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Nils Olav Isaksen, Tore Grohs. Arild Weholt, Bjørnar Natedal, Yngvar Jacobsen.
Fra høyre foran:
Bakerst: Kai Gulliksen, Jan Tore Olsen, Ame Josef Johansen, Halvor Bård Teksten, Per Keim Olsen, Kåre Nunnne.

Vi gratulerer og ønsker hver og en av dere hell og framgang i årene som kommer. Det er bemerkningsverdi- å se den gode sportsånd og kameratslige sportsånd dere legger for dagen. Ikke bare under
kamp, men o-så daglig i det private liv. Måtte dere alle bli noen forgrunnsfigurer også for de vanske
ligstilte ungdommer, og hjelpe dem inn i sunnere forhold, til idrett, sport og foreningsliv. «En sund
sjel i sund kropp», er mottoet for ungdommen i dag. Det er her dere og vi tillitsmenn kan gjøre en
misjon som ikke kan bli betalt med penger. Lykke til Porsungdom, gjør mot dm neste som mot deg selv.

etter treningen
Klær til enhver!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
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slapp av i en god stol

fra

Gå Ul

tJcsen

REDAKSJONS

BOTNEN

KOMITÉ :

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

Red.: Lco Wendelbo-Larsen
Fotballgruppas Finanskomite

r - HDWttKv^erwo - ponsqwtfNrti

V. brua

Porsgrunn

Telf. 51632

jacobseni Boktrykkori,

i

Oscar Olsens Eftf*

REFIEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Telefon 50260

Etter endt sesong

FRUKT - TOBAKK — SJOKOLADE

Bakeri og konditori

V. Porsgrunn

Porjgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Når en etter endt sesong tar et

tilbakeblikk, er det naturlig å se

om de forhåpninger en hadde og
ALT I PREMIER OG GAVER

de mål en satte seg, er oppfylt.

t

får De hos

For å ta det siste først var mål
settingen i første omgang å holde

KJØTT- OG PØLSEVAREK

H. M. Maithi» A.s

seg i den serie en var med i, men
personlig vil jeg ikke legge skjul

Telf. 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

på at jeg etter hvert mente at
muligheten for opprykk var gode.

J. Pettersen

V. Porsgrunn

i

r

Det hele har altså endt annerledes,
og det er vel unødvendig å si at

jeg og vel alle Pors-tilhengeme
har grunn til å være skuffet.
Det er ikke godt å peke på noen
bestemte årsaker. Jeg mener imid

Ihccwia Stipeskwec
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.

vist at forståelsen for den lagmessige betydning ikke har vært god

nok. Laget er ungt og mangler
følgelig atskillig rutine, men det
skulle ikke være vanskelig å forstå

at 11 mann i fellesskapets ånd gir
langt bedre resultater enn om hver
■

NORRØNA FABRIKER A/S
_____

lertid at karene hver for seg er
gode nok, men flere kamper har

og en følger sin egen bestemte me

ning.

PORSGRUNN

å ville at det skal oppfattes
Uten
som noen undskyldning, tør jeg vel
også si at vi ved seriens start kom
noe «skjevt ut av hoppet». JeS

'cpsaSlfi

tenker da på utsatt kamp m
Askim og tapet for Heddal. I mel

Produsent for Telemark:

lomtiden

vi vunnet over

Moss, men en såpass viktig se

Lundøtangens Bryggeri
J

!

hadde

førte oss ikke særlig langt opp på
■•j ikke hatt
listen. En har følgelig
kontakt med
noen inspirerende
stadig ligget i den
toppen, men s.----nedre del.

at disse er innfridd. Alt har vært

Som plaster
plaster pa
på såret far vi ta
til inntekt at vi kom tri 3 run
i cupen, hvilket det er grunn 11 a
være tilfreds med. Videre van 
den såkalte Hoover-cup med opp
satt pokal til forening og spillere.
samtlige motHva angår serien er
unntatt Runar,
standere beseiret,
at halvparten av
hvilket igjen sier
er vunnet. Dette
oppnåelige poeng^
ikke føre
burde *elvsag
iale» seriery“’fø“ r år tri unormal utsystem forer
raB1.
skifting, hvoretter Po

