentet av «Snabbe» som skul
le bringe oss tilbake til Porsgrunn, 
men nå gjennom Numedalen. Ru
ten var den samme frem til Kvann
dal og med ferjen over til Kinsar
vik, men herfra tok vi en annen 
vei. Vi kjørte forbi kjente steder 
som Eidsfjorden, et vakkert bilde. 
Ved Vøringsfossen stanset vi foi' 
å se nærmere, og likedan ved Stein- 
dalsfossen hvor vi gikk under og 
kjente spruten fra fossende brude- 
slør duske i ansiktet.

kvinnelige veteraner, 
og til sist 
formannen

herretropp fra Danmark. Også 
herre-veteraner hadde oppvisning 
som vel ble dagens høydepunkt, 
og før vi forlot Stadion fikk vi se 
en svensk dametropp i aksjon.

Resten av dagen gikk til å se 
så mye vi kunne rekke av byen. 
Klokken 18 overvar vi NM for da
mer internasjonal klasse A på 
Kronsminde Idrettsplass, for å fol
ge Lillian gjennom alle øvelsene. 
[ knivskarp konkurranse fikk hun 
en god 9. plass. Hun hadde pent 
frittstående, gode sprang, men var 
uheldig og falt ned fra bommen to 
ganger. Uten disse ville hun nådd 
langt frem. Vi har god grunn til 
å være fornøyd med plaseringen 
blant landets elite.

Det ble travle dager i den store 
byen. Tiden gikk fort, og vi skulle 
rekke mest mulig. Mandag var det 
for tredje og siste gang fcllestre- 
ning for husmødrene om formid
dagen, og om ettermiddagen første 
gang for damene. I øsende regn
vær kunne husmødrene gjøre seg 
ferdige med oppvisningen samme 
kveld på Brann Stadion. Så var 
det damenes tur. Tirsdag formid
dag var de igjen å finne på tre- 
ningsbanen, og likeledes onsdag 
før oppvisningen. Når 2000 da
mer skal turne riktig og presis, 
er det ikke til å unngå å få litt 
mas og «kjeft», men til slutt ble 
instruktrisen Ragna Sørensen for
nøyd. En time etter treningen mar-
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ble innlosjert på Rjukan

Turnmønstring—un S.

Nytt 
fra Bandygruppa

Umiddelbart etter oppvisningen 
måtte vi tilbake til skolen og pakke 
sakene for å rekke toget, og da 
klokken var bort imot ett, rullet 
vi inn på stasjonen i Porsgrunn. 
Så kunne vi rusle hjem etter en 
vellykket tur. Årets barncturnstev- 
ne på Rjukan var avsluttet.

Av våre piker var Jorunn Grot- 
heim, Randi Hansen og Else Jør
gensen fortjent til 7-års medaljen.

fI

en
er

det slutt for i år, og vi 
kan ta en fortjent pause til å sam
le nye krefter før vi setter i gang 
igjen ut på høsten. Da ønsker vi 
gamle og unge vel møtt, og håper 
å få se full sal på alle partier.

—un S.

Tirsdag 5. juni paraderte alle 
våre pikctumere fra Vestsidens 
Skole og inn på Stadion for å vise 
foreldre og andre interesserte årets 
stevncprogram og ferdigheter.

Værgudene var snille mot oss i 
år. Under hele mønstringen skinte 
solen, men på tribunen var det nok
så tynt.

