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ned i oss. Vi husker jernhælene
med alle dens ødeleggelser, og i dag
trues vi av enda verre ting —
atombombesprengninger med ut
slettelse av levende liv på vår jord.
Godt vi ikke kjenner fremtiden,
men allikevel maner alvoret oss
til å knytte oss sterkere sammen
om alt som er rent og godt.
Måtte den kommende jul gi oss
trygghet og visshet for at vi intet
har å frykte i den henseende.
Så ønsker jeg alle en god og
gledelig jul, og et godt og frukt
bringende nyttår.
W. L.

Avisen vår
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Snart er julen over oss igjen. Vi
blir grepet av høytid og stemning
til å gjøre noe godt for vår neste,
til å bringe lys og glede til hver
andre. Når dette skrives er dagene
allerede temmelig korte, men kor
tere og mørkere blir de, og kanskje
). vil vi få oppleve litt is og sne
utenfor vinduene, så rammen om
den hjemlige hygge med sang og
gang rundt juletreet blir fest. Så
små vi blir da, når sinnet løftes
oppover til han, som er julens
innhold.
La dette være en liten hilsen til
alle Pors’ medlemmer og deres
hjem, og la den minne oss om at
vi skal være tro mot oss selv og
vår neste, ja mot alt som er rent
og sant.
Men la den også mane oss til
rettferdighet og til å snakke med
respekt om hverandre. Gi akt på
det — da er vi sikret et rent
idrettslig miljø. Mangt kan bryte

Igjen har vi lagt et år bak oss,
men tilbakeblikket og inntrykkene
er ikke bare bra. Finanskomiteen,
som overtok avisen, sitter igjen
med triste minner, når det gjelder
medlemmenes interesse for å hjel
pe oss med stoff.
Skal det da aldri gå opp for de
respektive grupper og medlemmer
at avisen skal være et bindeledd
til støtte for foreningen.
Hver gruppe arbeider målbevist,
og de har selvsagt meget å henge
fingrene i, men avisen vår blir
holdt utenfor. Litt stoff får vi inn,
som oftest etter purringer, men
ingen skal fortelle oss at det ikke
er en masse aktuelle saker, som
har stor interesse for medlemmene,
og som burde komme inn i avisen,
men som aldri kommer til medlem
menes kjennskap.
En annen ting som ligger oss på
hjertet er de trofaste annonsø
rer. Har vi ikke forpliktelser like
overfor dem. Er dere klar over
hvilken rolle de spiller for avisens
drift, ja uten dem ville avisen ikke
kunne svare seg økonomisk.
På neste års generalforsamling
burde avisen få plass på programmet og luftes kraftig til forenin
gens beste. Hver gruppe burde vel
ge en fast kontaktmann til redak
sjonen.
Red.

Stadion
ORIENTERING

Det er klaget over at medlem
mene ikke er tilstrekkelig orien
tert om det som skjer oppe på sta
dion. Vi vet at de fleste medlem
mer i foreningen ikke vet hva som
er gjort eller hva som skal skje,
men det skyldes utelukkende at de
ikke møter på våre medlemsmøter,
der sakene har vært drøftet. På
medlemsmøtene
er det skralt
fremmøte, og det kan da ikke være
meningen at de innvidde skal gå
fra hus til hus eller plapre på
gater og streder om saker og ting,
som alle kan få kjennskap til ved
å vise en smule interesse og delta i
foreningslivet på vanlig måte. Mot
toet må altså være: møt fram og
gi uttrykk for din mening.
R—
Historien
vet å fortelle at Pors Stadion
ved åpningen den 14. juni 1936
kostet i alt kr. 34.007,82, hvorav
halvparten var gjeld. Senere — bl.
a. etter tyskernes herjinger på ba
nen — har en måttet foreta be
tydelige påkostninger, og en reg
net i 1948 med at stadion til da
hadde kostet foreningen i alt ca.
kr. 70.000,—.
Alt i alt kan en nok regne med
at begge banene på stadion har
kostet oss noe over kr. 100.000,—,
og når ombyggingen m. v. som
nevnt på annet sted i dagens avis
også vil koste det samme beløp,
vil de totale kostnader ligge på
noe over kr. 200.000,—. Regner en
dessuten med at vi med det første
er helt gjeldfri på eiendommen som
måler over 30 mål representerer
dette en betydelig verdi målt i
penger, men dessuten like verdi
fullt på andre måter fordi områ
det gir ungdommen muligheter for
adspredelse og trening under kyn
dig veiledning i fine omgivelser.

•yr.

i

PORS-BLADET

4
Ombyggingen av stadion.
Det er endel interesserte som
har fulgt nøye med i arbeidet som
foregår oppe på stadion. Etter
salget av en del av eiendommen,
har en etter planer utarbeidet av
R. Tellefsen måttet flytte banen
over 20 m i lengderetningen og 3
m i bredden. Det hører da selv
følgelig med at det nyanlagte om
råde måtte dreneres etter alle kun
stens regler, og det er dessuten
lagt nye drensgrøfter på langsi
den mot tribunen. Treningsbanen
er også forlenget, og det en i øye
blikket er beskjeftiget med er på
fylling av masse til løpebanen.
Snøen hindrer arbeidets fremdrift
endel, men det blir vel som for en
godværsperiode for jul uten snø.
Apropos løpebane. Den er tegnet
inn i planen, og skal bli 380 m
lang og 5 m bred, bortsett fra
sprintbanen mot tribunen som blir
7,5 m. bred. Toppdekke til en så
dan bane er uhyggelig dyrt og er
-dessuten s.g.s. umulig å skaffe.
Men at det blir løpebane, det er
sikkert, — og om den ikke blir
helt førsteklasses med en gang
så blir det i hvertfall veldig fin 2.
klasse.
I og med at banen er flyttet vil
folk ha liten glede av å sitte på
den del av tribunen som ligger
nedenfor banen. Av den grunn har
en allerede påbegynt demonterin
gen av tribunen for å kunne flytte
halvparten av den oppover mot
det nåværende avkledningshus.
Som kjent er både «sittebord» og
«ståbord» i en dårlig forfatning,
og det er ikke vår skyld at folk
ikke har ramlet igjennom hele sta
sen. Disse bordene må altså skif
tes helt ut, likedan må endel buk
ker fornyes, mens stolpene derimot
er prima. Det gjelder nå å få
gravet alle stolpehullene slik at
flyttingen kan foretas så snart
som mulig. Men før det kan gjø
res må avkledningshuset også flyt
tes fordi dette ville ligge inne i
tribunen om det skulle bli der det

nå er. Det må slepes ca. 15 m. i
lengderetningen, også kan tribu
nen komme etter. Huset er i en
slett forfatning, og egner seg etter
endt tjeneste neste høst som salgsobjekt til en optimistisk hyttebygger. Materiell etc. bør oppbevares
i et nytt «utløe» som kan legges
der avkledningshuset nå ligger.
Av andre ting som må utføres
på stadion er oppsetting av gjer
der. Det mangler gjerder mot Ekelund, passasjen som følger fra par
keringsplass til «Shoppingsenter»
bør innhegnes, gjerde mot Sæland
faller snart ned, og gjerde under
tribunen tjener ikke lenger som
noen pryd for øyet. Det siste skal
imidlertid bli stående inntil fore
ningen finner det for godt å foreta
en ansiktsløftning også her.
Pr. i dag er en kommet så langt
at banen er pløyd opp og skal
riktig godgjøre seg vinteren over.
Da begynner harving og finraking
og så kommer såingen etter bentråkkingen. Og det er finarbeidet
som koster flesk. En får neppe
harvet, raket, jevnet og sådd ba
nen for noe særlig under kr.
15.000,—, og da forstår en at kro
nene får rulle.

Mens gresset gror og området
på stadion ellers finpusses, håper
vi at klubbhuset som er omtalt på
annet sted vokser like fort.-------—e.

Det er oppnevnt byggekomité!
Hovedstyret oppnevnte i møte
den 12. nov. følgende som med
lemmer av en byggekomité: Einar
Gundersen, form., Thb. Gulseth,
Einar Skrabeklev og Rolf Nygaard.
Komiteen skal gjennomføre pla
nene med bygging av klubbhus og
ombygging av stadion. De valgte
har fullmakt til å foreta endringer
i detaljene ang. klubbhuset, og det
er ellers en forutsetning at en hol
der seg innenfor de bestemmelser
som STUT måtte komme med der
som de er økonomisk gjennomfør

bare. Anbud etc. skal behandles av
hovedstyret.
Med hensyn til arbeidene på sta
dion så har komiteen også her s.
g. s. tilstrekkelige fullmakter til å
gjennomføre hele anlegget dog så
ledes at oppdrag på kr. 5.000,—
eller mer må forelegges hoved
styret på vanlig måte. Likeledes
forutsettes at komiteen holder ho
vedstyret underrettet om sin virk
somhet etter hvert som arbeidene
skrider fram og i den utstrekning
det passer med styrets møtevirk
somhet forøvrig.
-rd.
STUI
betyr Statens Ungdoms- og Id
rettskontor, og vi håper kontoret
kan foreslå bevilgning i stønads
form til våre anlegg på stadion.
Søknad er forlengst sendt de lo
kale autoriteter og skal gjennomgå
en omfattende behandling og un
dersøkelse før den tar vegen til
hovedstadens departementskonto
rer. Det kan nevnes at vi i 1949
fikk kr. 8.000,— i stønad, og
denne bevilgning var vi selvfølge
lig veldig glade for når den kom
— men i forhold til det andre
fikk osv.
Da vi brukte opp bevilgningen
dengang ble det utført 724 dugnadstimer, og STUI forutsetter
gjerne at det utføres dugnadsinn
sats. Dennegang kan innsatsen bl.
a. utføres i form av «beintråkking»
av spillebanen før tilsåing, og vi
tror at tilslutningen kommer til å
bli så enorm at en faktisk må la
dem med størst fotblader få pri
oritet.
—yg-

Kjøpmann skreditt A/D, Oslo
er kjøper av endel av Pors Stadion
mot Skiensveien. Foreningen har
solgt i alt 3711 m2 for pristakst
kr. 7,— pr. m, d.v.s. en salgssum
på kr. 25.977,—. Gjerde, billettboder etc. som står på kjøperens ei-
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endom er fortsatt i vår besiddelse,
men det må fjernes når byggingen
av «Supermarkedet» skal ta til.
Kjøperen har planene klare og ven
ter bare på byggeløyve slik at
startskuddet kan gis.
—o---

Solumsgl. //
alias Pors Klubbhus aktes solgt.
Slik lyder en lakonisk melding fra
hovedkvarteret i foreningen. Inte
resserte har meldt seg både til
gård og grunn (763 m2), og med
lemmene får saken til behandling
i førstkommende møte.
Seniorkhibben hadde forresten
saken til debatt i sitt møte, og det
var ingen alvorlige innvendinger
mot forslaget der og det ender vel
med salg hvis ikke medlemmene
mener noe annet.
-N

