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Fra høyre : sekr. Leo Weber, målmannen Roy Ludvigsen, som fikk innsatspremie. form. Wilhelm
Karlsen, styremedl. Kai Wickmann, nestform. Birger Gundersen cg kasserer Bjarne Omdahl.
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Klær til enhver!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol
fra

Gå til

les en
V. brua

Porsgrunn

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

Telf. 51632

Oscar Olsens Eftf.

REFLSX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori
Telefon 50260

FRUKT

V. Porsgrunn

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER
Telf. 52 392

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos
4

H. M. Maithinsen A.s

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Jlaccwta S&peskiuec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når

De

velger

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

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN

J

Produsent for Telemark:

fPSnOLA

Lundeiangens Bryggeri

I
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REDAKSJONS
KOMITÉ :

Red. : Leo Wcndelbo-Larsen
Fotballgruppas Finanskomite
Jocobjcns

Boktrykkeri,

Porigrunn

Pors foiballgruppes siyre
samt dens finanskomite sender
herved

Porsbladets

sommernurn-

mer (innlagt Pors Fotballgruppes
program) til dets annonsører og
takker hjertelig for annonsen 1963,

og ønsker alle en god og helse

bringende

sommerferie.

Samme

ønske går til alle styrer og med-

lemmer i Pors og til samtlige fore

ninger i Telemark.

Rugtvedtkollen foran
ombygning
Pors Skigruppes styre med sin
energiske formann Gudmund Madsen er i arbeid, ikke bare i vinter
halvåret men hele året rundt.
I disse dager har styret hatt
besøk
av skiforbundets kjente
bakkekonsulent Agnar Renolen for
å vurdere en eventuell ombygning
av Rugtvedtkollen. Under befaring
1 bakken mente Renolen at det kan
gjøres store ting med bakken, og
fremkastet en tanke om å bygge
2 hoppbakker i samme bakke. En
bakke for ca. 70 meter og en bakke
for ca. 45 m. hopp. Bakkekonsulenten går nu i gang med teg
ninger og overslag, og det skal bli
interessant å se hva utfallet blir.
En ting er skigruppas styre inn
stilt på at vi kommende vinter vil
se Rugtvedtkollen i ny og forbed
ret skikkelse.
H. T.

«God ferie !

Da kommunen holdt en lunsj
ved det Vestfoldske tumstevne i
byen, overrasket først Eli Håll
mann Strand med å si takk og
farvel for seg. Nå burde andre
slippe til, sa hun. Og så kom en
liten sensasjon: Her er en bank
bok, sa hun, som er ment som et
fond for utdannelse av yngre instruktriser i turn. Jeg har fått
pengene som lønn for mitt virke
som instruktør for byens tumjenter, og hver gang jeg har fått
lønn, har jeg satt pengene i ban
ken. Det ble 5000 kroner av det,
og det beløpet går tilbake til id
retten.
Det var ikke noe rart at de som
satt ved bordene ga seg over. Det
er jo en nokså enestående fore
teelse, og det er for mildt sagt at
gaven var populær. Eli Hållmann
Strand sa også at det ble vondt
å slutte med den idretten hun
satte høyest. Det hadde vært
stridt mange ganger, men det var
få ting som gledet henne så mye
som samværet med turnerne.

Fotballgruppas Finanskomiteens

medlemsutlodning.

Pors
Formannen i I. F. Pors, Einar
Gundersen,

opplyser at arbeidet

på den nye stadionmatta går jevnt

framover ved hjelp av fagfolk og

Maleriet ble vunnet på nr. 0577.
Vinner ble John Fredrik Halvor
sen, Skaugårdsgt. 19, Langesund.
Riktig trekning bevitnes:
Leo Wendelboe Larsen, Alf Jansen,
Lasse Hegna.

huset så er det kommet inn 6 an-

Gevinsten avhentet.
Finanskoniiteen.

et utlegg på om lag 200.000 kr.

Noen Ibedre?

Porserne skal gjøre endel av ar-

En av de virkelige store av
idrettens ildsjeler sa farvel til ak
tiv tjeneste her om dagen i Hol
mestrand. Det var Eli Hållmann
Strand, velkjent instruktrise i sto
re distrikter og hjembyens veldige
kraft i turnarbeide. Hun har bl. a.
stiftet og ledet Holmestrand Id
rettsforenings turngruppe i 28 år,
og den har nå 500 medlemmer.

ling etc. Hor er det godt håp om
at huset kan stå ferdig i løpet av

høsten. Det har sinket arbeidet

at en fikk pålegg om tilfluktsrom,
men heldigvis fikk en dispensasjon

fra myndighetene på dette.

høyt, og vi vet at Turnforbundet
og kretsen i likhet med hennes

egen forening har gitt henne syn
lige tegn på sin takknemlighet.