met.
forhåp’ • mine egne
Hva angår
sesongstart vil jeg si
ninger før

lagt til rette både fra ledelsens og
spillernes side. Treningsiveren må
gjennomgående sies å ha vært me
get god, og jeg har hele tiden
blitt møtt med forståelse. Jeg vri
derfor håpe at mitt arbeid, på
tross av årets resultater, har brakt

spillerne noen impulser som kan
komme til nytte i fremtidige oppSj jeg vil videre takke mine kolle
Otto Malmger i UK, Per Boye og
samarbeid. Jeg
gren for utmerket s„enhver Porstilhentror jeg tør se
sier at laget
ger i øynene når jeg
etter saklig aralltid er satt opp

PORS-BL A DEt
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gumentering og diskusjon, og uten
Lesernes vits;
persons anseelse fra nevnte her
Tre pasienter på Ullevål syke
rers side. Deres vilje til å tjene
lubben på beste måte har vært hus hadde pokerdilla, og satt og
jppløftende i samarbeidet. Den spilte hele dagen lang.
En av legene ble lei av dette
øvrige ledelse med Wilhelm på
topp, har også min største respekt. og tok fra dem kortene. Ja, så
Til enhver tid har de bestrebet ble de gående å sture alle tre.
seg på å legge tingene best mu Plutselig fikk den ene en idé og
lig til rette, og har utover dette begynte å spille med sykehusets
også vist interesse for oppgaver kartotekkort. En lege overvar føl
som ikke alltid har ligget innen gende spill: Etter at alle tre had
de beitet opp 10 kr. hver, viser
for deres område.
Når Pors fra neste sesong skal de fram: «To magesår» sa den
spille i 4. divisjon, så vil jeg så første. «To blindtarm» sa den and
innstendig jeg kan be de aktive å re. Og så sa den tredje: «Tre kly
gå 100 % inn for hver kamp. Trs- ster, hit med potta!»
ningsiveren må ikke svekkes, men
om mulig styrkes. En skulle vel
formode at enkelte kamper vil bli Dårlig stell------svært kurante, men dere må ikke
En mørk høstkveld hadde lens
falle for fristelsen til å slappe av
mannen og fullmektigen hans stilt
selv under slike forhold. Det er
seg opp i bakken like på oppsida
nemlig lettere å innstudere et rik
av stasjonen for å knipe syklister
tig og korrekt spill mot en svak
som kjørte uten lys.
motstander, slik at dette er dirket
En gammel bonde som kom i god
inn når motstanden blir sterkere.
fart, fikk ikke stoppet på lens
Dere vil fra neste år få presen
mannens røde lyssignal før langt
tert et baneanlegg i «new look».
nede i bakken ved å bruke foten
Medlemmenes innsats på dette om
råde må respekteres dithen at opp mot forhjulet. Han ble pliktskyldig
holdet i lavere divisjon blir så stående og vente på lensmannen
kortvarig som mulig. Jeg er ikke som kom løpende, og da han fikk
det minste i tvil om at dette vil se hvem det var, sa han: — Det
lykkes, og at laget etter en viss er da jagu både synd og skam au!
modningsprosess er i stand til å Itte har je lys så je ser åkke je
spille seg opp til ennå høyere di møter, å itte har je bremser så
visjon, hvor jeg så absolutt mener je får stant å tala me kjens folk
heller.
det hører hjemme.
Lykke til !
Asbjørn Hansen.

P.s.

Takk Asbjørn for overskrevne

innlegg. Går ut i fra at fotballstyret har kontaktet deg angående

reangementet 1964, så vi sier vår
hjertelig velkommen tilbake ut på
nyåret.
Red.

Fotball med
regler

nye

Årets nordiske fotballmesterskap
for akademikere arrangeres i Upp
sala 23.—24. oktober. Her har ar
rangørene bestemt at man skal
spille kampene etter en del nye og
interessante regler. Mange mener
at fotball-reglene slik de prakti
seres i dag er foreldet og det med
rette.

P0RS-B LADET
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Bruk den innlagte Bostgiroblanp
kett eller betal til de
respektive
gruppekassererne ved innløsing
av
nytt medlemskontingent.