STATSBUDSJETTET
er stort, og i forhold til dette har
vi mottatt en ubetydelig ulempeerstatning fra kjøperen av tomten
«Supermarked» ved Stadion. Er
statningen fremkommer som et ri
melig oppgjør fordi området bl. a.
taper adskillig av sitt åpne, fritt
liggende særpreg, forulempene ved
å måtte ha inngangen over den til
kjøperen utskilte parsell, for flyt
ting av gjerder, boder m. v. og
fordi hele banen må endevendes og
tribunen flyttes 40 m i banens
lengderetning. Videre kommer av
brudd i inntektene for foreningen
ved at en må leie bane til kamper
osv.
MStadion.
I forbindelse med de store opp
gaver som ligger foran oss på sta
dion, og som ubønnhørlig krever
en stor innsats for en god løsning,
bringer vi en sterk appell til alle
Porsere om å støtte opp om ar
beidet der oppe.
Vi må alle ha det klart for oss
at uten en samlet innsats av med-

j
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en gang lykken var bedre

enn forstanden
Dette skal være noen ungdoms
minner fra to glade lakser i sine
ungdoms- og siste skoleår.
Kameraten min og undertegnede
hadde sitt tilholdssted rundt Crøgerlia og Huken, hvor vi var født
og oppvokst.Fra disse to stedene
er det oppvokst mange gode fot
ballspillere. Først og fremst «LilleKarl», senterløper på Urædd og
Norges landslag, videre brødrene
Karl og Olav Gundersen, Ame
Amundsen og «Appa». Alle spilte
i sin tid stor rolle på Urædd’s
lag, og fremragende spillere var de
alle. Som leserne kan forstå var
Crøgerlia og Huken et fotballsenter så godt som noen. Kameraten
min, som spilte indreløper, var en
terrier som fotballspiller, og hans
skudd var alle målmenns skrekk.
Det var ikke mange frispark som
ikke fant maskene med fynn og
klem, og feilet han iblant, var han
helt fortvilet. Det skulle godt gjø
res å kopiere hans skuddfarlighet,
når det gjaldt frispark. Jeg kan
i det henseende bare tenke meg en
spiller — Rolf Holmberg — som
var uhyggelig sterk i sin skudd
veksling og presisjon. Det er imid-

lemmene går det ikke. La den go
de, gamle klubbånden, som før har
utrettet underverker, blåse liv i
Pors-gnisten som har ligget og ul
met svakt, så den igjen kan slå
ut i lys lue og bidra til å holde
flammen vedlike til foreningens
beste. Når vi løfter i flokk kom
mer resultatene som en kjærkom
men tilfredsstillelse for oss selv
og foreningen vår, fordi vi ved
felles innsats har nådd et mål.
Det er de mange hender som skal
bære foreningen fram, og derfor
har vi bruk for dere alle.
X.

lertid ikke som fotballspiller jeg
tenker på kameraten min, når jeg
skriver denne artikkel. Nei, det er
noe helt annet. Som de viltre gutt
unger vi var, med ungdommelig
sprell og glade påfunn som grenset
til vanvid, sitter der ennå et
«støkk» i livet på meg, noe som
kunne blitt skjebnesvangert.
Min kamerats familie hadde en
koselig hytte ute i Oklungen, som
for oss var et tiltrekkende sted å
reise til. En dag vi var der ute
drev vi med å skyte på blink. Han
hadde så vidt jeg husker en sa
longrifle, og det manglet heller
ikke på skarp ammunisjon. Vi
skjøt fra 25—30 meters hold. Han
var en «kløpper» med riflen, like
skarp til å treffe målet som på
fotballbanen. En annen ting var
at han forlangte å skyte et eple
av hodet mitt fra samme distanse
som vanligvis til skiven eller blikkbikser som hang i et tre. Selv om
jeg var en guttunge og var med
på alle spillopper, syntes jeg nå
han gikk vel langt i sin befaling.
Er du blitt helt tullete, sa jeg,

F
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du kan da ikke mene det. Jo, sa
han, du ser jeg treffer blinken
hver gang, så hvorfor skulle jeg
ikke skrelle eplet i småbiter også
fra ditt hue. Jeg tygget på dette
litt, tok et eple fra posen — et
stort et — og satte det på hodet.
Jeg stod dorgende stille. Han tok
sikte, men jeg trodde for alt i
verden ikke at han så meget som
ville forsoke å skremme meg.
«Pang" sa det, eplet forsvant fra
hodet mitt i mange småbiter. Han
lo og strålte som en sol, men
sjokket jeg fikk var forferdelig,
jeg var ikke meg selv på mange
dager. Ennå den dag i dag kan
jeg kjenne luftdraget av prosjek
tilet, men at lykken var bedre enn
forstanden hos oss to den dagen,
er hevet over enhver tvil.
Hytta som lå ved et idyllisk
stort vann med hundrevis av skjøn
ne vannliljer, var også et yndet
badested med sitt krystallklare
vann. Robåt hadde vi også, og vi
boltret oss i ungdommelig kåthet
som unger flest den gangen. Nei,
ungdommen i dag vet ikke hva fri
og ungdommelig glede er. De vakler
viljeløst omkring, usikkerheten er
der, og med den ingen barnslige
gleder. Nå tilbake til vår ungdoms
tid, den ville jeg for alt i verden
ikke ha unnvært for all verdens
gull.
Jeg og kameraten min var ett.
Fant jeg på en hobby, så skulle

han også være med på det. Som
f. eks. da jeg meldte meg inn i
Urædd’s boksegruppe. Jeg var hoy
og slank med en ungdoms vilje cg
glød, mens kameraten min var
mindre, men med krefter som en
unghest, full av energi og kamp
lyst. Det viste seg fort at jeg had
de anlegg for boksing. Treneren
vår var mangeårig mester, Lund
fra Vestsiden. Han var en glim
rende tekniker og hadde en egen
måte å dukke unna slag på, fordi
hans ene ben var kortere enn det
andre. Men det hemmet ham ikke,
tvert om, han var like rask. Jeg
opprettet treningssal i kjelleren
hjemme, med sandsekk, manualer

Beha

Fabrikker

og en provisorisk boksering rundt
veggene.
Der boltret kameraten
min og jeg oss. To par boksehandsker hadde jeg også, og det
gikk hardt for seg mangen en
gang. Ikke sjelden hadde vi blå
øyne, opphovne lepper og kutt,
men det var bare blåbær, syntes
vi. Kveld etter kveld gikk det på
livet los, og kameraten min svor
at en dag skulle han ta meg. Han
fikk rett, men på en helt annen
måte enn han hadde tenkt seg. Vi
kunne holde på i det uendelige, og
en aften vi holdt på runde etter
runde, sprang bomben. Han fikk
slått meg opp i tauene ved den
ene veggen. For å komme ut av
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det matte jeg ta for meg, og gar
den min sviktet. Da så han sin
sjangse og smelte til meg av li
vets krefter, rett på kjaken. Ho
det mitt fløy inn i veggen og
uheldigvis for meg stakk det ut
on svær rusten spiker, som gikk
rett inn i bakhodet mitt. Med for
tvilelse og sorg og blodet rennende
ned i nakken, måtte jeg melde
pass. Kameraten min jublet. «Så
du det, Hansemann.jeg klarte deg
til sist», sa han, men han tenkte
ikke på at jeg var hardt såret,
tvertom følte han seg som en
vordende verdensmester. Som den
uvettige og glade unge han var,
gikk han rundt i gaten og fortalte
at han hadde slått meg ut i bok
sekamp, så nå kunne hvem som
helst komme, så skulle de få sam
me medisin som jeg fikk.
Doktor Eberhardt måtte hentes.
Det er ikke bare, bare å ha hatt
en rusten spiker langt inn i hjernemassen. Jeg ble barbert i hodet,
såret renset, og til slutt en stor
bandasje rundt hodet. Ungdom
glemmer fort, og jeg fikk da litt
glede av tapet og julingen ved å
bli sykemeldt noen dager. Jeg svor
hevn over nederlaget, og det kom
om enn ikke så drastisk som før
nevnt, men på en helt annen og
mere humoristisk måte. Det skal
jeg fortelle om en annen gang.
Nå er vel dere spente på hvem
denne kameraten min var, så det
er vel best a røbe det. Det var

-J El SEN» GUNDERSEN,
(form, i hovedstyret).
— Er du tilfreds med årets
resultater?
— Det sportslige nivå må vel
sies å holde stand for samtlige
grupper. Overalt arbeides det godt,
og noen topper (kretsmestere) har
det blitt i flere grupper. En annen
gledelig ting er at vår forening
aldri har hatt så mange medlem
mer som i dag.
Når det gjelder den økonomiske
side, så arbeider gruppene tungt.
For å få det til å svive må alle
drive med medlernsutlodninger og
m. m. Man må gi samtlige styrer
ros for fornuftig disponering av
de få kroner de skaffer til veie,
og at de ikke stifter gjeld.
— Framtidsønsker ?
— Jeg har vel berørt endel av
mine ønsker i foregående spørs
mål, men personlig har jeg mange
flere.
Et ønske som har opptatt meg
sterkt er tanken om en lysløype.
Kunne ikke det være noe å be
gynne på når vi har fått et tipp
topp moderne garderobeanlegg på
stadion. Med start derfra opp i
det fine terrenget, måtte det være

ingen annen enn alle tiders fotballglade «Appa».
Hilsen Hans&niann.

P.S. Går dere innom hans for
retning, så vil dere ganske sikkert
få bekreftet at de nedskrevne hendeiser er i samsvar med sannheten.

herlig. Tenk hva det ville bety for
alle som elsker å gå på ski. Da
vil alle kunne komme ut i terren
get hvilken som helst dag i uken,
og ikke som nå, bare på søndagen.
Jo, den må komme.
Nytt lysanlegg på skøytebanen
er også et ønske, men mitt høyes
te ønske er at en idrettshall må
bli bygd. Ville ikke det være en
naturlig gave til all idrettsungdom
i Porsgrunn, Eidanger og Brevik
når den nye storkommunen trer i
sammen. Vår forening har allerede
sendt et brev til Porsgrunn for
mannskap med anmodning om å
nedsette en komite til å foreta div.
undersøkelser ang. bygging av id
rettshall.
Til slutt vil jeg takke mine
medarbeidere i hovedstyret for
godt samarbeide. Videre vil jeg
takke våre medlemmer for året
som nå ebber ut, og ønske samt
lige en riktig god jul og et godt
nytt år!