Etterat formann hadde ønsket 
velkommen, var det først de søte 
små nøstene som skulle i ilden, le
det av Grete Hartvigsen. Deretter 
var det oppvisning av de minste 
pikene med Fine Hansen som in- 
struktrise, det store pikepartiet 
med Reidun Skilbred, og konkur-

Etter mange måneders terping 
og trening kunne vi lørdag 2. juni 
vinke farvel med foreldre og ven
ner som var møtt frem på jernba
nestasjonen for å se sine tuller og 
døtre vel av sted. Pors kunne i år 
melde på 160 deltagere fra 9 til 
16 år, og alle ga uttrykk for gle
de og forventning etter som dage
ne nærmet seg. Med «Turnpappa» 
Tangen i spissen ankom vi Rjukan 
lørdag kveld kl. 21. Med instruk
tører og ledere var vi 170 tilsam-

Rjukan arrangør av 
årets barnestevne

På grunn av den lange ettervin
teren og det faktum at Porsbla- 
det ikke kom ut med sommernum- 
mer, kommer dette lille innlegg 
fra Bandygruppa først nå.

Værgudene stilte seg siste vin
ter mer velvillig overfor bandy- 
sporten enn på lange tider. Det å 
ha is under benene helt fra fem 
uker før jul til midt i mars er en 
sjeldenhet her i Grenland.

De gode treningsmuligheter før 
sesongstarten ga oss forhåpninger 
om en god innsats i den harde 
landsdelsserie tross meldinger om 
at våre motstandere gikk inn for 
oppgaven som aldri før.

En liten pekepinn om spillernes 
form skulle vi få i en utsatt kamp 
om kretsmesterskapet mot Brevik.

Det hele var en opplevelse. 
Hardangervidda er et syn som 
må sees. «Åååååh» gikk som et 
kor i bussen for hvert nytt land
skap som dukket frem. Vi startet 
om morgen med solskinn, og nåd
de Geilo i øsende regn. Her fikk 
vi rom til overnatting, — den sis
te natten vi lå samlet under Lands- 
turnstevnet. Så bar det ned Dagali, 
gjennom Numedalen, og vi nådde 
Kongsberg ved middagstid. Reisen 
nærmet seg slutt, og bare et par 
timer senere rullet vi over gren
sen til vår kjære hjemby. «Borte 
bra, men hjemme best», heter det, 
og selv om det var en vellykket 
tur på alle måter, var det deilig 
å vende tilbake lil gamle rytmer 
igjen. Eventyret var slutt, og det 
17. Landstumstevnet, 1962 gått 
over til historien. Nå har vi bare 
minner — hyggelige minner å leve 
på frem til neste Landsturnstevne, 
og bare håpe at vi alle blir sam
let igjen da, sammen med mange 
fler.

Og så skylder vi Viviann en man
gedobbel takk for trening, terping 
og tålmodighet med oss med det 
ikke helt lette programmet. Pors- 
troppen viste som alltid at de kun
ne sine ting, og det er det ene og 
alene Viviann vi kan takke for.

Vel møtt på Gjøvik om 4 år.

men som 
skole.

Tidlig søndag morgen dro de 
minste av sted til fellestrcning på 
Stadion, og deretter kom de stør
ste. Så var det middagspause, og 
paraden før åpningen var klar. I 
en hel time marsjerte vi fra Rju
kan jernbanestasjon og frem til 
Stadion hvor piker og gutter skul
le vise hva de har drevet med den 
siste tiden. Etterat formannen i Te
lemark Gymnastikk- og Tumkrets, 
Erling Svcnni, hadde erklæra stev
net for åpnet, ble utdelingen av 
medaljer for 7-års deltagelse på 
barneturnstevner foretatt. Så var 
det klart for oppvisningen, og alle 
viste hva de var gode for. Været 
var fint. Sola var oppe hele tiden, 
men som alltid på Rjukan var det 
kaldt.

Så er

ransepikene kom med frittstående, 
på matte og i sprang. Som avslut
ning marsjerte dametroppen i sine 
nye mellomblå crepe-drakter inn 
på banen og viste programmet til 
Landstumstevnet i Bergen. Så 
overrakte sekretæren Jorunn Toft 
blomster til formann og instruk- 
trise Vivi-Ann Gundersen, og vide
re til instruktrisene Grete Hart
vigsen, Fine Hansen, Harriet Fjeld- 
vik og Reidun Skilbred. Også pia
nisten Øyvind Olsen fikk fortjente 
blomster, og likeledes Rolf Tangen 
for hjelpen på Rjukan hvor han 
ble pikenes alle tiders «pappa».