Praet Høst og Tormodd Normann

burde sørge for at hun får et he-

derstegn. Slike ildsjeler er det ikke

bud på entreprisen. En regner med

beidet selv med grunnmuren, ma-

nom 28 år er en bragd som raker

Vi synes også at Idrettsforbundets

dugnad av medlemmene.
Når det gjelder det nye klubb-

Vi synes en slik innsats gjen-

mange av.

P.s. Tok dette inn i Porsbladet
da det for meg fortonet seg som
et stort lykkelig eventyr. Så er
det ikke, men det rene fakta, for
Oslo Arbeiderblad av 1. juni d. å.
borger for at det er i pakt med
den edleste sannhet.
Red.
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Fotballdommere på
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skolebenken
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Treneren Asbjorn Hansen tilvensVre, sammen med Vige Stenqvist og
Arnold Johannesen.
En liten avkjøling får vi ved å
se på bildet overst. Det beviser
best hvordan treninga har blitt
forsert i år. Is og sne er ingen
hindring lenger for sommerens fotballgutter. Bare viljen er der, går
alt som en lek, og man kan forme
lig se at sundhet, styrke og hu
mør trives bra isammen. Men kan
fotballen kombineres sommer og
vinter. Resultatene hittil tyder
ikke på det. Er guttene overtrenet
eller hva, eller kommer de for fullt
etter ferien. Alt vi kan gjøre er å

håpe og tro at det snart retter
seg. Så dårlig som tabellen viser,
burde vi normalt ikke være.

GODT SAGT
Den dagen skal gry da hver og
en av dere skal ha passende klær
til de viktigste dagene i en manns
liv: til dåpen, til brylluppet og til
begravelsen.
Nikita Krustsjov.
(Ikke ukjent sovjetrusser.)

Grenland Fotballkrets sammen
med dommerkomiteen arrangerte
i dagene 20—21 april et kurs for
kretsens dommere og aspiranter
på Hotell Vic i Porsgrunn. Som
foreleser hadde man fått Luis Bo
strom fra forbundets dommerkomite.
Birger Jansen, kretsens dommerkomites formann, åpnet kurset og
overlot så ordet til Bostrom som
med en gang klemte ivei med ana
lysering av de forskjellige lov
regler. Jeg vil også si i den an
ledning at bedre foreleser kunne
en ikke få, og vel ikke har hatt.
Han terpet ikke bare pa paragra
fenes ordlyd, men ga oss i klare
billeder hvordan det skulle gjøres
i praksis. For hver lovregel som
ble gjennomgått ble ordet gitt
fritt, og spørsmålene kom da inn
på løpende bånd, men Bostrom
svarte greitt og forståelsesfullt.
Kurset begynte lørdag kl. 18 og
vi holdt på et par timer hvoretter
ordet ble gitt fritt. Her ble det
spurt og diskutert og det kom
fram meget av interesse.
Når jeg ser på dette kurset som
var så lærerikt, så er det en ting
som er litt skuffende og det er
at så få dommere møtte. Nu var
det vel ikke så ille denne gang,
men når vi har så mange dom
mere i Grenland så er 20—25 stk.
lite, og dette kurset er jo bare en
gang årlig.
Til slutt takket Grenland Fot
ballkrets formann, Gulliksen, Bostrøm for hans interessante og
greie ledelse av det hele, og Gren
dommerkurs
land
Fotballkrets
1963 var slutt.

Olaf.
P.s. Olaf Skilbred burde vel
snart bli betrodd større dommeroppgaver. Så saklig og myndig som
han dømmer har han fortjent det.
Red.
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Litt av hvert

Godt gjort!