BANDYGRUPPA
— Ser du med optimisme på
forestående sesong?
— Da vi nå har drevet med
tørrtrening, — altså kølle, kamp
og kondisjonstrening siden sep
tember måned, to ganger i uken
til å begynne med, og i det siste
tre ganger i uken, må man vel si
at vi ser med optimisme på kom
mende sesong. For vi har i grun
nen hatt de fleste aktive med
på treningen.
Nå håper vi bare at vi snart
får is så vi kan komme i gang
med istreningen, så ikke Buskerud
og Oslo-klubbene får alt for mye
skøytetrening i forhold til oss til
de første kampene tar til. Da den

r
O. M. Bærulfsen

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Porsgrunn

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Telefon 50693

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.
Porsgrunn

Vestregt. 14

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør

Vask

Winje & Christensen
Tlf. 50915

og
Føhn

FAGMESSIG ARBEIDE

M assasje

Telt. 51729
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PORS-BLADET

kanskje viktigste kampen for oss
mot Vollen er den første kampen,
kan man jo forstå at vi venter
med lengsel på at isen skal kom
me.
Har bandygruppa satt seg
noen mål med hensyn til kom
mende sesong?
— Når man driver idrett må
man alltid ha et mål å trene mot,
ellers blir det stagnasjon, og stag
nasjon er det samme som tilba
kegang.
Vårt mål i år er først og fremst
at vårt forsto lag må greie en
bedre sluttplass når sluttstreken
settes for serieomgangen i landsdclsserien. Og at det må bli et
nytt kretsmesterskap.
For vårt B-lag håper vi at det
vil kunne hevde seg sammen mod
kretsens tredjedivisjonslag i kam
pen om den pokalen som er satt
OPPFor vårt juniorlag som skal
delta i kretsserien må vi jo også
ha lov til å håpe på et nytt krets
mesterskap. I Norgesmesterskapet
for juniors kan det nok bli vanske
ligere, men vi får jo håpe at også
våre juniors viser fremgang og inn
satsvilje, så de i år når lenger opp
i rundene enn noen gang før.
— Noen framtidsønsker?
— Vårt aller største ønske er å
få utbedret vårt lysanlegg på skøy
tebanen ! Den gang dette anlegg
var nytt var det meget bra, men
i den forfatning det er i dag er
det direkte farlig å bruke til ban
dy. Den lille harde ballen kommer
som bekjent hardt og fort, og det
er da ikke godt alltid å se den i
det «måneskinnslyset» som vi må
trene i. Det er også på en annen
side meget trist å se at den ene
klubben etter den andre her i
kretsen distanserer oss når det
gjelder lysanlegg, siden det jo all
tid har vært Pors som har vært
foregangsklubben med alt som ved
rører bandy her i kretsen vår. Og
kan vi ikke skaffe oss skikkelige
forhold å trene i, varer det vel
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heller ikke lenge før vi blir dis
tansert spillemessig sett, og det
ville jo være synd.
Skulle jeg komme med enda et
framtidsønske til slutt måtte det
være at alle aktive møter opp på
hver trcningskveld helt fra vi be
gynner treningen i september må
ned.

WILHELM KARLSEN,
(form, i boksegruppa).
— Som ny formann i boksegrup
pa har du vel mange planer og
ønsker?
— Som dere sikkert vet måtte
jeg overta formannsstillingen da
sesongens planer allerede var lagt
opp. Gruppens dyktige og popu
lære formann, Thor Skarnes, reiste
som de fleste vet til Gaza.
Å overta et formannsverv er ikke
alltid så lett, men med et dyktig
og arbeidsvillig styre håper og
tror vi på resultater også i år.
Treningen drives som aldri før, og
vi er opptil 40 medlemmer på tre
ningen. Guttene går inn for tre
ningen så det er en fryd for oss
som steller med det.
Alle våre kjente, gode boksere
er med, og i tillegg til disse står
en stor flokk med nye store emner.
Flere av disse har vel allerede vært
i sin første kamp, når dette leses.
Mitt ønske for gruppen og dens
aktive utøvere er dette at skulle
det bli tap i den første kampen, så
gi ikke opp, men tren og tren, og
resultatene vil komme.
— Hva er din mening om den
kritikk som stadig rettes mot bok
sesporten?
— Når det gjelder kritikken som
stadig rettes mot boksesporten, så
er den vel ikke alltid saklig. Vel
kan boksesporten synes hard, men
jeg vil tillate meg å spørre «hvil
ken sport er det som ikke er
hard når det gjelder konkurransesport».

En ting er i hvertfall sikkert.
Når det gjelder boksesporten gjør
alle dens ansvarlige ledere alt for
at den skal ligge på et sundt og
ufarlig plan. Jeg har som interes
sert i andre idrettsgrener sett ting
som for meg virker mere rå enn
noen boksekamp har gjort. Skulle
f. eks. en bokser være så uheldig å
bli slått «knock out» i dag, vil
han straks bli nektet å delta i
konkurranse i 8 uker, og det er
vi ledere glad for. En fotballspil
ler derimot kan i kamp få en liten
hjemerystelse og bli båret ut av
banen for etter 5—10 min. å kom
me tilbake under publikums jubel.
Mot slikt rettes det sjelden kritikk.
Hvor er logikken?

HELGE MADSEN,
(form, i fotballgruppa).
— Hvordan er du fornøyd med
året?
— Da fotballgruppa i år vedtok
å ansette østeriks trener var det
ikke små forventninger, det ble
stilt til ham. Selv om tabellplaseringen etter 1961-sesongen ikke
var den aller gunstigste, øynet vi
allikevel sjansen til å avansere mot
topplassene i serien, og det var jo
selvfølgelig Pannagl som skulle
greie mye av den «biffen».
Vi kunne ikke stort uheldigere
være med forholdene i vårseson
gen nettopp i år, som vi hadde
satset så sterkt. Selv om alle var
fornøyd med innendorstreningen,
fikk vi ikke det riktige utbytte av
PannagPs trening hverken i mars
eller april.
Det ble noe febrilsk og urolig
over treningskampene. Resultatene
ble ikke som håpet, og dermed be
gynte uroen å gjore seg gjeldende
for alvor, kanskje ikke minst hos
treneren, som begynte å få bange
anelser for fortsettelsen.
Innsatsen i de forste kampene
ga allikevel et lønnlig håp, men
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Asbjørn Hansen, Larvik Turn.
det viste seg siden at vårt lag på
ingen måte kunne følge med i ga
loppen om de fremste plassene.
Cupinnsatsen med stopp i 3. run
de, etter en fin innsats mot Fred
rikstad, pyntet litt på bildet, men
ikke nok til å rette opp helhets
inntrykket. Det er selvfølgelig lett
vint å la Pannagl være syndebukk
for den svake sesongen, og vi har
jo hørt uttalelser om at årets treneransettelse har vært fullstendig
mislykket, men her er jeg ikke
enig.
Vi har tidligere savnet den rette
taktikker og tilrettelegger under
kampene — noe vi hadde håpet
på å få i år — men her har Pan
nagl skuffet stort, da han hadde
vanskeligere enn våre egne for å
holde hodet kaldt, når det røynet
på. Vi fikk også ved noen anled
ninger sanne at det sydlige tempe
rament ikke passet vårt lynne, men
med dette slutter også klagene på
årets trener.

Form, i fotballgruppa Helge Madsen

Som tidligere skrevet var alle
godt fornøyd med innendørstreningen, og aldri tidligere har vel
spillerne fått så meget spesialtre
ning som nettopp i år. Vi burde
derfor tro at de har lært endel,
kanskje ikke minst juniors og guttespillerne, som Pannagl tok seg
ekstra godt av i høstsesongen. Selv
om årets resultater er skuffende,
tror jeg at vi nettopp hos de yngste
vil få se frukten av Pannagl’s tre
ning framover, og hyggelig var det
at medlemmene var villig til å
satse videre.
Styret søkte på et tidlig tids
punkt kontakt med endel norske
trenere, og et enstemmig medlems
møte bemyndiget styret til å an
sette Larvik Turn’s Asbjørn Han
sen for kommende sesong.
Asbjørn Hansen begynner sitt
virke midt i januar og skal fort
sette sesongen ut. Han har nå syv
års trenervirksomhet bak seg, og

vi tror bestemt å ha funnet den
best mulige avløser for Pannagl.
Jeg håper trenervirksomheten
neste år vil gi langt mer positive
resultater foi' fotballgruppa enn i
år.
Til slutt vil jeg benytte anled
ningen til å ønske alle våre med
lemmer en riktig god jul med
håpet om et virkelig godt «Porsår» 1963».

PER BOYE,
(serielagets oppmann).

— Hva er etter din mening år
saken til den svake sesong?
— Det kan vel være mange år
saker til årets dårlige sesong, men
etter min mening er hovedårsaken
den sviktende treningsiveren som
gjorde seg gjeldende utover seson
gen. Årets statistikk over frem
møtene viser at det bare er 5—6
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spillere som har trenet slik som
det bør gjøres, hvis et lag skal
hevde seg i dagens fotball. Et lag
består av elleve spillere, men når
halvparten av disse har mangel
full trening kan det ikke bli noe
helt av det.
Nå er det vel også ting som ta
ler til spillernes unnskyldning. Vi
har hatt en trener, som har vært
forferdelig masete på enkelte spil
lere, og selv om det er nødvendig
for en trener å terpe og mase for
å få vekk alle unoter, så falt Pannagl’s måte å gjøre det på ikke
alltid i god jord.
Tross alt er det guttene det kom
mer an på, og hvis hver enkelt ikke
kan «ofre» minst to kvelder i uken
til trening, da er det vanskelig å
få et godt lag. Jeg vil derfor hen
stille til de aktive å gå fullt inn
for don nye treneren og avse så
meget tid som mulig til treningen.
Hvis det blir gjort er jeg sikker
på at Pors vil være på toppen av
serien til neste høst med det spillematerialet som vi rår over.
Hva mener du om den kritikk
som er blitt rettet mot UK?
— Når det går dårlig skal man
la sin vrede gå ut over noen, og
da er jo UK den nærmeste. Årets
UK har imidlertid gjort sitt beste
og det som etter dets mening var
det riktige, men det vil jo alltid
være noen som ikke er fornøyd
og «tillags åt alle kan ingen gjæ
ra».
Jeg benytter samtidig anled
ningen til å ønske alle Porsere en
god jul og et godt nytt år.

ARNOLD JOHANNESSEN,
(lagkaptein).
— En lagkapteins oppgave i en
kamp er å føre sine tropper til
seir i kampen, men bare den ene
av de to kan gjøre det.
Hva mener du. er arsaken til de
mange nederlag i år?
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— Montro ikke spillerne selv
har noe av skylden? Treningsinteressen, kampgløden og ikke minst
lagånden er neppe slik som tid
ligere.
— Hva er ditt syn på den kri
tikk som er rettet mot spillerutvalget i siste nummer av Porsbladet (Fotball og poengjag) ?
— En uttakningskomite har en
vanskelig oppgave og vil som re
gel alltid møte motbør fra enkelte
hold for sine disponeringer, og
særlig i en sesong som denne når
resultatet er så magert. Stort sett
er UK’s disponeringer for denne
sesong i samsvar med hva jeg
selv ville ha gjort.
— Ønsker for det nye året?
— Spille oss opp en divisjon.
r

•

OTTO MALMGREN,
(junioroppmann).