Vent

ikke

r

K
■ta

tidig som det vil lette vårt arbeids-

press betraktelig.
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I
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Nå vil Uppsalastudentene forsø
ke et nytt og morsomt eksperi
ment.
Følgende nye ting kommer inn:

3 • Dommerne kan vise ut spil
lerne for kortere perioder av
kampen i stedet for advarsler
og tilsnakk. Her kan spillerne
få fem til ti minutter å hvile
seg på og til å kjøle gemyttet.
4. Straffeutmålingen blir slik:
fem minutter for første gangs
forseelse, ti minutter for den
neste og så resten av spille
tiden.

Det eneste VIi personlig savnei
på listen er at kampene spilles
med effektiv tid — en regel som
Oslo-avisen «Verdens Gang» har
etterlyst aldri så lenge for å bli
kvitt all utidig uthaling av spille

tiden.
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for lang og tro tjeneste for sitt

virke i skisportens tjeneste.

Når loddet denne gang falt på

Aksel Fjeld var det for alle skivenner

en populær og

høyst fortjent æresbevisning som
vi er sikker på også ble mottatt

med glede langt utenfor Grenland
I

I

Skikrets.

Porsbladet slutter seg til alle
X

de tidligere gratulanter og sier vel
A

&

i

■

■ ■

■

•.

■:

ta ta • ' •ta ‘ta: : p
••
'■K.’ : ■

....

GULLMERKE

sportens

■

k - B ■

ill

overrakt guilmerke til Aksel Fjeld

i

- ta-0b

•ta

Grenland Skikrets har hedret og

a

■ø

X/<

■bi

• •

^AAAFAA.,...

:>••••><?

*

A

.. .

•-M

til Aksel Fjeld

X

WA
A■■
A

. ••••'•}

OBO

men gjør det nu Det haster, sam-

2. Lagene skal bestå av 14 spil
lere som alle kan benyttes
etter prinsippet om innbytning fra sidelinjene kampen
igjennom.
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med innbetalingen,

1. Kampene skal dømmes av to
dommere slik som i bandy og
ishockey.

w
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fortjent !
Red.

x

Fotballkretsen arrangerer
trenerkurs.
Også i høst vil Grenland Fot
ballkrets i samarbeid med kretsens
tekniske komite arrangere kretskurs for trenere. Kurset vil bli
holdt lørdag 2. og søndag 3. novbr.
med Kjell E. Johannessen, Odd,
som leder. Hver klubb får anled
ning til å sende 2 deltagere.

Minneorc
Atter er en av den gamle Porsgarde gått bort — Georg Weber
er død, plutselig og alt for tidlig.
Georg var innfødt Vestsidegutt,
og selvfølgelig da Porser. I årene
etter den første verdenskrig var
Georg en av støttespillerne på la
get. og var med å gjøre Pors-navnet kjent ut over byens og distrik
tets grenser.
Foruten fotball dyrket han også
skisporten, og han var en habil
hopper. Men det var nå fotballen
som var kjeledeggen hans, og vi
som er eldre husker nok Georgs
støe og solide innsats på banen.
Med vemodsblandet glede minnes
vi hans gode humør og glade
sang, og et vennlig ord hadde
han til alle. Derfor var da også
Georg populær som få. Etter at
han sluttet som aktiv spiller, fulgte
ve og vel, allhan med ii klubbens
....
01 og
— vink til de
tid rede med råd
yngre, alltid interessert ii å finne
å heve spillenivåei
nye veier for u
for sin klubb.
Vi føler med hansi familie som
trofast og oppofhar mistet en .
en snill og omrende ektefelle, og
sorgsfull far.
av å kjenVi som hadde gleden

Georg Weber
ne Georg, vil også savne ham, og
vi vil i takknemlighet minnes hva
han ga oss av gode og lyse stun
der — på og utenfor fotballbanen.
Fred med ditt minne, Georg !
A. S.

Meddelelse.
Vår hjerteligste takk for all
vennlig deltagelse ved min kjære
mann, far og svigerfars bortgang.

Olga Weber.
Leo, Inger Lise.