Sig gen Realfsen begynner å
Vålerengen har sikkert norsk
blande
seg for alvor i teten blant
rekord, muligens også verdensre
sykkeleliten,
og er allerede en
kord i stabilt spillemateriell. Klub
anerkjennende
og fryktet motstan
ben spilte seg opp i hovedserien
der
i
Norden.
I
sine siste ritt har
1959 og benyttet seg av 12 spil
det
bare
skilt
ett
og to tiendeler
lere. Av disse 12 er det bare en
fra
seier,
og
hvem
husker ikke
eneste mann som er ute av bilde,
bragden
da
han
som
ukjent
rytter
nemlig den ikke ukjente gamle
fullførte Frankrike rundt i fjor.
landslagshalf Leif Olsen. Selv han
F
Der lærte han nok adskillig som
trener og er like god som for. Av
har kommet han tilgode i år, som
forskjellige grunner vil Våleren
resultatene viser.
gen la han stå over de første kam
pene. Dette igjen sier at klubben
Rolf «Stubben* Gunderud, som
Å
ikke har skiftet ut en eneste spil
3*
■
trener
Brevik for tiden, gjør et
ler på 4 år. Fantastisk, og hvor
ledes har så disse spillerne gjen
godt arbeide der, og klubbens re
nomført dette? Ganske sikkert lig- |
sultater og stilling på tabellen borgcr lunten begravet i et godt sam 1 .. f V > . <4 I
jU ger for det. Fra de aktive spilleres
spillende og begavede fotballspil
w side er det bare lovord om «Stub
lere. En blendende god teknikk,
ben» å hore, som gleder oss Porvet å tackle motstanderen i rette //
sere mye. Mon tro om ikke han er
øyeblikk så faren for skade blir .
den rette mann for vår junioravhelt minimale. På samme tid et
hurtig pasningsspill i lukene og
' deling i Pors neste sesong?
overraskende skudd. Vålerengen er
et farverikt lag som kan yte <ch< ,..
:: •>..
^ald MjeUbred viser en treutroligste, derfor er de også po
A • :?■ '
’? \ B;-’ningSiVer SOm fotballkeeper som
pulære hvor de enn kommer, disse
•
det står respekt av. Roy Ludvig12 fotballspillere som vel 1
.........
J sen og Kai Wickmann må ikke
ha en laubærkrans av gull for sitt
Rolf Otten Nilsen.
fole seg for sikre. Roald med litt
spillende kameratskap med lærOtten har ikke fått det til i år
finpussing
kan muligens ta inner
kulen, og vi ønsker dem hell og
som tidligere selv om treninga har
lykke i Storserien.
svingen på begge to om ikke så
blitt forsert ganske betraktelig.
lenge, da han er konkurransemann
Skal formen og nettkjenningen
Eks-keeper.
som
få, og liker å figthe.
komme snart? Vi håper det!

v
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O
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Orientering fra Boksegruppa
Da jeg mottok tillitsvervet som
formann i Boksegruppa var seson
gen nærmest slutt. Sesongen som
gikk vil jeg betegne som middels
god. Vi hadde 2 stevner. Det første
som Wilhelm Karlsen skal ha all
ære av. Skylder å gjøre oppmerk
som på at da Thor Skames, da
værende formann, reiste til Gaza
måtte Wilhelm Karlsen overta
gruppa sesongen ut. Stevne nr. 2
gikk vi dessverre et lite under-

skudd på. Skylden må vi legge på
det fine vårværet og delvis på
grunn av den sene årstid.
Sesongen har avslørt flere gode
emner som jeg tror vi vil få meget
glede av i årene fremover. For å
nevne en, sikter jeg da til Knut
Slåtta, som har gått kolosalt fram.
Rolf Pettersen og Thor Hansen er
også to friske karer som vi håper
på. Likeså har vi noen nybegyn
nere som har tatt ferdighetsmerke

i boksing og flere som står for tur,
alt i alt noe godt å bygge på. Vår
store handycap er økonomien, som
vi må forsøke å rette på neste se
song.
Våre to fremste nevekjempere
har ikke hatt lykken med seg i år.
Roald Skjelbred startet bra, men.
fikk en lei skade tidlig i sesongen,
ribbensbrudd, Av den grunn har
han gått skadet og sykemeldt res
ten av sesongen. Øivind Sandersen har ikke være i den form vi
ønsket å se han, og skuffet oss