— Juniorlaget har i år hatt en
god sesong med vunnet KM. Hva
er din mening om fremtidens spil
lere, og er det noe å bygge på?
—Vi har mye kjekk ungdom på
våre lag i junioravdelingen, og på
alle lag er det gode emner.
Av årets juniorlag ble jo flere
prøvet på vårt serielag, og en må
vel ha lov å si at disse var meget
lovende. I kommende sesong tror
jeg at de som ble prøvet — og fle
re til — vil komme i betraktning
når Iste laget skal settes opp. Med
trening og kyndig instruksjon tror
jeg vi har noe å bygge på?
Fremtidsønsker ?
I junioravdelingen har det i år
vært spillt 67 kamper. I tillegg til
disse kamper har utvalget vært til
stede ved treningen og tildels ledet
denne. Dette blir for meget arbeide
for et utvalg, og det viser seg at
en ikke får tatt seg av de unge
på en slik måte, som en skulle. Jeg
tror vi må legge om vårt arbeide

i denne avdeling. Vi må satse mer
på opplæringen av de unge, slik at
når en gutt forlater junioravdelin
gen på grunn av alderen, bør han
ha fått både praktisk og teoretisk
undervisning i fotballspillets fines
ser. Han bør likeledes ha gjennom
gått dommerreglene. Det er her
jeg tror vi bør benytte oss av tid
ligere aktive førstelagsspillere. Vi
bør forsøke å få to interesserte til
å ta seg av henholdsvis gutter un
der 14 år og gutter over 14 år. Jeg
er ikke i tvil om at disse ville ha
meget å lære bort til guttene, og
ingen er vel mer lærevillige enn
nettopp våre yngste. Det blir vans
keligere, når gutten er blitt voksen,
for da har han som regel ikke noe
å lære.
Selvom disse to trenere måtte
få noe for sin virksomhet, tror jeg
bestemt vi vil få se det igjen siden.

Det har også vist seg at når endel gutter går over til senior, så
møter de opp til de første treningskvelder, og så blir de plutselig
vekk, mange av dem for alltid.
Det er en kjennsgjerning at ikke
alle kan bli like gode fotballspil
lere, og de som forsvinner har da
funnet ut at de ikke greier å hev
de seg blant seniors.
Det mangler kanskje ikke på in
teresse, men på ferdigheter som
fotballspillere. Det kunne jo ten
kes at en slik gutt med litt veiled
ning kunne få interesse for dommergjerningen og på den måten
hevde seg. Jeg tror vi også skal
ha våre øyne åpne for slike gutter
og hjelpe dem til rette så de ikke
går vekk fra den idrettsgren, som
de kanskje håpet på å hevde seg i.
Jeg lar disse mine tanker og ide
er være mitt fremtidsønske, og jeg
benytter anledningen til å takke
alle gutter i junioravdlingen for
sesongen 1962 og ønsker dere alle
en riktig god jul.
Otto.

PORS-BLADET
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HENRY HAHN,
( seniorgruppen ).

— Hva er det seniorgruppen
driver med på sine moter?
— Vi har på våre møter hatt
forskjellig underholdning, blant
annet aktuelle foredrag, humoris
tisk opplesning og filmframvisninger med kommentarer, men in
teressen har dessverre dabbet av,
og på de siste møtene har det
vært dårlig tilslutning.
— Hvilke oppgaver tar dere
sikte på?
— Seniorklubben har som hoved
oppgave å holde kontakten med
eldre medlemmer vedlike, og på
denne måten også vedlikeholde
kameratskapet og interessen for
Pors.
— Ønsker for framtiden?
— Vårt ønske er at medlem
mene vil vise større interesse for
møtene således at vi i kraft av
godt frammote kan skaffe skikke
lig underholdning. Ennvidere at de
på møtene kan ta forskjellige em
ner opp til diskusjon.
Vi ønsker vel mott til kommen
de moter og ønsker våre medlem
mer og alle grupper en god jul
og et godt nytt år.

og en person som alle vil forstå å
respektere. Jeg tror dette var et
lykkelig valg. Hvis det ikke går
nå, så er det ikke ledelsens skyld,
men da må det være noe galt på en
annen plass.
En annen ting som jeg gjerne
vil komme inn på er et forslag
som «Jeisen» i sin tid framførte,
nemlig at vi bare skal velge opp
mann for serielaget, og at denne
sammen med treneren skal sette
opp laget. Det er ikke tvil om at
det er meget i det gamle ordtaket
«jo flere kokker dess mere søl».
Det viser seg at mange storklub
ber og også landslag driver på
denne måten, f. eks. Sverige og
Tyskland, og med gode resultater.
Her gjelder det selvsagt å finne
den rette mann, men det må jo
være lettere å finne en enn tre.
Spørsmålet er å få en mann som
vil ta ansvaret. Mange jeg har
snakket med synes å dele min
oppfatning.
Så gjenstår det bare å ønske
dere alle en gledelig jul og et godt
nytt år!

VIVI ANN GUNDERSEN,
(turngruppa).
ALF JANSEN,
( stadionstyret).
Jeg er blitt anmodet av styret
om å skrive om stadion, men det
er valgt en komite, som vil skrive
til bladet.
For å komme inn på noe annet
vil jeg gjerne få lov å rose fotballgruppa og dens finanskomite
med deres innsats i år. Jeg tenker
på anskaffelsen av alle pengene til
trener. Selvom eksperimentet med
utenlandsk trener var mindre vel
lykket, så har fotballgruppa satset
på ny og engasjert Asbjørn Hansen
fra Larvik Turn til å ta seg av
fotballguttene kommende år.
Asbjørn Hansen er en kapasitet

—Er du tilfreds med året?
— Vi håper jo at jentene våre
vil gå helt inn for kommende kon
kurranser, men det kreves uendelig
meget av en individuell turner. Lo
kalforholdene er slik at jentene
ikke får tilstrekkelig med trening.
IV2 time onsdag og torsdag skal
15 stk. trene i skranke, matte, bom,
sprang og frittstående. En skjøn
ner jo at når alle disse skal trene
blir det ikke så meget en rekker.
Men jentene er flinke. De benytter
enhver mulighet og vi ser gode
resultater. Det at vi hadde delta
gere i tre forskjellige kl. i NM
siste år viser jo stor framgang.
— Ønsker for framtiden?
— Framtidsplaner og ønsker er

mange. Et par ting som kanskje
er de høyeste akkurat nå er at vi
må få flere timer til trening, og
at de bevilgende myndigheter øker
sine bidrag til idretten, og da sær
lig turn, som ikke har store mulig
heter til å skaffe seg inntekter.
Det eneste vi har å drive med er
kontingenten, som bli høyere og
høyere. Når så denne skal dekke
lønn til instruktørene, blir det man
ge ganger alt for stort arbeidspress
på styret for å få alt til å klaffe.

GUDMUND MADSEN,
(skigruppa).
— Dessverre ble det avslag på
søknaden om NM-junior 1964, men
dere har vel andre planer ferdige?
— Vi håper at det nye styret vil
søke om dette for 1965 i forbindel
se med foreningens 60-års jubi
leum. Skigruppa fyller 45 år i 1964
og i den anledning blir det sikkert
noe ekstra.
— Det snakkes så meget om sentralbakkcr i distriktet. Hvordan
ville etter din mening Rugtvedtbakken egne seg til dette formål?
— Jeg er av den mening at skal
der bygges sentralbakke i distrik
tet her, kan ikke andre bakker
komme på tale enn utbygging av
Rugtvcdtkollen til 75—80 m bakke.
Et stort pluss for Rugtvcdkollen er at den ligger meget sentralt
med god adkomstveg helt fram til
bakken. Likeledes at der ikke er
avlyst noe renn på grunn av vind.
Når det gjelder arrangement og
ikke minst preparering av bakken,
såvel midtvinters som ut i april
måned, har vi alltid fått rosende
omtale av løpere og dommere.
Ser en på de viktigste punkter i
«Retningslinjer for bygging av ski
bakker» heter det: Bakkens belig
genhet i forhold til solen, helst
nord-nordøst, videre bør bakken
ligge mest mulig beskyttet mot
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vind, og der må også tas hensyn
til forholdene på sletta.
Hvis dette blir tatt hensyn til,
kan en da gå utenom Rugtvedtkollen som sentralbakke?
— Andre ting som du ønsker å
lufte i Porsbladet?
— Vi har nå i lengre tid drevet
med innendørstrening på Klyve
skole under dyktig ledelse av Aanund Lia. Dette har skaffet oss
meget bryderi da der ikke er noen
vaktmester om kvelden, så vi må
ha en ansvarhavende til stede hver
gang. Men vi er Solum skolestyre
takknemlig for at vi fikk leie
gymnastikksalen, da vi dessverre
ikke fikk timer ved Vestsiden sko
le på grunn av at Porsgrunn Volleyballklubb har begynt med in
nendørstrening. Da denne klubb
nettopp er ferdig med sin sesong,
og vi står foran vintersesongen,
mener vi at vi burde vært tilgode
sett.
Veien fra Saga • og bort til
Rugtvedt cr nå lagt om slik at vi
kan bile helt fram til bakken. Li
keledes cr det gravd ut i overgan
gen i Lille-Rugtvedt og hele sletta
er planert.
Mine ønsker utenom at vi får
sentralbakken, er at foreningen vil
gå inn for oppsetting av lysløype,
slik at denne kan være klar i 1964
til vårt 45-års jubileum. En slik
løype vil ha stor betydning for alle
både aktive og ikke minst våre
passive medlemmer. Så det er en
sak som hovedforeningen bør ta
seg av.
Når dette leses er vel de første
hopp gjort og våre langrennslø
pere har vel fått foling med snøen,
så jeg ønsker våre løpere en god
sesong. Skigruppa takker alle som
har vært oss behjelpelig i 1962,
og ønsker alle bladets lesere en

god jul!
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PORS' beste fotballgutter
Jeg hadde håpet å kunne bringe
en fortegnelse over alle spillere
med over 100 A-kamper for Pors
i julenummeret, mon den må dess
verre utstå. Fotballgruppas lagsprotokoller tilbake til 1932 er bra
a jour-ført, og jeg har nå overført
de forskjellige lag til kartotekkort.
Disse vil nå bli brukt for lettere å
finne fram til antall kamper de
forskjellige har spilt, hvor og når
de debuterte etc.
Med det materiale jeg nå rår
over viser det seg imidlertid van
skelig å få a jour-fort kartotek
kortene for tiden før 1932, og jeg
vil henstille til de som sitter inne
med opplysninger om lagsprotokoll
for 1932 å stille dette til dispo
sisjon.
En rekke førkrigsspillere vil nok
komme ganske høyt opp i kampantall, men jeg tror neppe de kan
true våre fremste som er:
1. Karl Skifjeld
2. Olaf Skilbred
3. Erling Olsen

4. Leif Lindstad
5. Alf Mikkelsen

501 k, debut 5/9-32
«
1/10-33

466
466 «<
440/50
440/50 ««
350
350 ««

301
301 ««

<

28

<
«

25/5-31
/7-34

Av spillere som fremdeles er med
i galoppen, og som kan ta opp kon
kurransen med teten, nevner jeg
de fremste:
Rolf Gunnerød
Arne Stcnquist
Arnhold Johannessen
Age Lund
Rolf Nielsen

283 kamper
219
216
147
126

For noen uker siden så jeg i
«Skeidbladet» at spillere med over
100 kamper ble såkalte «knoppegutter».
Listen over disse spillere blir a
jour-ført i bladet hvert år, og det
samme burde kanskje vi gjøre for
å bringe inn et nytt moment i
kampen om plassene på A-laget.
Det er sikkert mange av våre
nåværende spillere som ønsker å
komme fram på en eventuell rangliste over «Pors beste fotballgutter».
Lykke til Arnhold & Co!
Helge.