I

Det er beklagelig hvis det er
Porsere som ikke får Porsbladet,
og som etterlyser avisa. Feilen er
ikke hos oss, men manglende inn
betalte kontingentpenger. Ja, opp
til 3 år skylder noen for. Er det
bare en forglemmelse så er dere
unnskylt og kan gjøres godt igjen
ved å bruke den innlagte postgiroblankett eller henvende seg til
redaksjonen med restansepengene.
Vis samkjennsel, Porsere! ....
Red.
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Taktikk kontra

Storms Hoover-cup 1963 vunnet av Pors

mottrekk
Den idrettsgren som benytter

b

I

i

Pors som trakk Odd i
første
kamp lagde en stor innsats
°g
satte Odd utenfor
med 3-0 seier.
I finalen mellom Urædd
°g- Pors
ble ikke kampen som vi
■^addt
ventet fra tidligere oppgjør.
Krig
på
men et
'
* _kniven,
; —- ----- 1bedagelig
ferie°
preget og tam kamp
s°m Pors
vant ytterst knepent med l-o.
Ovenfor ser vi Pors’ kaptein,
Arnold Johannesen, blir
overrakt
den store flotte Hoover-pokal
samt
spillerne får hvert sitt minnebeger
fra turneringen. Straks etter satte
Pors kursen for Park Hotell i
Sandefjord med sine respektive ko
ner og forloveder til en hyggeaften
som ble fortalt meg var vellykket
i alle deler.

seg av mest taktikk er fotballen.
Det lag som benytter seg av den
har et stort pluss, vel og merke

hvis de kan gjennomføre den under hele kampen. Det lag som

t

b

i

I

taktikken går ut over liker seg
ikke noe særlig. Her nytter det
ikke å la det gå ut over spillehumøret eller motet. Taktikken i fot
ball er og kommer til å spille en
vesentlig del også i fremtiden. Istedet for å gråte over spilt melk,
må man heller forsøke å finne et
mottrekk. På det siste synes vi
det blir sviktet alt for mye. Tak
tikken som sådan lar seg altfor
lett og ofte gjennomføre. En slags
ute-av-humør har så lett for å
komme tilsyne på de lag det går
ut over, og har lett for å komme
i villrede over motstanderens opp
finnsomme trekk. I fotball med
alle dens muligheter burde det gå
an å finne «botemiddel» til det
motstanderens taktikk går ut på.
Særlig når de benytter seg av den
samme taktikk kamp etter kamp.
Så hodene må legges i bløt og
prøve på, «Finn mottrekk istedet»!

Noe for Norge
At unge, lovende idrettsmenn
SOm rykker
for å avtjene sin
verneplikt, ofte taper kondisjon,
spenst og styrke på de seksten må
nedene i «kongens klær», at de
ikke pa langt nær er så gode i sine
idretter når de dimiteres, er et
velkjent problem. Ja, ikke bare her
i Norge, men i de fleste av ver
dens land. Den eneste forskjellen
er vel at det i enkelte av de siste
blir gjort forsøk på å rette på
dette.
Ta f. eks. Finland. Der vil man
nå la verneplikten gjøre toppmen
nene bedre. De 200 utplukkede id
rettsmennene som skal rykke inn
til førstegangstjeneste 15. februar
skal nemlig utgjøre rene idrettstropper. De skal deles opp i fire
slike, en for friidrettsutøvere og
forskjellige ballspillere, en for
svømmere og turnere, en for ishockeyspillere og skøyteløpere, og
endelig en for skiløpere.

Selvfølgelig skal disse idretts
utøvere også lære litt om militære
gjøremål, men denne tjenesten blir
meget lett lagt opp, blir det un
derstreket, og det meste av tjenes
tetiden kommer hovedsakelig til å
gå med til idrettstrening.

Alfred Magnussen, Pors,
ny formann i Grenland Skikrets.
I all stillhet har Grenland Ski
krets holdt ekstraordinært ting.
På det ordinære tinget i våres fikk
man unna alle valgene unntatt på
formann, samt formann i hopputvalget, men nå ble den saken ende
lig brakt lykkelig i havn.
Ny formann i Skikretsen ble Al
fred Magnussen, Pors, mens Odd
E. Johannesen, Herkules, ble for
mann i hopputvalget. Jacob Augestad, Eidanger, fortsetter som for
retningsfører.