F
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ikke så lite. Han skulle jo delta i
Nordisk, men en lei forkjølelse og
et sårbart kutt over øyet rett før
Nordisk, fant han det tilrådelig
ikke å starte, og som vi også fant
ut var riktig, ettersom også kon
disjonen sviktet og da nytter det
ikke å starte i et sådant stort
mesterskap, uten å være fulltrimmet.
Nu blir det en hvil et par måne
der, enskjønt jeg gjerne skulle
sett vi hadde gått over til mer
systematisk helårstrening, men
mer om det siden. Treningen tar
til igjen først i august, da håper
jeg alle mann, aktive som passive
gjør sitt beste for å skape et godt
forhold innen gruppa, høyne nivået
både sportslig og økonomisk. Pors
Boksegruppe har i alle år hatt en
solid good will overalt de har
startet, og respekten de har satt
seg i håper vi fortsatt på skal
høynes i enda større grad enn
før ut over landet. Nu håper vi
snart å se Thor Skarnes hjemme
igjen, og vi ønsker ham hjertelig
velkommen tilbake til gruppa, og
å slå et slag for sin hobby boksin
gen og treningen som sådan.
Oddvar Skjellbred er en mann
vi ikke kan komme utenom i boksegruppa, og få er som han når
det røyner på, og vi skylder ham
stor takk. Håper han vil fortsatt

yte sin store og kjærkomne hjelp
som vi trenger i aller høyeste grad
fremdeles.
Så er det bare å si takk for se
songen som er gått, og håper på
mer aktiv innsats fra Boksekretsen, det er forbausende lite å høre
derfra. Bedre samarbeide må til.
På undertegnede skal det ikke stå
på. Jeg skal love det beste og
forsøke å bli en bokseformann dere
alle vil ha tiltro til, men som sagt
samarbeide må til, alene kan jeg
ikke gjøre noe.
En ting som ligger meg meget
på hjerte, kanskje Porsbladet ei
veien å gå om. Vårt boksepodie
ligger ute under åpen himmel. Er
det noen som kan forbanne seg
over det og lagre det under tak,
er vi svært takknemlige. Hvis så,
vær vennlig å kontakte oss sna
rest.

med en god kontrakt i lomma, han
har jo sersjantgrad i det militære.
Der nede vil nok Sandersen møte
alle kategorier av Idrettsfolk, også
boksere, og håper det vil bli en
lærerik og interessant, og frem
for alt en rolig og fredfull tid,
uten farefulle grenscintriger for
ham. Til slutt ønsker vi Sandersen
lykke på reisen og våre tanker
skal følge ham.
Red.

Bokserne har alt begynt forhåndstreninga. Podiet er satt opp
på stadion, og med det fine været
vi har nu om dagen er alt lagt
godt til rette for framgang i se
songen som kommer.

1

Sportslig hilsen
Erik Danske.

P.s.
Atter en Porsbokser til Gaza!
Ja, jeg må dra på smilebåndet.
Forundre meg er ikke våre nevekjempere også en ettertraktet va
re helt nede i Gaza også. Dette er
ikke til å bli klok på. Først Thor
Skarnes, nu Øivind Sandersen.
Sandersen reiste nedover 1, mai

1

Beha Fabrikker
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Boksetinget H963
Boksetinget ble holdt i Oslo
søndag 21/4—63 i Bygningsarbei
dernes hus. Der møtte 27 repre
sentanter fra hele landet. Fra Te
lemark Boksekrcts møtte en mann
som var undertegnede. Sørgelig at
det er så liten interesse herifra,
når vi vet hvor stor interesse der
var ved Odds bokseklubbs stevne
i Turnhallen.

Tinget ble ledet av viseforman
nen i Norsk bokseforbund, Gustav
Ajaksen. Personlig syntes jeg han
var litt for hurtig til å slå strek
over behandlingstemaene.
Valgene gikk greitt unna. Frank
Hansen, Fagen 26 fraba seg gjen
valg som formann. Valgkomiteen
havde Egil Rosenløv fra Kristian
sand som leder foreslo Trygve
Andersen fra O. A. K. som for
mann. Han vegret seg mot det,
hadde liten lyst til overta, da det
hadde vært litt misstemning mot
ham før. Tidligere form. F. Hansen
ga ham en god oppreisning. An
dersen tok valget til slutt, og jeg
tror ikke det var noe dårlig valg.
Andersen tok ordet og ba landets
boksekretser og samtlige bokseklubber og grupper om å gå inn
for å ta det tapte igjen. Det viser
seg at det har gått kraftig tilbake
i boksesporten, og ønsket interes
sen tilbake som den var for et
par år siden. Boksehetsen her i
landet arbeider hårdt for å slå
oss ned, men så må ikke skje. Vi
skal høyne vår kjære idrettsgren
på det kulturelle og tekniske plan,
og vise at vi tross alt ikke er ut
slått.
Gustav Ajaksen ble sittende som
viseformann og kasserer (ny så
dan) ble Helge Magnussen. Videre
ble der valgt 3 styremedlemmer
(også nye). Ryden var deriblant
og var sekretær fra før.
Regnskapene ble godkjent. Litt
dissens var det om forbundets reisekasse, da flere mente der ble
betalt for lite ut til bokseklubbene