GOD JUL
Rafah, den 26/10—62.

Til

PORS - bladet
Jeg sender en hilsen hjem til
Pors-bladets lesere. Etter en fin
flytur fra Gardemoen med jet-fly
landet vi i Beirut, Libanons hoved
stad, som møtte oss med sol og
sommer. Beirut er en moderne by,
særlig i den nye bydel er det gode
forretninger, hvor en kan få kjøpt
gull- og solvarer og klær relativt
billig. Etter et kort opphold fløy
vi videre med et Dakota-fly. Vi
landet i El-Arisken en time senere.
Det som møtte oss der var en fan
tastisk forandring for oss nord
menn. Det var et øde landskap med
brunsvidd ørken. Der så jeg Ara
bere og Beduiner ridende på ka
meler for første gang i mitt liv.
Vi sto der i en fryktelig varme og
ventet på FN-bussen som skulle
fore oss til Rafah hvor FN-styrkenes forsyningsavdelinger, bl. a.
UNEF hospital, er forlagt. Der
skal vi gå på vakt halve tiden og
den andre halve i Gasa. Nærmere
bestemt ADL i den nordlige del av
Pasa-stripen.
Den del av linjen bataljonen be
vokter er ca. 20 km lang, hvorav
7-8 går gjennom ørkenstrøk. Res
ten av strekningen går gjennom et
vekslende dyrkbart område med bl.
a. store fruktplantasjer. Rafah,
hvor vi nå holder til, ligger ca. 40
km syd-vest for Gasa og et stykke
fra sjøen. Det settes imidlertid dag
lig opp busser i badesesongen, så
det er ikke vanskelig å komme ned
til stranden. Langs hele Gasastripen går det en badestrand «a la

F
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Rivieraen», og vannet er ikke min
dre bra. Det er bare en ganske
kort periode midtvinters at det er
brudd i badesesongen. Det er få
sivile adspredelser utenfor leiren.
UNEF har fast permisjonssenter
(Leave Center). Det pleier gjerne
være i Cairo om vinteren og Beirut
om sommeren. Her bor og spiser
gutta gratis en ukes tid. Transpor
ten til og fra er også gratis. I
tillegg arrangerer velferden turer
til bl. a. Jerusalem. Disse må vi
imidlertid betale selv.
I Gasa-stripen møter vi et fol
keslag som er helt forskjellig fra
oss. Landet er meget tilbakeliggende, og er vel et av de mest kon
servative på det religiøse område.
Vi ser mange ganger på dagen
Arabrene kneler i bønn vendt mot
Mekka. Ja, det er en hel sermoni
før de er ferdig. Nesten alle kvin
ner går med slor, og selv det å se
på kvinnen er ulovlig. En tilnær
melse til det svake kjønn er tabu.
Selv fotografering av kvinner er
de ikke glad for. Men vi tar da
noen bilder for det.
Jeg har badet i Middelhavet
mange ganger nå. Vannet holder
en temp, på ca. 25 grader. Det er
ramsalt og vi har mye skøy i de
store bølgene. Vi soler og koser
oss når vi ikke har vakt. Vaktene
kan være harde både fysisk og
psysisk. Det er ganske kaldt om
natten så vi må kle oss godt. Vi
kan få kjøpt all den Tuborgen vi
har lyst på, og vi sier ikke nei
takk her i den varmen.
Nå skal jeg på vakt så jeg får
slutte. Jeg ønsker alle foreningens
medlemmer en riktig god jul og et
godt nytt år. En spesiell hilsen til
gutta i Boksegruppa og i Fotballgruppa.
Så håper jeg at 1963 må bli et
sportslig som økonomisk godt år
for vår forening.
Hilsen Thor.

Fotballsesongen 1963
nærmer seg
Jeg vil gjerne gjennom klubbens
medlemsblad vende meg til alle
Pors-tilhengere i noen enkle be
traktninger for sesongen som kom
mer.
Først vil jeg takke fotballgruppas ledelse for tilliten ved å en
gasjere meg som trener, og det
skulle være unødvendig å si at jeg
gleder meg til å ta fatt.
Hva er så en trepers ønske ved
en slik anledning? Svaret er kort
og godt samarbeid. Samarbeid med
alle parter dvs. ikke bare med le
delsen og de aktive, men også i
stor grad med de passive medlem
mer. Hva kan nå de sistnevnte
gjøre uten at det forbindes med
visse plikter og gjøremål? Jo,
ganske enkelt ved å slutte en mas
siv ring rundt de aktive og styret,
slik at disse på sin side får følel
sen av at det hersker tilfredshet.
Dette vil skape ambisjoner i ret
ning av ennå større innsats. Det
kan derved spørres om klubbtilhengere skal gå rundt å være til
freds selv om en synes at mye er
galt? Så langt derifra. Det passive
medlem har selvsagt både rett og
plikt til å si sin mening, men den
ne bør fremsies til rette vedkom
mende og f. eks. ikke til naboen.
Videre bør ens synspunkter legges
fram i en hyggelig og positiv to
ne, en tone som straks bærer bud
om at det er klubbens interesse
en vil ivareta og at personlige hen
syn, er lagt til side. Derved vil det
skapes respekt for hverandres me
ninger. Det er nemlig ikke alltid
så opplagt at ens egen mening er
den rette, like så lite som det er
innlysende at «motpartens» mening er den eneste saliggjø
rende. I mange tilfelle kan en kom
binasjon av synspunkter gi det
beste resultat, dersom disse ut
veksles i en fortrolig prat.

Kritikk over de aktive er ofte
et kjært emne. Det er ganske klart
at det gjøres mange feil under en
kamp, og dette bør det selvsagt
gjennom positiv kritikk søkes å
rettes på. Men kunne det ikke ved
samme anledning også være høve
lig å finne fram til enkelte bra
saker som den aktive gjør, slik at
ikke alt virker grått og trist. Det
er utrolig hva oppmuntring på
enkelte punkter kan utvirke i
større innsats for å rette på even
tuelle mangler.
Den kommende sesong vil sik
kert by på mange harde dyster
for gruppens aktive spillere. Etter
min mening må utgangspunktet
for Pors være å holde stillingen,
men dersom alle klubbens krefter
settes inn, bl. a. i forannevnte
samarbeid, håper jeg på at mål
settingen kan skrues noen hakk

OPPJeg har i dette innlegg ikke
kunnet komme med detaljer om
treningsopplegg m. v. Det ville
nemlig ført altfor langt. Jeg håper
imidlertid at det gjennom spillemøter vil bli rik anledning til å
detaljbehandle disse
spørsmål.
Spesielt vil tiden fram til sesong
start være vel egnet, og såvidt jeg
har forstått skulle lokalitetene lig
ge vel til rette for slik virksomhet.
Her skulle det da bli anledning for
alle interesserte medlemmer til å
være med.
Ja, dette var altså noen ganske
enkle betraktninger før kommende
sesong, og jeg vil slutte med å
ønske alle medlemmer en riktig

god jul.
Asbjørn Hansen.
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Hvor er feilen?
Var forventningene store foran
denne sesong, er nok skuffelsene
større etter at spilleprogrammet
er slutt for i år.
Det ble fra styrets side satset
hardt på denne sesongen. Anskaf
felse av utenlandsk trener skulle
nok bringe resultater — tiklubbsserien virket ikke så fjern —
alt så tilsynelatende rosenrødt ut.
Hva kan så grunnen være til at
sesongen ble såvidt dårlig som den
ble. Det er jo ikke noe nytt fe
nomen dette her — vi har jo hatt
liknende sesonger for, men i år
skulle det likesom gjøres.
Noen skylder på treneren, andre
igjen på UK. Men er det i det hele
tatt noen som har ofret spillerne
en tanke? Spillerne, vil kanskje
enkelte si, de har da sannelig gjort
sitt. Har de det montro?
For en som følger med på så å
si hver eneste treningskveld er det
skuffende å se hvordan enkelte
spillere tar treningen, og hvor ofte
de uteblir.
Jeg vil påstå at vi aldri kommer

Du minner meg om en flaske øl
i kjøpmannens kjeller.
— Hva mener du, kjære Anton?
— Jeg mener, så kald og så
fraværende.
— Unnskyld at jeg kommer så
sent, sa piken, men det var en
mann som forfugte meg hele veien,
og han gikk så sent.
Har De legitimasjon og referan
ser med Dem, sa en ung direktør
for en stor forretning til den unge
piken som søkte kontorjobben på
forværelset til direktøren.
— Ja, føflekk på venstre lår!
Hun fikk jobben uten dikkedarier.

lenger, selv om den beste trener
anskaffes, hvis ikke spillerne selv
vil noe. Og det er her den fun
damentale feil ligger.
Enkelte spillere, ja jeg sier en
kelte, for de er sannelig i minioritet, yter det de kan og gjeme
mer til, mens resten ikke tar det
så høytidelig.

Det vil si at i (så å si) hver
eneste kamp er det bare et fåtall
av lagets spillere som drar lasset.
Og hvordan dette vil virke i det
lange løp, kan vel enhver tenke seg.
Hvorfor ikke alle yter det sam
me i en kamp, er ikke bare viljen,
men som sagt mangelfull trening.
De orker simpelthen ikke å full
føre kampen.
Vel, vil kanskje enkelte spillere
si, vi er da heller ikke profesjonel
le, vi trener som det vi er —
amatører.
Selv om en bare er amatør, må
en kunne forlange at spillerne mø
ter opp til trening 2 ganger ukentl'g.
Dette er, etter mitt skjønn, mi
nimum av hva en fotballspiller
trenger.
Hvis noen tror de kommer so-

vende til resultater her i verden,
bør de snarest revidere sin opp
fatning.
Å underordne seg lagspillets reg
ler er visst for enkelte nokså van
skelig — egoistiske tendenser har
tatt overhånd.
Dette som her er skrevet er nok
så hårde ord, men hånden på hjer
tet, ikke så langt fra sannheten?
Skal fotballgruppa gjøre seg
noen forhåpninger om å avansere,
må det satses, ikke minst fra de
aktives side.
Med hilsen

Arnold Johannessen.
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Trenerens
kompetanseområde
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Ved a ajour-føring av spillerkartoteket ble det heldigvis opp
klart en stor feil som var begått.
Karl Skifjeld ble på årets av
slutningsfest i fotballgruppa til
delt gullarmbåndsur for spilt 475
kamper. A jour-foringen viste imidlertid at det var begått feil
ved en tidligere gaveutdeling, som
var lagt til grunn denne gangen.
Karl Skifjeld har tilsammen spilt
501 A-kamper for Pors ifølge kar
toteket. Inskripsjonen i uret er nå
rettet, og uret ble også forsynt
med lenke i anledning forøkelsen.
Karl Skifjeld har utført en ene
stående prestasjon. Han debuterte
på A-laget som 17-åring 5/9—37
i en pokalkamp mot Fram. Han
har derfor også 25-års jubileum
i år som aktiv fotballspiller i Pors.
Fire år gikk bort under krigen,
og han har altså spilt gjennom
snittlig 24 kamper hver sesong i
de øvrige 21 år.
Hvem kan ikke tenke seg, hva

500

A-kamper

dette har kostet av tid og trening.
Bare kampene kommer opp i over
750 timer.
Karl Skifjeld har også akslet
den norske landslagstrøye 6 gan
ger.
Vi er glade for at feilen kunne
rettes i år og gratulerer hjerteligst
med prestasjonen.
Fotballstyret.