Det ble en vellykket mønstring 
selv om vi gjerne hadde sett stør
re publikum.
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Hyggekvelder med 
BANKO-J5PHL

laget deltok i den av kretsen opp
satte pokalserie sammen med kret
sens 1. divisjonslag, og gjorde en 
meget god innsats. Laget var nær 
ved å knipe pokalen foran Borg. 
Det hadde holdt med fattige et 
poeng, da målforskjellen gikk stort 
i Pors favær. Godt levert.

Konklusjonen etter sesongen må 
være, at vi er godt fornøyd.

At Pors spiller en dominerende 
rolle innen bandysporten i Gren
land går tydelig frem av den ster
ke representasjon vi hadde i en 
kamp mellom kretslaget og pres
sens lag. Hele åtte mann deltok 
på kretslaget og en mann på pres
sens lag. Her vant forøvrig krets
laget 5—2.

Vel blåst — bandygutter.
Neste sesong håper vi å gjøre 

det ennå bedre.

Treneraksjonen
Finanskomiteen vil med dette 

rette en hjertelig takk til alle de 
som støttet opp om denne sak.

Det var en fornøyelse å konsta
tere at vår forening har en så stor 
«good-will» blant menigmann, noe 
som forsikrer oss om at idretts
arbeidet stadig har sin store mi
sjon. Uten å forkleine noen — vi 
har vært takknemlig for alle bi
drag — vil vi rette en spesiell 
takk til Leo Wendelbo, som ene 
mann solgte for kr. 2500,—. Ar
beidet som ligger bak dette, skulle 
det være unødvendig å kommen
tere ytterligere.

Finanskomiteen hadde satt seg 
som mål å selge for kr. 10.000,—. 
Dette rakk vi ikke, men nesten. 
Det endelige resultat ble kr. 9.000, 
som vi er svært fornøyd med.

Vi håper å bli møtt med samme 
velvilje også ved de kommende ar
rangementer og sier med dette 
takk for den støtte som er blitt 
oss til del hittil.

Finanskomiteen.

Finanskomiteen lanserer nå vin
terens underholdende og muntre 
spill BANKO.

Kulturkvelder og hyggekvelder 
innen foreningen har dessverre 
blitt forsømt de siste årene, men 
vi håper med dette å samle riktig 
mange av foreningens nåværende 
og gamle medlemmer til hyggelige 
og spennende kvelder i klubbhuset.

Innen en idrettsforening skal 
man forsøke å forene det nyttige 
med det behagelige, og det mener 
vi å gjøre med dette spillet. Uten 
en solid «passiv» medlemsskare 
vil en idrettsforening ikke bestå. 
Det er ikke nok å slå av en tilfeldig 
prat på idrettsbanen ved kampene, 
nei vi må komme sammen under 
koselige former og ha det hygge
lig sammen, utdype problemer til 
foreningens beste og forsøke å 
realisere planer. Det behagelige 
ved dette spillet er å samles og 
helst med sine respektive ektefel
ler eller forlovede til hyggelig 
samvær og kaffespleis, for på den 
måten å skape samhold og sam
hørighet. Siden det er finansko
miteen som arrangerer disse kvel
der er det andre av mere finansi
ell karakter. Vår oppgave er jo å 
skrape penger sammen til fotball- 
gruppen, og for å delta i dette 
BANKO-spillet må en gjøre en inn
sats — ganske vist beskjeden så
dan — men så har en også sjang- 
sen til å gå hjem med en pen ge
vinst.

Hva er så BANKO. Alle er vel 
spendte på å hore litt om det, så 
vi skal gi en kort redegjørelse.

Spillet består av et bestemt an
tall garanterte ulike plater med 10 
tilfeldige tall fra 1—90.