ved de Norske mesterskaper. Til
det ble det svart at det ikke var
lett da forbundet arbeider økono
misk tungt.
Det var med stor glede vi fikk
valgt 2 styremedlemmer inn i for
bundsstyret som tilhørte bokse
kretser utenfor Oslo. Det var jo
et positivt trekk, og vi har da mu
ligheter også for å få et ord med
i laget, som har vært et draw
back før.

Ang. KO og nedslag ing.
Det ble en livlig diskusjon om
dette emne og der var mange delte
meninger, da boksesporten er in
gen frøkenidrett. Ble en bokser
slått ned men allikevel vant kam
pen, skulle det allikevel være en
karantenetid for vedkommende,
men det var det stor uenighet om.
Andre mente at en sekundant
måtte ta standpunkt til å gi opp
kampen for sin mann ved å kaste
håndkledet inn i ringen, hvis bok
seren var meget underlegen, selv
da skulle bokseren få en sikkerhetskarantene. Andre igjen mente
at KO måtte ikke forekomme som
gevinst, men den som ledet kam
pen på poeng når KO-slaget kom
skulle kåres som seierherre. På
det vis vil man ha muligheter for
å unngå skader når bokseren går
bevist inn for KO-seier, og han
da vet at det er lite lønt i det.
Heldigvis har vi vært forskånet
og det er jo ytterst skjeldent at en
bokser er blitt skadet på liv og
helse her i Skandinavien. Min me
ning er at hvis en bokser møter
opp til kamp veltrenet og i 100 %
form er der minimale sjangser for
å bli slått KO. Selvsagt kan slikt
hende, men det må tas på uheldets
konto hvis så skjer.
Ad Ferdighetsmerket.

Der ble diskutert meget hvor
viktig det var for de unge å få
bokse til ferdighetsmerket, det vil

føre igjen og stimulere de unge
til å opptre som gentlemenn i rin
gen, og kun legge an på teknisk
og ikke for hard slagveksling, som
kan skade hverandre. Som eksem
pel kan vi ta de unge Ronald Lar
sen, T. K., gullgutt og flott tek
niker og Nils Dag Strømme fra
A.I.K. Lund Kr.sand S, også gull
gutt og flott tekniker. Ved hvert
stevne burde der være 1—2 kam
per av unge nybegynnere som skal
bokse til ferdighetsmerke, og det
ble henstillet til alle lag å gjøre
dette.
Til slutt takket den gamle og
den nye formann for frammøte,
og mye positivt kom fram som vi
skal komme tilbake til senere.
Erik Danske.
P.s. Så takker vi deg Erik for
innleggene, du viser i sannhet og
så interesse for Porsavisa, at det
er det rette forum å komme til
når man har noe på hjertet.
Ære være deg for det!

Hilsen Red.
Norges idrettssenter ble Dombås

Av 27 steder i Norge ble Dom
bås kåret som Idrettssenteret.
Dombås har etter forlydende- alt
idretten ønsker seg. Der vil enhver
idrett etter hvert kunne få sitt
private eldorado. Naturen er slik
at alle våre 35 idrettsgrener fak
tisk kan drive sin tekniske trening
på stedet. Litt vil det kanskje
knipe for våre «vann-idrett», men
alle andre vil være sikret. Alpi
nistene får ønskeforhold, lang
rennsløperne likeså. Hopperne får
to tipp topp bakker, skøyter, is
hockey, fotball, fri-idrett, ja alle
sammen vil kunne trives og trene
på Dombås. Skiløperne kan til og
med finne «evig snø» inne i fjel
lene ikke langt borte og trene der,
mens sommeridrettsstjemene kan
boltre seg på nye stier rundt om
kring.
Tipper Dombåsingene er
elleville av glede. Og et sårt savn
er endelig gått i oppfyllelse.
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I, L. Dyraas
RADION

Sportsjournalist «flor»?