— Mamma, kan storken ta men
nesker ?
— Nei, hvordan kan du tro det?
— Jo, onkel Nils og tante Lise
lå der borte i gresset, og da Stor
ken kom, så sa onkel Nils: «Den
skal du ikke være redd for Lise,
den så oss ikke!»

Dommeren: — Var De herre
over Dem selv den dagen?
Den anklagede: — Nei, dess
verre, jeg hadde min frue med.

Diskusjonen om trenerens kom
petanseområde i forbindelse med
lagssammensetningcn av serielaget har i år — mer enn noensinne
— vært gjenstand for inngående
drøftelser mann og mann imellom.
UK består som kjent av tre mann,
hvorav en oppmann, mens trene
ren bare er rådgivende.
All den stund treneren har åre
lang erfaring innen sin trencrvirksomhet bade med hensyn til spil
lere og spilleopplcgg, burde han ha
minst like så gode muligheter —
om ikke bedre — til å sammen
sette et lag som en UK, fordi den
ne ikke bare velges for et år av
gangen, men sedvanligvis er ny fra
år til år.
Jo mindre en komite er, desto
lettere arbeider den, og spørsmålet
er om ikke en burde innskrenke uttakingskomiteen til bare to mann,
hvorav treneren bestandig har den
ene plass. Han har alltid fingeren
på pulsen, kjenner spillernes form
både teknisk og fysisk til enhver
tid, og han vil sannsynligvis be
dømme spillerne ut ifra et mere
objektivt synspunkt enn en vanlig
UK.
I utlandet går en mer og mer
over til å utvide trenerens kom
petanseområde, noe som sikkert
ikke er tilfeldig, men fordi det van
ligvis tillegges hans innsikt med
spill og spillere større betydning.
Er ikke tiden moden til å ta opp
dette viktige spørsmål i Pors.
X.
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Takk!
Fotballgruppa vil hermed rette en
hjertelig takk til den i året opp
nevnte finanskomite.
Med Wilh. Karlsen som formann
har komiteen klart å gjennomføre
sitt mål, å finansiere årets trenerutgifter i fotballgruppa, noe vi
vet har kostet et stort arbeide.
Sesongens sportslige resultater
har sviktet, og dermed har også
gruppens økonomi blitt dårligere.
Finanskomiteens hjelp har derfor
vært særdeles kjærkommen.
Takk for innsatsen!
Fotballgruppas styre.

GCowiSBirDgeMu:
Det gjenstår dessverre stadig endel kontingentinnbetalingcr fra
abonnentene, og vi vedlegger derfor
girokort i dette julenummeret.
Hvis du allerede har betalt, kan
du makulere det, men hvis ikke
ber vi deg innbetale kontingenten
innen årsregnskapet skal avsluttes.
Utsett det ikke lengere, men gjør
din plikt!
Red.

«IDRETTENS HUS»
Hovedstyret har i sitt møte den
12. nov. behandlet spørsmålet om
et hus som ovenfor nevnt. En ved
tok å tilskrive Porsgrunn kommu
ne om saken, og brevet er behand
let i formannskapets møte den 20.
nov. Vi foreslo at det kunne velges
en forberedende komite — hvor en
bl. a. så at idretten ble represen
tert — slik at en kunne få over
sikt over hvilke krav som stilles
osv.
Vi håper tiltaket vil gi resulta
ter og at myndighetene tar et tak
for en god sak.

—If

DAMEGRUPPEN
Damegruppen arrangerte 15. ok
Molla Hegna, form., gjv., Nelly
tober en meget vellykket hygge Svarstad, viseform., gjv., Anne Ma
kveld hvortil var invitert dame- rie Ness, kass., gjv., Emma Kitgruppene fra Storm, Skiens Ball tilsen, sekr., gjv., Sonja Kjelsen, ny
klubb, Skiens/Grane, Herre Id og Astrid Halvorsen, ny.
rettsforening og Langesunds Id
Etter møtet koset damene seg
rettsforening.
med kaffe og bløtkaker, som var
Bordene var så festlig pyntet bevilget i anledning årsmøtet.
med blomster og lys at det var en
Sesongen som gikk må vi si har
fryd for øyet hos de ca. 150 fram vært bra. I år har gruppen ikke
møtte. Formannen ønsket alle vel gått så sterkt inn for nyanskaffel
kommen og uttrykte sin glede over ser som tidligere, men noe er det
at så mange hadde imøtekommet jo blitt allikevel. Nye gardiner til
innbydelsen.
salen og forværelse er innkjøpt.
Mathilde Aanerød underholdt Endel pene glass er også skaffet
med vakker sang og høstet stort til veie for å komplettere de som
bifall, og senere fulgte alle tiders var, ennvidere 60 vanlige ølglass i
blomsterdemonstrasjon fra Vest håp om at det kan spares litt på
sidens Blomsterforretning. Buket de andre. I år har damegruppen
bevilget kr. 300,— til alle grupper
ter og blomsterdekorasjoner ble
tryllet fram for til sist å bli for innen Pors, og finanskomiteen,
ært til Pors damegruppe til ut samt klubbhuset ble også tilgode
lodning.
sett. Ennvidere fikk fotballgruppas
Så fulgte den tradisjonelle kaffe junioravdeling kr. 500,— til an
pause med alskens smørbrød og skaffelse av drakter til småguttene.
Forøvrig har vi prøvd å hjelpe
kaker og snakketøyet ble satt
igang rundt bordene. Samtidig be til ved alle anledninger, både ved
loddsalg på fotballbanen og i pølnyttet vi anledningen til å avvikle
sebaren i hoppbakken m. m., og vi
utlodningen, og det gikk strykende
vil gjerne si at det for oss i damed de mange fine utlodningsmegruppa er veldig hyggelig å få
gjenstander. Bakermester Rossing
en oppmuntring og litt skryt av
hadde forært oss en deilig kringle,
og til.
og alle medlemmer hadde hver sin
Så vil vi med dette ønske alle
ting med seg, og ikke minst alle
våre medlemmer en god jul og
de vakre blomster fristet.
ønsker at den neste sesong må
Etter kaffepausen ble det fram
vist et par sketcher av våre med bli enda bedre.
Sekr.
lemmer og senere fulgte allsang.
T?
Etter at de forskjellige gruppe
formenn hadde takket for sine ble
formannen vår overrakt to vakre
Ikke bare litt men meget skryt
blomsterbuketter av de andre grup
skal dere få, for dere har vært vel
per.
dig flinke og iherdige som alltid,
Pors damegruppe vil med dette
og det tror vi at samtlige grupper
rette en hjertelig takk til alle som
er enige om og takknemlige for.
bidro til denne hyggelige kveld.
Red.
*

Pors damegruppe holdt et godt
besøkt årsmøte 12. november. Det
ble greit og kvikt avviklet med
følgende valg:
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Årsmøtet 1963
Når dette leses er det ikke lenge
igjen til hovedforeningens års
møte. Styrer og komiteer skal da
velges for kommende år, og andre
viktige ting skal til behandling.
Idrettsarbeidet og ungdomsar
beidet er i dag en meget viktig
oppgave, hvis samfunnsmessig ver
di er både anerkjent og respektert.
1 idrettsforeningene lever gutter,
jenter og ungdom deres glade liv
året rundt, mens de eldre lever på
minnene fra den gang de selv var
aktive. Slik vil det veksle ut i
framtiden, men ledelsen vil også
veksle.
Klubben vår må styres på kol
lektiv basis og den gode klubbana
ytterligere framelskes. Det kollek-

tive prinsipp innebærer og krever
felles innsats basert på frivillighet
og inspirasjon. Gjennom frammote
og stemmeavgivning er det med
lemmenes plikt og oppgave å sørge
for valg av virkelig lederskap. Du
skal velge de styrer og utvalg som
skal være dine representanter i det
kommende år. På den måte skaper
vi godt og tillitsfullt samarbeide
som bør være den bærende faktor
i vår forening.
Vet du at den blå farve i klubbdrakten symboliserer troen —
troen på PORS. Er du glad i din
forening og det arbeide som den
driver med, må du ikke uten grunn
utebli fra årsmøtet.

Pors-boksere

°PP, og frukter av det vil sikkert
komme. Etter min mening skal
alle være med på gymnastikken,
skyggeboksing i 3—4 runder for
an et speil for å finne ut eventuelle
feil ved seg selv. På den måten
kan du se om garden, benarbeidet
m. m. er riktig. Videre en 4—5
runder mot forskjellige motstan
dere i lett tempo. Innøv en bokserytme som ikke koster for meget
på kreftene, og fram for alt, bind
deg ikke. Avslutt så treningen med
oppmykningsøvelser og et godt
varmt bad, og du vil strutte av
velvære og kjenne at du har hatt
utbytte av treningen. En annen
ting som er viktig, er å holde tre
ningen vedlike også utenom de
faste treningskvelder, slik at du
på spørsmål om å starte på et
stevne alltid kan si «ja, jeg er i
god form og kan starte».
Så vil jeg sende Wilhelm & Co
de beste ønsker for sesongen. Må
hell og lykke følge dere.
W. L.