Med livet som innsats
Jeg minnes en aften for år til
bake i Broocklyn at det var annon
sert stort amatørstevne for å fin
ne mulige proffkandidater. Det var
et stort oppbud av promaterer og
managere tilstede med skalkhatt
og store sigarer, og fristet med go
de kontrakter hvis de fant gode
emner. Aktørene var mesteparten
fra slummen rundt Broocklyn og
New Yorks forsteder, negrer og
italienere, spanjoler og grekere,
samt en fra våre breddegrader.
Lys og fager med stort krøllet
hår, og bokset i en av de aller
letteste klasser. En nybegynner
som så håpet i det fjerne på fet

f

1

Beha Fabrikker

A.s
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I. L Dyraas
BADIO-i

JI

Telf. 515 68

'ELEVISJON

Kaker gjør fest

Brød gir styrke

Porsgrunn

Brødr. Karlsen

Radio — Fjernsyn — Elektrisk

Tlf. 52 506

J

BLIKKENSLAGERVERKSTED

52 507

Telefon 50 409

i
IIi

I

H. OL/EN

J

Ai. Ai. IVERSEN

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Etb. 1916.

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
KJOLER - KAPER
S«ngeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

MØBELFORRETNING
Telefon: Jernbanegt. 50211
i

v

Porsgrunn Samvirkelag

I

I

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 01, 56

I toppform

Telefon 51404 — Porsgrunn

føler den seg som bruker G RU DE S.
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Vestsiden Skotøyforretnmg A.s
TORVET
Eneforhandler

V. Porsgrunn

Telefon 52121

i

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Opprettet 1899

WlottaA innAludd.

£)xlfe. v-tHrALtA, ø-g^u-tfaeloM.

Aksjekapital kr. 120.000,00

PDRSGRUND METflLVERK A .1

Å

kontrakt og rikdom. Til sekundant
Skigruppas styre:
hadde han sin bror, forøvrig en
god proffbokser. Det ble en kamp
Gudmund Madsen, form.
jeg aldri glemmer. Den blonde
Toralf Rønningen, v. form, Og
sekretær.
yndlingen bokset sin livs kamp
mot en mørk ilter og sterk panter
Roald Follaug, styremedl.
av en italiener, som var uten skån
Hans Haukenes, kasserer.
sel av noen art. Den unge håpe
Aanund Lia, styremedl.
fulle ble behandlet som en viskeVaramenn til styret:
lærsball, opp og ned utallige gan
Einar Ekeli og Hans Hansen.
ger inntil han lå livløs på ryggen
og tellet ut. En forferdelig scene,
J uniorstyret:
hans bror bar ham ut av ringen.
Arne Weholdt, form.
Etterpå viste det seg at yndlingen
Knut Stokke, Eilert Jensen,
hadde bokset sitt livs siste kamp.
Ame Røe, Finn Helge Røe,
Så skylder jeg å fortelle leserne
Hans Haukenes, Arvid Rustad,
at proffboksseren følte seg skyldRolf Oterkil, Finn H. Holtan,
betonet i den grad over utfallet, at
styremdl.
han la hanskene på hylla for godt,
ble en Guds disippel og predikant,
Løype- og langrennsutvalg:
noe jeg ikke kan si noe på.
Karl Skifjeld, form. Rolf Haug,
Magne Johansen, Torbj. Hansen,
Eks.
Siggen Realfsen, Eilif Bergan,
Gustav Gustavsen, Hans O. Sol
berg, Grant Teigen, Helge HohnHøyere takster for
berg, Reidar Øia, Borgar Askedalen, Trond Kjellevold, Egil
dommerne
Benjaminsen, Jan Dolva, Torbj.
Solstad. Denne komite blir ut
Grenlands fotballdonimere har
videt til høsten.
så visst ikke tatt ferie eller slappet