Telf. 515 68

ELEVISJON

Brød gir styrke

Kaker gjør fest

Porsgrunn

Brødr. Karlsen

Radio — Fjernsyn — Elektrisk

bukkenslagerverksted

Tlf. 52 506

52 507
Telefon 50 409

H. OL/EN

M. M. IVEESEM

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Etb. 1916.

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER — KAPER

MØBELFORRETNING

Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

Telefon: Jernbanegt. 50211

Porsgrunn Samvirkelag

f»

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 OJf 56

Telefon 514 04 — Porsgrunn

I toppform
føler den seg som bruker GRU D E S.
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Vestsiden Skotøylorretning Å.s
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Telefon 52121

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

YYUMaA innåkudcL.

u-e&AteA ag>

Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUND METALVERK fl.S
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glede av slitet så er man likeglad
og giddeløs.
Selvfølgelig er det noen som gjør
sitt beste og strever i l!/2 time,
men fotball er lagspill og alle bur
de gi hva de har, til glede for seg
selv og klubben sin.
Vi håper på bedre innsats i de
kommende kamper.
A. B.
Fotballforbundet må ut med
ca. 12000 kroner.
Endelig har Nord-Norge gjort
sin entre i cupen, og det blir BodøGlimt og Harstad som får sjansen
utenfor sin egen landsdel. Norild
som ble satt utenfor av BodøGlimt vil nok huske denne reise i
lang tid fremover. Norild hører
hjemme i Vadsø — og turen til
Bodø er forbundet med forviklin
ger som fly, buss og hurtigrute.
De samlede omkostninger vel dreie
seg om ca. 12000 kr. for klubben
Beløpet skal refunderes av Norges
Fotballforbund, og Norild kviterte
og honorerte reisen med tap 7-1
og ferdig med cupen for i år. I
sannhet en stor stimulans for
klubben som har en slik good-will
i Norges fotballforbund. At pen
gene kunne vært brukt til noe
langt bedre er en annen sak!

Å kalle pseudonymet «flor» for
sportsjournalist er misbruk av tit
tel, for en journalist bør være
objektiv, noe ikke «flor» kan rose
seg av å være. Kanskje fordi han
ikke vet hva sport er.
Jeg venter ikke at man skal
rose når det ikke er noe å rose,
men han skal være saklig å se en
ting fra alle sider.
Når han ser våre spillere har jeg
inntrykk av at han ser rødt. Dess
uten må han ha lagt enkelte for
hat, jeg går ut fra at alle vet
hvem jeg sikter til. For ikke lenge
siden mente han at vedkommende
spiller burde vært utvist, men det
var ingen andre enn «flor» som
hadde denne oppfatningen. I kam
pen mot Fram i Larvik var han
igjen frampå i sitt referat. Ved
kommende spiller ble riktignok til
snakket av dommeren men det var
ingen advarsel for unfair spill.
Derimot var det folk på det andre
laget som fikk 2 advarsler, noe
som ikke ble nevnt i referatet 1
det hele tatt.
Jeg håper for ettertiden ikke at
«flor» skal referere våre kampet.
For ordens skyld gjør jeg merk
sam på at dette innserat er inn
sendt privat, — riktignok på vegne
av mange, men er fotballgruppa
uvedkommende.
Etterat vi ble husløse har dame
Imidlertid mener jeg nok fotball gruppa hatt sine møter på for
gruppa bør la høre fra seg i denne skjellige steder. Da vi skjønte at
sak.
Alf.
salget av klubbhuset var et fakta,
sendte vi søknad til Porsgrunn
skolestyre om leie av håndarbeidsBronsats må M
salen på skolen til våre møter. Vi
Jeg er Porspatriot riktignok, hadde fått et nyss om at det var
men jeg mener å kunne si at vi tilleie for en billig penge, men nei,
istedenfor å ligge på bunnen av ta søknaden ble avslått.
Den 13/3 ble medlemsmøte ar
bellen burde vært på toppen. År
saken er ganske enkelt for liten rangert som tur til Kikkuthytta.
Der ble vi hyggelig mottatt av
innsats.
Det som synes så merkelig er bestyrerinnen, som hadde dekt på
at her har de trenet 2 til 4 ganger for oss oppe i annen etasje, så vi
pr. uke siden tidlig i vinter og kunne være for oss selv.
Neste medlemsmøte ble avholdt
faktisk trenet og slitt, og når man
hos
formannen. Etter påske ble
nå kommer på banen for å få