Nå da treningen forlengst har
tatt til, håper vi at dere går inn
for sesongen for fullt. Konkurranseboksere er de fleste av dere, og
om vi ikke er den beste, så er vi
ihvertfall en av de sterkeste boksegrupper i landet. Men det for
plikter når alvoret begynner. Dere
må være i full trim hva angår
teknikk, styrke, hurtighet, uthol
denhet, men ikke minst må dere ha
en god hjerne. For å vinne en
kamp må en kald og nøktern hjer
ne være med. Du må ha selvtillit
og seiersglød — ting som du kan
lære deg opp til under treningen.
Det mest fatale er sviktende kon
disjon, ja, det er flaut å se en
bokser med den svikt, fordi det
er den letteste del å skaffe seg.
Der er nok av skjønn natur og
frisk luft rundt oss, som vil bidra
til bedre pust.
Treningsprogrammet er vel satt

I

TURN-nytt
ÅRSMØTE
Tumgruppas årsmøte var i år
berammet til 21. november, og det
var bra frammote. Formann øns
ket velkommen og leste dagsorden
som ble godtatt uten bemerknin
ger. Sekretær Jorunn Toft leste en
god og fyldig årsberetning som
fortalte om gruppas virksomhet
siste år. Kasserer Dagmar Dahl
Mikkelsen leste opp regnskapet, og
sesongen må i sin helhet betegnes
som god. Det var kommet forslag
om å forhøye kontingenten, hvilket
ble vedtatt. Neste sak på dags
orden var valg som strakk seg
over flere timer. — også over kaf
fekoppene — før styret var klart.
Resultatet ble følgende:
Formann, Dagmar Dahl Mikkel
sen (ny). Viseform. Grethe Hartvigsen. Sekretær, Solveig Hansen
(ny). Kasserer Bjørg Frendvik
(ny). Styremedl. Eva Melby An
dersen (ny). Varamenn: Fine Han
sen og Gudny Heistad. Tillitsmann
for damer: Gerd Realfsen. —
Torborg Hellerich og Grethe Rosland for husmødre. Fine Hansen,
Bente Danielsen og Reidun Skilbred for piker og Else Liv Realf
sen for nøstene. Materialforvalter
Marit Jansen. Turnutvalg: Grethe
Hartvigsen, Vivi-Ann Gundersen
og Eva Melby Andersen. Teknisk
utvalg:
Fine Hansen, Harriet
Fjeldvik og Berit Schjødth.
Avgåtte formann Vivi-Ann Gun
dersen ble av viseformann over
rakt blomster for godt arbeide, og
det ble loddet ut sjokolade og
blomster før møtets slutt.

Ny sesong for Turngruppa.
Sneen har dekket bakken, og det
er vinter. Og inne i gymnastikk 
salen foregår treningen med liv
og lyst. Fra september har vi holdt
på, og er etter hvert kommet i
form igjen etter en lang sommer
ferie. Partiene er delt som før, —nøster 5—7 år, piker 8—10 år,

♦
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Det er redaksjonskomiteen en glede a kunne sende julenummeret av
Pors-avisa til samtlige husstander på Vestsiden.
Hvis du har interesse av å støtte idrettsarbeidet på Vestsiden eller

d abonnere pd avisen for 1963, kan du bare fylle ut vedlagte giro-

\•

kort og ekspedere det.

Abonnentsprisen er kr. 5,—.

f

Vi er takknemlig for alle bidrag, og takker pd forhand !
Red,

få--"

■I

1

ii del juniorer
i
ulla ler seg
1) Fornøyd med sesongen,

2) Største skuffelse, største
glede?
10—12 år, 12 -14 ar, 14—16 år,
damer og husmødre. Ncstene tur
ner på onsdag, pikene og damene
mandag og torsdag og husmødre
ne mandag. Og så har vi konkurransepikene som trener onsdag un
der ledelse av Finn Jamtvcdt. Det
er en fornøyelse å se når husmød
rene fyller salen på sin mandagstime. De ser ut til å kose seg fra
begynnelse til slutt, og kaster seg
ned i det herlige bassenget etter
en times god mosjon. Det er moro
å se at så mange husmødre møter

opp.
Det trenes nå hardt både onsdag
og torsdag til KM for damer og
juniorer, som skal arrangeres i
Turnhallen 9. desember, og flere
av jentene kommer til å starte i
de forskjellige klasser.
Nå går det med stormskritt mot
jul, og tankene må snart kretse
om gruppas tradisjonelle juletre
fester som vi håper blir like vel
lykket som tidligere år.
Vi nærmer oss slutten for i år,
og vi ser gjerne mange nye på
alle partier når vi setter i gang
igjen på ny etter jul. Så står det
bare igjen å takke for i år, og vi
ønsker alle gruppas og foreningens

medlemmer en god jul !
Vel mott på nyåret!

uns.

3) Er du for helårstrening?
4) Noe ellers på hjertet?
5) Pannagl som trener?

6) Nyttårsønske?

SVEIN BREDE AMUNDSEN:
— Ja, stort sett får man vel si
det. Men jeg har vært alt for slapp
denne sesongen når det gjelder
treningen og iver men på ettersesongen ble det bedre.
— For å ta skuffelsene først,
var jo nederlaget mot «Donn» på
hele 7-1 heller smertelig. En annen
skuffelse var en kamp hvor jeg
først var satt opp, siden ble satt
ut uten grunn, noe jeg synes var
nokså bittert. — Gleder har det
vært mange av, bare det å være
11 samlet med latter og hygge, er
for meg meget hyggelig. Pors-Odd
4-0 som prydet sportsidene i di
striktets aviser er det hyggeligste
jeg har opplevd innen fotballen.
(Tenk å slå Odd a, gitt!)
— Helårstrening ja. Absolutt!
Skal vi følge med i galoppen med
å nå en serie eller to høyere, må

vi gå fullt og helt inn for hel
årstrening. Vi må huske på at
vi aldri kan trene for mye.
— I motsetning til mange andre
var Pannagl en stor trener, men
ingen diplomat.
Pannagl hadde
jo de beste skussmål fra mestedelen av Europa. Styret burde
forstått at Pannagel hadde større
forutsetninger for å se hvor feilene
lå. Kort sagt, latt Pannagel fått
mere å si.
— Mitt nyttårsønske er at Pors
gjør bruk av årets juniorer, f. eks.
sette de som ikke blir verdig til
A-laget på et B-lag. Vi må huske
på det er juniorene som siden skal
hevde Pors’ ære.
Til slutt håper jeg vi får glede
av årets trener, Asbjørn Hansen.

GEIR SIVVERTSEN:
— Ønsker meg god fysisk form
og plass på B-laget neste år.
— Tapet for «Donn» likte jeg
ikke. Gledet meg over kretsmester
skapet.
— Helårstrening vil jeg gå inn
for, ellers har jeg ingen ting å
peke på for tiden.
— Var litt skuffet over Pan
nagl som trener. Hadde ventet et
mere allsidig og hardere trenings
program. For meg personlig fikk
ikke utendørstreninga hans noen
særlig betydning. Var ikke på innendørstreninga, så der gikk jeg
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kanskje glipp av noe mer interes
sant.
— Ønsker alle i Pors et godt
nytt år, og håper på stor bedring
og framgang i sesongen 1963.
THORSTEIN KOLLE:
— Man må vel være fornøyd
med sesongen, når man vinner
kretsmesterskapet. Allikevel har
det vært en del skuffelser.
— Største skuffelse var da jeg
fikk høre sikkert at jeg ikke had
de nok kamper til å bli med på
KM-laget. Største glede var da vi
kunne peise ODD med så klare
siffer som 4-0.
— Jeg tror helårstrening må til
for virkelig å få sveis på fot
ballen.
— Jeg håper det er fres i den
nye treneren.
— Pannagl var en ypperlig tre
ner. Grunnen til vi ikke fikk mer
ut av ham enn vi gjorde, var at
han fikk for lita tid med oss. Jeg
tror trygt ledelsen kunne gitt oss
juniorer en av seniorenes treningsdager. Nå fant han forøvrig sjøl
ut at vi skulle trene med dem på
slutten.
— At det vil bli en innendørstrening med futt i for juniorene.

ERLAND ROY INGEBRIGTSEN:
— Ja, det må jeg da si. Jeg kom
jo fra Sandjordet I.F. og var litt
redd for ikke å finne meg tilrette.
Men det gikk over all forventning.
Kameratskapet i Pors er jo ene
stående. Formen hai' vært svært
ujevn, noe en litt for sen start og
sommerferien får ta skylden for.
— For å begynne med gleden.
Det var jo veldig moro å bli krets
mester. Juniorlaget har jo hatt
store vanskeligheter med Odd de
senere årene, og da vi vant så
klart som 4-0, til tross for at Odd
var favoritt, må jeg si det var
hyggelig. Jeg har jo også hatt
gleden av å bli Grenlandsmester
for A-lag. (Selv om Pors stilte Blag i finalen.) To 2-kamper har jeg

spilt denne sesongen (mot Rapid
og Sparta), og da jeg fikk æren
av å sette to baller bak Spartakeeperen må jeg si det var moro.
A spille på A-laget er jo alles
drøm som juniorspiller.
Skuffelser blir det vel for alle i
løpet av en hel sesong. Men den
største skufffelsen var vel 7-1 mot
Donn i 1. runde i juniormesterskapet. Jeg mener lagoppstillingen
må ta noe av skylden for dette.
— Ikke akkurat helårstrening.
Det er vel best å ha 1 eller 2 må
neders ferie, ellers har man vel
lett for å miste noe av gloden og
interessen. For det er nettopp glød
og kampglede man skal ha når
kampen begynner.
— Pannagl var en skuffelse. Han
passet vel ikke til norsk fotball.
Han var for masete og streng, og
det var svært vanskelig å få kon
takt med ham.
— Nei, ikke noe utenom at jeg
vil takke ledelsen for sessongcn, og
håper på et like godt samarbeid
gjennom neste sesong.
— Jeg ville svært gjerne se at
UK satser på et ungt A-lag neste
sesong, for det er bare gjennom
ungdommen Pors kan bygge opp
et nytt og sterkere lag.

ØISTEIN KJELLEVOLD:
— Er stort sett fornøyd med
sesongen i og med at vi klarte
Tapet mot
kretsmesterskapet.
«Donn» Kristiansand var smertelig, hadde ventet å komme litt
lengere opp i rundene. Å få i pose
og sekk er vel ikke alle forundt.
— Største skuffelse var turen
til Kragerø. Jeg mener at når la
get er satt opp på pariet, bør det
oppstilte lag også få spille når ved
kommende spiller er instilt på det,
og er med. Ikke skifte ham ut til
fordel for en annen. Her mener
jeg styret gjorde en feil og burde
innsett det at spillerne ville bli
skuffet.
— Angående helårstrening er

jeg med. Synes vi bør sette igang
igjen straks etter nyåret.
— Om Pannagl’s kapasitet som
trener vil jeg svare både ja og nei.
Det jeg savnet var teorikveldcne,
opplegg og taktikk. Han var også
hard i sine uttalelser mange gan
ger når det gikk dårlig for oss.
Dette igjen virket på oss under
kampene. Vi bandt oss og var
redd for å gjøre galt, og spillet
ble ikke så fritt og ledig som vi
kan gjøre det, og som ble vist i
finalen mot Odd. I det store og
hele tror jeg ikke at PannagFs
virksomhet har vært bortkastet,
Tror det vil vise seg siden at vi
har hatt godt utbytte av ham. Han
hadde også en masse interessante
øvinger på banen under treningen,
som fenget oss i stor grad, og tre
ningen ble bare moro istedenfor
slit.
— Mitt nyttårsønske må være at
UK vil satse mer på juniorene
neste sesong, ta hånd om dem, så
de ikke taper interessen for fot
ball. Det er tross alt dem som skal
føre tradisjonene videre fram, og
med den rekruteringen vi har på
Vestsia skulle fotballen være sik
ret i mange år for Pors.
JAN ARVESEN:
— Ja, jeg er nokså fornøyd med
sesongen.
— Min største skuffelse i se
songen var nederlaget mot «Donn»
da jeg også ble skadet og måtte
gå ut i andre omgang. Min største
glede var utvilsomt finalen mot
Odd.
— Nei, jeg mener vi bør ha en
liten ferie fra fotballsesongens
slutt og noen uker før vi begyn
ner å trene igjen.
— Jo, han var grei, men han var
ikke noe særlig heldig her. Kan
skje det var språket, kanskje hans
temperament og hans spillemåte
som ikke falt i vår smak.
— Det må være å komme på Alaget fra våren av.