Idealet
som veiviser

Av boka «Streiftog gjennom
idrettens id-verden», som er skre
vet av Sverre Helgesen og Sigurd
Halvorsen og utgitt av Norges Id
rettsforbund, tillater vi oss å gjen
gi et avsnitt. Det omhandler «Idea
let som veiviser i idrettsarbeidet»:
Det er ikke noe nytt virkefelt
idretten slår inn på når den arbei
der mer målbevist — og med kon
krete arbeidsoppgaver, for å øve
en gunstig sjelelig påvirkning på
idrettsungdommen. Idretten står
ennå bare ved begynnelsen av et
viktig og ærefuilt arbeidsområde.
Der ligger store oppgaver og ven
ter. Dette arbeidsområde er ennå
noe fremmed for oss. I idrettsverdenen er vi vant til å tumle med
sekunder og centimeter, stil, tek
nikk, kraft, hurtighet og smidig
het. Vi mestrer ikke de sjelelige
problemer på langt nær så godt
som de kroppslige. Men vi må ar
beide med dem, høyne vår for
ståelse av dem. Skal vi la dette
idrettslige feltet ligge brakk, vil
ikke idretten kunne gi oss det vi
av, selv om det nå begynner å ebbe Bakkekomite:
håper og venter at den skal gi.
Trygve Hansen, Torbj. Svend
Idretten er — og må være pre
ut på fotballfronten for i år. På
sen, Einar Ekeli, Olaf Næss, get av en edlere og fagrere tenke
torsdagens dommermøte var det
Finn Holtan, Harald Ekeli, Hans måte enn den som er alminnelig i
Hansen, Halfdan Haukedal, Har vårt daglige liv — i den hensynssom vanlig diskusjon, spørreleker
ald Westbye, Tore Jensen, Øi
løse kamp for tilværelsen — i
omkring reglementene og den van
vind Asdal, Rolf Oterkil. Denne alles kamp mot alle. Men idretten
lige festlige stemningen som går
blir utvidet til høsten.
skal ikke stille seg utenfor livet
igjen hos våre «dømmende myn
ellers, ikke være et tilfluktssted
Lyskomite:
som man går inn i og ut av, idet
digheter».
Kittil Hesmyr, Arvid Wichmann
man låser igjen døren etter seg. Id
Hovedposten på kveldens pro
og Johan Næss.
rettens idéer skal sprenge idrettens
ramme og trenge inn i vårt daggram var den forhøyelse av reiseMaterialforvalter.
først står idretten i
lige_ liv. i Da
takstene som nå er på trappene,
livets tjeneste, da først har idret
R. Follaug.
og som naturlig må revideres i
ten en virkelig mening.
Gjennom alt det praktiske id
med dagens Kontaktmann til Porsblatet:
overensstemmende
H. Teksten.
rettsarbeid, på trenings- og konøkede priser på tog og buss. Dom
kurransebanene, i skrift og i tale
merne ønsker ikke å tjene på sin Valgkomite:
må en virke på begrepsdannelsen
Haukedal,
Einar Rød, Halfdan
hos idrettsungdommen, slik at det
hobby, men ingen er heller tjent
Hans Hansen.
med at de skal tape på den.
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i ungdommens sinn blir formet det
en mener med en real kar, det
sympatiske menneske som man fø
ler seg like sterkt tiltrukket av
både i de bredere og i de høyere
lag.
Idealet kan vi bare forme i tan
ken. Men det tenkte ideal er nød
vendig som en retningslinje i ar
beidet, en viktig forutsetning for
en virksomhet på idealistisk grunn
lag. Men alltid må vi arbeide på å
virkeliggjøre idealene, stadig høyne
vårt moralske nivå, stadig stille
strengere krav til oss selv. Det er
den utvikling vi gjennomgår i ar
beidet som har verdi. Det er denne
utvikling som skal føre menneske
heten framover.

spiller hos vår ungdom er jeg ikke
i tvil om at han ville gjøre noe
godt ut av det, hvis interessen er
tilstede hos ham. Og jeg vet ikke
hvorfor det ikke skulle være en
slik interesse hos ham.
Å ty til de gamle for å rette
opp spøkelset om degradering er
et altfor primitivt trekk av «Por
sere», nei heller gå ned en divisjon
da, og dra veksel på ungdommen
istedet, som vel burde være det
eneste riktige. Selv om 4. divisjon
spøker oss i møte.
Jeg er ihvertfall 100 % optimist.
Optimist.