Damegruppa beretter

det igjen tur. Denne gang hadde
Nancy Steen innvitert oss ut på
hytta i Bergsbygda. Siste møte før
sommeren ble holdt på Williams,
men da var frammøte dårlig. Den
10. juni reiser vi på dagstur til
Oslo som avslutning for sommeren.
Da vil turen gå muligens oppom
«Spiralen» i Brageråsen v/ Dram
men og ned om Fornebu på veien
innover. I Oslo har vi tenkt å bese
Rådhuset og deretter Bygdøy mu
seum, og ellers kose oss på beste
måte. Som avslutning skal vi på
teateret å se «Trost i taklampa».
Damegruppa vil hermed ønske
alle en god og hyggelig sommer,
og håper at vi vil møte mannsterke
frem når møtene igjen tar til.
Sekr.

Av skade blir man klok
Det var mange rosende ord å
høre etter vinterens renn. Men det
hendte også denne gang forskjel
lige ting som vi må rette på, især
når det gjelder det økonomiske.
Vi vil bare her peke på noen
enkelte ting: Tribunene må vi
kunne utnytte bedre, da det her
var stor etterspørsel etter billet
ter, men kontrollen her var for
liten slik at det kom mange inn på
tribunene som ikke hadde noe der
å gjøre.
Salget er et kapitel for seg. Da
vi etter møtet i Drammen fikk
høre hva de tjente på dette med
bare kun to buer og mindre folk
i bakken, må vi legge dette om på
en helt annen måte.
Vi hadde også store uttellinger
(særlig måking av parkeringsplas
ser) som ved neste renn må kun
ne krypes ned.
Vi kom tross alt pent økonomisk
fra det hele, men da vi nå står
foran store arbeidsoppgaver i
Rugtvedt trenger vi nok adskil
lige kroner.
Etter flere år med bare gjeld
i kassa ser vi nå fremtiden lyst i
møte for skisporten i Pors.
Styret.

PORS-BLADET
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Rugtvedtrennet 1963
Det er en stund siden nu at
rennet er avviklet, men en sitter
igjen med mange tanker etter en
slik begivenhet. Det er ikke første
gang at Pors har laget storrenn,
men det er vel neppe noen gang
tidligere hendt her i distriktet at
alt har klaffet så godt. Først alle
toppløperne så en prima bakke,
stor publikumstilslutning og et
ønskevær.
Det samarbeid som skigruppas
styre har fått istand med Asker
og Bærum og Drafn er vedifullt,
og samarbeidet vil fortsette ser
det ut til. Jeg synes at vi skal gi
skigruppa honnør for det arbeid
som gjøres for skisporten, ikke
bare innen Pors men dette kom
mer faktisk hele distriktet tilgode.
Det hadde vel vært ønskelig
men en ny bakke og dette må før
eller siden komme, men inntil da
får vel gamle hederskronte Rugtvedtkollen gjøre nytten. Det ar
beides med planer om en betydelig
utbedring. Kommer arbeidet igang
i sommer bør vi gi skigruppa en
hjelpende hånd, det fortjener den
iherdige gruppa.
Senior.

Skifronten
Skiprat nå midt på sommeren
høres kanskje rart ut for mange.
Men det har blitt med skisporten
som med all annen idrett at skal
man følge med i konkurransen må
man forberede seg tidlig. Dette
gjelder såvel de aktive utøvere som
oss i administrasjonen. Jo mer en
forbereder seg om sommeren, dess
mer glede får en om vinteren.
Skigruppa har nå satt i gang
med «tørrtrening» for våre hop
pere og langrennsløpere etter et
opplegg av Ole Kr. Røed. Dette
er lagt opp slik at guttene kan
trene på det hjemme og hver må
ned blir det så avholdt «testing»,