Disse plater kjøpes for kr. 1,— 
og gjelder to spill. Den som diri
gerer spillet har et sett brikker 
og en tavle med alle tall fra 1—90. 
Brikkene blir trukket fra en be-

Laget tok nok for lett på den før
ste kampen, og resultatet ble uav
gjort 1—1. I omkampen en uke 
senere levnet Porsguttenc imidler
tid ingen tvil, og det ble hele 8—1 
til Pors etter tildels meget godt 
spill. Dette resultat ga oss ny tro 
på god innsats i den forestående 
serie.

Dessverre ble ikke spillet her av 
den samme kvalitet på grunn av 
solotendenser, som må legges bort, 
hvis lagspillet skal gi resultater. 
Det er absolutt ingen tvil om at 
hvis laget med de spillere som står 
til disposisjon beflitter seg på å 
sette lagspillet i høysetet, så vil 
resultatene komme. En driblekon- 
gc på et lag er en for meget. Et 
nokså reservespekket lag i det sis
te serieoppgjøret skulle heller ikke 
gi oss muligheter for en mere flat
terende plass etter seriens slutt, 
men det ble da fornyet kontrakt 
med 6. plass og kloss i hælene på 
nr. 4 og 5, og med et solid for
sprang til de to siste. Den kam
pen som de fleste husker best var 
kampen som gå seier over en av 
avdelingens favoritter, Drammens 
Ballklubb.

Våre seire over de to andre 
Grenlandslag i landsdclsserien, 
Brevik og Eidanger, sikret oss fi
naleplass om et nytt KM, som ble 
vunnet med en 2—0 seier over 
Borg. ,

Vi skal heller ikke glemme våre 
to andre lag, B og junior, som beg
ge gjorde det meget godt i siste 
sesong.

Juniorlaget startet ikke så over
bevisende. Hele 3 uavgjorte kam
per ble det av de første fem kam
per, og det så ut til at mesterska
pet skulle havne et annet sted. I 
de siste to kamper våknet imid
lertid guttene, og etter en kjempe- 
seier i den nestsiste kampen mot 
Sundjordet lå det an til avgjøren
de kamp mot Odd i seriens siste 
kamp. Her viste spillerne hva som 
bodde i dem, og den fortjente 1—0 
seier ga Pors-juniorerne KM. B-
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Vel møtt til hyggelig samvær.

Finanskomiteen.

Et stort avsvar

>

j

TAKK.
Jeg vil med dette rette en hjer

telig takk til alle dere som husket 
på min 50-års dag.

Hilsen Wilhelm Karlsen.

V 
o

isert fartsidioti gi utøveren en sunn 
sjel i en sunn kropp og skape har
moni mellom sinn og kropp. Det 
cr målet.

Et godt råd.
Arbeid og hvil, lev nøkternt og 

sunt, styrk kropp og sinn med 
idrett og friluftsliv, da vil du al
dri trenge hverken doktor eller 
medisin.

TAKK.
En hjertelig takk til turngruppa 

for oppmerksomheten ved vårt 
bryllup.

Gudny og Jan-Erik Helstad.

Enhver som arbeider med barn 
og unge vet at idretten i dag spil
ler en dominerende rolle blant dis
se, og at det er idretten som sam
ler den største skare.

Det burde være innlysende, når 
det gjelder barnas utvikling, at 
foreldrene var de mest interesser
te, men likevel tror jeg dessverre 
ikke dette er tilfellet, tvertimot. 
Mange foreldre hjelper sine barn 
til motoriserte «leketøy» såsom 
scootere, motorsykler og ikke 
minst mopeder med det resultat, 
som vi daglig kan lese om i avi
sene, nemlig ulykker på grunn av 
uvettig kjøring. Får de unge en 
jente på baksetet, leker fartsdje- 
velen som aldri før, og den ene 
ulykke mere redselsfull enn den 
andre oppstår. Jo mere bråk ma
skinen laver, jo mere moro, og så 
går det gate opp og gate ned, 
fartsgrenser overskrides, og poli
tiet står maktesløse i de fleste til
felle.