0/7 pors-bladel
Det er en kjensgjerning at vi
trenger nytt klubbhus, og jeg sy
nes at det er enhver Porsers plikt
■
å hjelpe til både med dugnad og
TA hadde et innlegg for en stund økonomisk støtte. Jeg synes rett
siden med ønske fra «Porsere», at og slett at det ikke var meget bra
Kalle Skifjeld og Stubben Gunne- å nedstemme forslaget på 50.000
rød måtte inn på laget igjen. Er kr. fra byggekomiteen. Et lån de
det da ingen grense for naivitet måtte ha for å fullgjøre bygge
fra disse klubbpatrioters side. Det planen til nytt stadionhus, og at
kan da vel ikke være Deres ram alle mann måtte ta et løft med.
me alvor å ty til spillere som har Om en 4—5 år tenker jeg at samt
lagt opp, når vi har en rekrutte lige medlemmer er stolte og glade
ring av ungdom som vi kan være over å ha et moderne klubbhus
bekjent av. Vel, har vi et junior til felles hygge. Bygningskomiteen
lag som vi ønsket oss bedre, men trenger all den støtte de kan få
allikevel er det flere der som bur etter alt det arbeide de har lagt
de snart få sin ilddåp på førs-te- ned på stadion og ved det klubb
laget. Vi kan ikke, eller må ikke, hus som nu skal påbegynnes snart.
neglisjere når ungdom til fordel
«.Erik Danske».
for de eldre som har takket av Ps.
Ingen ting å bekymre seg over
med gull og heder.
Når det gjelder Kalle og Stub Erik Danske. Alt blir gjort i beste
ben burde vi heller dra nytte av mening.
Litt orientering må jo
dem til andre gjøremål, f. eks. til medlemmene ha før de bevilger et
trening av de yngre. Stubben er så stort beløp. Nu er jo alt klart,
jo forsåvidt unnskylt da han er og klubbhuset skyter i været til
engasjert av Brevik og har gjort glede for alle i Pors-leiren. Skal vi
et oppsiktsvekkende arbeide med være enige om at litt motstand er
dem i år. Kalle derimot burde følt bare av det gode Erik, det tror
seg kallet til å ta et bierverv som jeg byggekomiteen Jeisen & Co. er
trener for de yngre. Med den re enige om.
spekt som Kalle har som fotballRed.

?

Muntre innslag
er under den nåværende
redaksjon av medlemsbladet vårt, en absolutt mangelvare.
Det skyld,
les
ikke manglende interesse fra
redaksjonens side, men heller at ev
nen ikke stekker til. Vi vil sette
pris på den hjelp vi kan få i den
retning. Blant så mange medlem
mer som vi rår over, er det rart
at det ikke er en eneste en som
har noen gode replikker og episo
der av morsom art som det hadde
vært godt å ha med i «Porsbladets» spalter. Så vi retter en al
vorlig henstilling til alle dere som
har denne evne til å utfolde dere,
eldre som yngre. La oss andre
også få nyte godt av en oppfris
kende latter, den forlenger som be
kjent livet.
Skal vi si i neste utgave av Porsbladet, nemlig vårt julenummer. Så
vær hjertelig velkommen alle som
en til vår redaksjon med en god
bit.
Julenissen.

Telefon 50693

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.
Vestregt 14

«•
Dame

Vestsidens Herrefrisør

og
Herre

Winje & Christensen
Tlf. 50915

klipp

FAGMESSIG ARBEIDE

Telf. 51729

O. Braarud
og
Føhn
Massasje

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

KJØTT- og

PØLSEFORRETNING

t
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PORSGRUNDS

PORSELÆNSFABRIK

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

i

Den norske Creditbank
Porsgrunn
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— I Skien gikk Odds gode fot
ballspiller Per Jacobsen inn i det
nye bystyret.

— Tor Torgersen, vår tidligere
store maratonløper, som har slått
seg ned i Larvik som gymnastikklærer ble valgt som medlem av
bystyret — for venstre.

Porsgrunn

Va«k

Idrettsmenn som Politikere !

— I Stavanger på en av høires
lister var 8 av Vikings A-lagsspillere kummulert. Det var fra
mål til ytre venstre med noen unn
tak. Bare en av spillerne ble god
kjent som «vill» stemme.

Anbefaler sin
Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Telefon 50693

Porsgrunn

x.

— Vår kjente skihopper Tor
bjørn Yggeseth gikk inn som høires sepresentant i Asker ved kom
munevalget.

O. M. Brerulfsen

Realisens Elektriske forretning A.s

Porsere1.

Stikk innom

«EkUø» -rDere

ska| ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM, ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager

Innstallasjonsavdeling
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