hvor de kan se hvordan formen
er og hva de da eventuelt må
trene mer på.
Over ferien vil vi legge opp fas
te treningskvelder hvor Aanund
Lia med ass. av O. Kr. Røed vil
ta seg av hopperne og Rolf Haug
vil ta seg av våre langrennsløpere.
Langrennsguttene våre har dess
verre blitt tatt veldig dårlig vare
på den siste sesong, noe som skyl
des mangel på en god leder. Dette
lover vi skal rettes på til neste
sesong i og med vi har fått en
mann som R. Haug som vi vet har
god kjennskap til langrcnnsteknikk. Da vi så har fått Karl Skifjeld til formann i løype- og langrennskomiteen håper vi at det blir
stor oppslutning om langrennssporten på Vessia.
Det vil for første gang til vin
teren bli arrangert KM i stafett
for gutter. Dette blir lagt opp
etter samme prinsipp som det
«Torden» arrangerte i vinter, sa
dette håper vi kan spore til økt
interesse blant disse utøvere.
Ja, det er så at de aktive må
forberede seg tidlig, men skal det
bli en god sesong for gruppa må
også vi i administrasjonen være
tidlig ute med forberedelsen for
kommende sesong.
Etter vårt vellykte renn i vinter
ble vi enige at dette måtte gjentas.
Vi kom da sammen i Drammen
med ledere fra Drafn og Bærum
hvor vi ble enige om et fortsatt
samarbeid, og ble enig om å søke
på internasjonalt renn. Det har vl
da fått henlagt til fredag 28. febr.
Da vi vet dette er uka etter olym
piaden håper vi å få de aller beste
med i Rugtvedtkollen.
Før den tid har vi mye å gjøre
i bakken, da vi nå må bygge nytt
hopp. Vi har i den anledning skre
vet etter en bakkekonsulent for å
se om der er mulighet til å bygge
den ut til en 70 m bakke. Like
ledes vil vi gjerne få bygd en ny
guttebakke ved siden av den nå
værende, med kritisk punkt 20 m.

Vi har derfor i år fått valgt en
god og fyldig bakkekomite.
Løypekomiteen vil også få nok å
gjøre utover høsten, da vår tur
løype må merkes og legges om på
enkelte steder, og hvis vi da blir
tildelt NM for junior 1956 må
disse løyper legges opp til vinteren.
Som dere ser har gruppa nok av
oppgaver. Vi håper da at våre
medlemmer støtter opp om disse
og tar et tak med når vi ber om
hjelp.

Realisens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Skigruppas styre:
Gudmund Madsen, form.
Toralf Rønningen, v.form./sekr.
Roald Follaug, styremedl.
Hans Haukenes, kasserer.
• Aanund Lia, styremedl.
Varamenn til styret:
Einar Ekeli og Hans Hansen.

Telefon 50693

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning
Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.
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Dame
og
Herre
klipp

■Hjertelig tafeM
Vårt renn i vinter er vel et av
de beste som har blitt holdt i
Grenland etter avisenes kritikk å
dømme. Arrangementet og det
sportslige ved det var jo litt av
en fulltreffer. Vi har vel ikke siden
NM sett foreningens medlemmer
har gått så fullt inn for et arran
gement som ved dette. Samtlige
grupper var engasjert. Takket væ
re fotballgruppa har det vel aldri
vært en slik god kontroll før ved
noe renn i Rugtvedt.
Men hva skal man med kontroll
hvis en ikke får publikum. Her
gjorde Teksten og pressa i fjor
den et strålende arbeid, slik at
når dagen kom strømmet folk 1
hundrevis til bakken for å se
Engan & Co. Da vi så hadde en
meget god preparert bakke, som
O. Næss sto ansvarlig for, var vi
klar over at dette måtte bli et
godt renn både økonomisk og
sportslig.
Vi vil da på denne måte be hver
enkelt ta imot vår hjerteligste
takk.
Styret.

Porsgrunn

O. M. Bærulfsen

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen
Tlf. 50915

FAGMESSIG ARBEIDE

Va«k
og
Føhn
Massasje

Porsgrunn

Telt 51729

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

FMSGBBNDS P0 RS ELÆN SF AB RI K
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn
.

søre!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

LS PORSGROHDS MEK. VERKSTED

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

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretnlng
Longgt. 20

V. Porsgrunn

Tlf. 51281

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesaker

får De hos

Porsgrunn
Kino

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
•f MP
Alt for sykler og sport

Kr. Knu dsen & Co.

Reparasjoner

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Abreham Aas
Storgt. 157 b.

—

Telf. 50730

Ved Floodeløkka

V. Porsgrunn

Mfigro® 7©b®ro©@rø
Telf. 52092, Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Andr. AasSand

Vestsidens Manufaktur

Jernvareforretning

Telf. 5 0913

— SPORTSARTIKLER —

V. Porsgrunn

Vestsiden Blomsterforretning

GOD

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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