Hvem tar ansvaret, og hvem bi
drar til slikt?

I dagspressen ble det i vår frem
satt sterk kritikk over vår fremste 
og mest aktive tungvektsbokser 
Roald Skjelbred, og til en viss grad 
berettiget.

Selv om Roald er glad i å bokse, 
og ikke skyggeredd for noen, må 
det være tillatt å rope ut et alvor
lig varsko. Tviler ikke på at hvis 
det står til Roald selv stiller han 
gjerne opp til kamp med minimal 
eller ingen trening bak seg, men 
det bør være on oppgave for sty
ret å forby dette. Den gode Roald 
cr en altfor god idrettsmann til å 
få en slik og usmakelig kritikk 
over seg. Det skal en god rygg til 
å stå imot en slik drepende kritikk 
en gang til, så la Roald hvile på 
sine laubær og sitt gode renome 
blant ringens venner til trenings
grunnlaget igjen er på topp. Det 
er bedre å være føre var.

Til slutt Roald, ha meg unn
skyldt og ta deg ovenstående ad 
notam, jeg vil deg bare ditt beste.

WL.

Hvor mange foreldre er i dag 
klar over at idretten cr samfunnets 
største fritidsorganisasjon. År et
ter år får idretten større og større 
plass i skolen, alle barn må delta 
i gymnastikk og idrett. Som tid
ligere poengtert er idretten en fak
tor på linje med kirke, skole og 
andre samfunnsoppdragende orga
ner, men hvor finner ungdommen 
sine idealer.

De mange gode hjem vil alltid 
prege de unge sterkest, og mange 
tar heldigvis lærdom av det, men 
det er mange for hvem intet biter 
på, førenn sorg og fortvilelse ban
ker på døren. Ubevist missforstår 
foreldrene sine plikter som oppdra
gere. For mange unge er idretts
plassene og kinoen de viktigste 
faktorer, hvor de henter sine ide
aler. Begge steder er det meget 
godt å hente, men det motsatte 
kan også være tilfellet. Derfor er 
det så viktig at foreldrene får 
kjennskap til det, som de unge 
driver mer, hva som for eksempel 
foregår på idrettsplassene, og hva 
meningen med idretten er.

Gymnastikken danner grunnla
get for all annen idrett såsom fri
idrett, ballspill, svømning, skøyte
løp, ski og til slutt en idrett som 
dessverre ofte i sørgelig grad mis- 
kjennes, nemlig boksesporten. Kon- 
kurranseboksingen kan diskuteres, 
men som mosjonsidrett har den 
neppe sin make. I England for ek
sempel er den flere steder 100 pro
sent ledd i gymnastikkundervis- 
ningen, og derfor forstår skole
folkene den fine idrettsgrens ut
vikling og betydning. Alle krop
pens muskler blir tatt i bruk, den 
utvikler konsentrasjons- og opp
fattelsesevnen, prøver motet, og 
lærer utøveren å forsvare seg i en 
uventet situasjon. Slik uttrykte 
for lenge siden en av Norges frem
ste gymnastikkinspektører seg. 
Ungdommen og foreldrene burde 
ta seg dette ad notam. Men uan
sett hvilken idrettsgren man vel
ger så vil den i stedet for motor-

holder, så vedkommende ikke kan 
se dem, men trekker dem helt vil
kårlig. Etterhånden som brikkene 
tas opp blir nummeret ropt opp, 
og de som har det pågjeldende 
nummer på sin plate dekker det 
med en liten kartong. Det spilles 
om 3 premier i hvert spill, og de 
som først får dekket alle tallene 
på sin plate roper BANKO og har 
vunnet.

I Danmark er det blitt alle ti
ders spill med sine mange muntre 
innfall, og samme vil det sikkert 
også bli her, så vi vil ønske dere 
allesammen velkommen til BAN- 
KO-kveld. De blir annonsert i dags
pressen.
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