I

I

PORS-BLADET

™

A

ROY LUDVIGSEN:
— På en måte er jeg fornøyd
med sesongen, men på en annen
måte er jeg en del skuffet. Inn
satsen i flere av kampene har det
vært så som så med, bl. a. i NM
for junior. Men stort sett må en
jo være tilfreds for vi ble jo krets
mestere.
— Den største skuffelse må væ
re kampen mot Kristiansandslaget
i NM. Der tapte vi jo ganske et
tertrykkelig. Men den største glede, for meg iallfall, er uten tvil
finalekampen mot Odd. Da var
det moro å spille.
— Ja, jeg er fullt og helt for
helårstrening. Slik som tingene utvikler seg her i Norge i dag, er
det nødvendig for en som vil spille
fotball, å drive helårstrening. Det
er den eneste måten å følge med
i «galoppen» på.

- Nei, i farta er det ikke noe
annet jeg kan komme på, det enes
te måtte da være Oslo-turen vår,
der kunne vi godt ha reist torsdag.
— I motsetning til mange and
re syntes jeg Pannagl var bra som
trener. Det kommer kanskje av at
han ofte tok seg spesielt av mål
mennene. Så vi har iallfall hatt
mye spesialtrening denne sesongen,
og lært en god del.
— Noe spesielt nyttårsønske
har jeg ikke tenkt på ennå, men
jeg går ut fra at det gjelder fot
ballen, så da har ikke jeg noe
annet ønske enn at det vil gå
bedre for seniorene neste sesong.
(Vi blir jo seniorer da.)

KJELL JEISEN GUNDERSEN:

— Sesongen er absolutt den bes
te for meg.
— Største gleden er litt vanske
lig å uttale seg om, men jeg tror
det var da jeg fikk være med på
kretslaget. Men kretsmesterskapet
henger også meget høyt. Den stør
ste skuffelsen var nok 7-1 tapet
for Donn, eller 5-2 tapet mot Fred

rikstad.
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— Om helårstrening mener jeg
at det er opp til en hver. Det er
jo noen som trenger mer trening
onn andre, men en kan aldri trene
for mye. Det vil opplagt være
fornuftig med helårstrening.
— Etter min mening er det ikke
tvil om at Pannagl er en ypperlig
trener, men selv ikke en trollmann
kunne gjøre det bedre med de for
holdene Pannagl hadde. Jeg per
sonlig lærte mye av ham.
— Som nyttårsønske var det å
håpe at sesongen 1963 blir en god
sesong for alle lag, og at vår nye
trener Asbjørn Hansen klarer å
få A-laget en divisjon høyere opp.

Det var engang
Redaksjonen har hatt anledning
til å kikke i noen gamle notater
som ble nedskrevet i forbindelse
med foreningens 25-års jubileum,
f. eks. en fortegnelse over med
lemmene høsten 1909 i forbindelse
med et mote som var sammenkalt
av formannen i V.P.I. Anders E.
Andersen (senere prost Hedem)
for å forsøke å få istand en sam
menslutning av klubbene på Vest
siden. Dette var medlemmene dengang:

Karl Jensen
Christian Andersen
Karl Andersen
Peder Olsen
Waldemar Olsen
Johannes Weber
Olaf Weber
Anton Hellerich
Halfdan Eltvedt
Karl Tranberg
Albert Zimmermann
Johan Rinker
Elias Pedersen

Edvin Larsen
Hjalmar Tranberg
Alfred Melby
Hans Hansen
Kåre Malmgren
som var med fra Askedalen 1906—
09, og av disse var de førstnevnte
11 med på «grassbanen» ved Klyvedammcn, og hører således med
til stifterne. På nevnte møte ble
det forøvrig tegnet 10 nye med
lemmer, og året etter da LYN fikk
Grønlands Plass kom den helt store
tilgangen.

At dette var driftige karer, som
tok deres tøm i tur og rekkefølge,
vet notatene å fortelle. Uten å forkleine andre senere medlemmer
som har vært iherdige i foreningsarbeidet (de er nemlig mange) kan
vi ha interesse av å gi en liten
statistikk over disse pionerer:
Karl Tranberg, 3 g. formann.
Karl Jensen, 7 g. styremedl.
Karl Andersen, 3 g. styremedl.
Christian Andersen, 2 g. form.
—«— 13 g. styremedl.
—«—
1 g. styremedl. fotb.gr.
—«—
9 g. form, skigr.
—«—
1 g. styremdl. skigr.
—«—
5 g. styremdl. friidr.gr.
H. Eltvedt, 7 g. styremdl.
—«— 2 g. form, fotballgr.
—«— 4 g. styremdl. fotballgr.
—«— 1 g. form, skigr.
—«— 2 g. styremdl. skigr.
—«— 2 g. styremdl. friidr.gr.
A. Zimmermann, 3 g. formann
—«— 3 g. styremedlem.

I
En av de eldre medlemmer har
lånt oss Håndbok i fotball med
spilleregler fra 1911, og vi siterer:

«Dommeren skal advare enhver
spiller der med forsæt bringer målstænger ut av deres plass eller
river tverstangen ned, og hvis det
gjentar seg, da vise ham bort fra
spilleplassen.»
«Det er mål naar ballen er gaat
mellem maalstængeme og under
tverstangen. Hvis tverstangen paa

r
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en eller anden maate under spillet
er kommet bort fra sin plass, har
dommeren ret til at dømme maal,
dersom ballen efter hans mening
vilde være gaat under tverstangen»
«Maalvogteren har indenfor sin
egen halvdel av banen lov til at
bruke hænder, men han må ikke
løpe med ballen.»
«Dersom maalvokteren ved et
langt kast fra sin egen banehalv
del kaster ballen gjennom motpartiets maal, blir det maalspark
og ikke maal.»
«Det er tillatt at trykke til en
motspiller, men det må ikke være
på en voldsom eller farefuld
maate.»
«Begyndelsespark, maalspark og
hjørnespark kan ikke gi maal di
rekte.»

I 1964 Og 196S
kan vår forening feire jubileer.
I 1964 er fotballgruppa 45 år —
og vi håper fotballkarene er i
sving allerede med et fullverdig
opplegg til et susende arrangement i forbindelse med både jubileet og innvielsen av vårt nyanlegg på stadion.
I 1965 er foreningen 60 år, og
det bør feires med omfattende ar
rangementer for alle grupper.

idrett
Det skrives, snakkes og disku
teres stadig om idrettens betydning
for ungdommen og menneskeheten
som sådan.
Vi har tillatt oss å gjengi et
gammelt avisinnlegg, som dengang
var og stadig er like aktuelle.
IDRETTENS BETYDNING FOR
VERDENSFREDEN
Ikke bare produksjonsforhold og
pengepolitiske transaksjoner har
betydning for samfunnsutviklingen
og forholdene mellom nasjonene.
Faktoren mennesket øver også sin

innflytelse. Det skulle derfor være
klart at i det arbeidet som går ut
på å lede samfunnsutviklingen i
den ønskelige retning og å skape
forståelse mellom nasjonene, er det
et viktig ledd å forberede menneskemateriellets kvalitet.
Her gjor idretten en stor inn
sats.
På den ene side ved at den byg
ger opp et sunnhetens vern mot
legemlige og sjelelige sykdommer.
Slik skaper den harmoniske og likevektige mennesker, noe som
igjen høyner den åndelige kvalitet
og forøker den åndelige energi. Et
utmerket eksempel på dette er
Fridtjof Nansen.
På den annen side har idrettens
idealer overordentlig stor betyd
ning. Idrettens moral ligger i de
to ordene «fair play». Og disse to
ordene sier: Du skal lære å tape,
du skal lære å bli nestbest. Du må
lære å godta tapet.
Det er denne ånd som fra idret
ten må vinne fram hos hele folket
og besjele dets ledere. For bare
denne ånd er i stand til å kunne
bøye seg for f. eks. en interna
sjonal domstol — eller for et valg
nederlag.
Disse to ordene — «fair play»
betyr kameratskap og samkjensle,
men de rommer også mer. De rom
mer kjernen av vårt vest-europeiske demokrati: Målet helliger ikke
midlene.
Det er idrettens store gjerning
at den lærer sine utøvere «fair
play», å dømme hederlig, nøkternt.
sporty, å rette seg lojalt etter
felles regler. Dens håp er at denne
«idrettens moral» en gang måtte
nå fram også til behandlingen av
mellomfolkelige stridsspørsmål.
Et hvert normalt ungt menneske
lider av virketrang og overskudd
av krefter. Vi søker fart og spen
ning, vi vil kjenne fryden ved våre
egne krefters utfoldelse,vi vil leve
i kampens bulder.
Det sier seg selv at det er vik
tig å hindre at denne virketrang

og dette overskudd går i nedbry
tende krefters tjeneste. Idretten
har her gjort — og gjør — et
strålende arbeid. Gjennom ufar
lige dyster og tevlinger får ung
dommens kamplyst utløp.
«Store, fredelige slag» har Finn
Amundsen kalt en idrettsbok. Det
ligger litt av et idrettens program
i denne tittelen.
Store, fredelige slag — det er
oppgjør mellom ungdom fra for
skjellige nasjoner på idrettens
mark. Vi har rikelig med eksemp
ler på hva internasjonale sammen
komster har betydd — aller mest
for deltagerne, selvfølgelig, men de
gode virkninger har kunnet regi
streres også langt utenfor deres
rekker. Det er blitt skapt hos del
tagerne — og også hos interesser
te verden over — den samkjensle
og internasjonale innstilling som er
en nødvendig forutstning for at
fruktbart samarbeid skal kunne
komme i stand mellom de for
skjellige folkegrupper. Intet har
som idrettsbevegelsen laget istand
slike internasjonale sammenkoms
ter — tenk bare på olympiadene!
Idrettsungdommen knytter venn
skap på tvers av rasemotsetningcr
og forskjellige politiske systemer.
Der politikernes anstrengelser sy
nes resultatløse, bygger idretten
bruer mellom nasjonene.
Heri ligger kan hende idrettens
største betydning som faktor i ar
beidet for fred.
Selvsagt har idretten — som alt
annet — sine baksider og utveks
ter. Men det skal ikke hindre oss
i å anerkjenne idrettsbevegelsens
strålende arbeid for å skape for
ståelse over nasjonale, religiøse,
rasemessige og økonomiske gren
ser.
Odd-Johan Holen.
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