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GOD JUL
til samtlige medlemmer og hele Vestsiden 

og Grenlands Fotballkrets
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botnen
Telf. v/ brua 52 951 - v/ Osebro 52 328

Telf. 51632V. brua Porsgrunn

Bakeri og konditori

Kommisjonær for Norsk Tipping A/SV. PorsgrunnTelefon 50260
I

H, M. Marthinsen A.s
Telf. 52 392 — Porsgrunn

Sigurd Espeland.

-.J

Produsent for Telemark:
I

Lundetangens Bryggeri
r <#•

&

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

Gå til

Følgende har klart fordringene 
til Bronseballen i dr:

Kai Gulliksen, Jan Magnussen, 
Thor Halvorsen, Nils Olav Isak
sen, Arild Weholt, Runar Tollnes, 
Bjarne Johannesen. Vi gratulerer 
gutter, gi dere ikke før også sølv 
og gull er brakt i havn.

Kalle Skifjeld
vil til våren ta seg av guttespil- 

leme, et tiltak som ungdommen 
ganske sikkert vil sette stor pris 
på.

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

Følgende er uteksaminert ganske 
nylig som kretstrenere i fotball:

Roy Ludvigsen, Svein Barth og 
Leif Christensen. Godt gjort karer, 
sikkert et positivt tiltak som vil 
glede oss alle når vi tenker på alle 
de yngre fotballspillere som det 
kryr av i Pors.

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVAREB

ETTER TRENINGEN - - 
slapp av i en god stol

fra

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

i

reflex
Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

aksen
- HCWRgeKviPtwirjq -

Husmor partiet i turn
er meget populær blant husmød

rene på Vestsiden, ja fra Øst 
strømmer de også til under Grethe 
Hartvigsens ledelse. Snart er det 
så mange, at det er fare for å 
dele partiet i to. Det må være en 
hyggelig gest for Grethe å se så 
mange som slutter opp om hennes 
gymnastikk, for populær er hun 
blant husmødrene som ingen annen.

Tlatcøna SHpeskwec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Jeg synger julekvad, 

Jeg er sd glad sd glad! 

Min hjertens Jesus hviler 

I stall og krybbe trang, 

Som sol hin klare smiler, 

Han på sin moders fang, 

Han er Frelser min!

ZJI.J L. E-CZT M S H-

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN

Et g©«it budskap
Luk. 2,

ki fra Norge til Mexciko, ble jul
aften feiret i Atlanterhavet. For
talte kapteinen bl. a. at da beset
ningen var samlet til julemiddag i 
salongen, hadde han i forveien 
nevnt for Troski at ved denne an
ledningen kom han til å lese jule
evangeliet, og om han hadde noe 
imot det. Da svarte Troski: «Nei, 
langtifra — jeg leser ofte i bibelen, 
og der er ikke noe som griper meg 
som nettopp julebudskapet.» —

Det store ved julebudskapet er 
at det fører himmelen som en vir
kelighet inn i denne verden. Jule
natt ble det bygget en alfarvei 
mellom himmel og jord. Men him
melen på jorden, kan bare en Frel
ser bringe sendt av Gud som Guds 
enbårne sønn. — Skal det så skje 
denne jul at «eder er i dag en 
Frelser født» — påny blir levende 
for oss? Da kan vi synge av helt 
og fullt hjerte:

Og engelen sa til dem: Forferdes 
ikke! For se, jeg forkynner eder 
en stor glede som skal vederfares 
alt folket! Eder er i dag en Frelser 
fødd, som er Kristus, Herren i Da
vids stad. — Ja, slik lød det første 
julebudskap til hyrdene på Betle
hems marker for 1963 år siden. 
Der har lydt mange forskjellige 
budskap ned gjennom historien — 
disse har som regel vært begrenset 
til visse nasjoner og dets folk. 
Men julebudskapet kjenner ingen 
slike grenser — det gjelder «alt 
folket» og det vil med andre ord 
si: det gjelder deg og meg som 
også denne julehøytid skal lese 
juleevangeliet. Det er et budskap 
fra himmelens Gud som forteller 
meg at Han bryr seg om oss! —- 
Og det ser vi oppfylt i og ved 
Jesus Kristus. Hva kan det være 
ved julebudskapet som gjør at vl 
aldri blir ferdig med det? Selv 
mennesker som sjelden eller aldri 
leser et ord i Bibelen fyller kirkene 
til hver en julekveld for å hore det. 
Det kan være minnenes makt, det 
kan • også være trangen til fest
stemning. Men kunne det beholde 
sin makt over sinnene i snart 2000 
år og i vår forjagede og rastløse 
tid bare ved det?

Det er underlig med julebudska- 
pct. Jeg minnes da tankbåten 
«Ruth» av Oslo skulle bringe Tros-

/ /

Når De velger 
en shpeskive. så finn 
den riktige hårdhets - 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.
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Wendelbo-Larsen

Jocobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Jenny og Kr. Andersen.
4?

Juniorpappa.

Red.

&

i

G

W. L.
I

OODikke innbetalinga, gjør det nå.

Bruk postgiroblanketten.

På forhånd takk!

Red.

I

Regnskapet for bladet årsopp

gjør skal avsluttes snarest. Utsett

Tid for innbetaling av kr. 5,— 
for Porsavisa.

Siggen Realfsen 
til Marokko

REDAKSJONS
KOMITÉ :

Forøvrig holder de avsatte beløp 
til de forskjellige arbeider som blir 
utført på stadion. Når det gjelder 
klubbhuset så er det for tidlig å 
uttale seg om det.

Porsavisa vil stille seg i køen 
og gratulere gullbrudeparet med 
jubileet, og ønske dem mange og 
gode år i framtida.

La jMmøirene slippe 
fm o

Halvdan Realfsen
75 år

m i 11 i

Personlig synes jeg det er me
get viktig at vi er våkne for juni
orene, i særdeleshet for de som 
hvert år faller for aldersgrensen. 
De må engasjeres så de ikke for
svinner fra de aktives rekker. I 
dag trenger vi mer enn noensinne 
til sterk rekruttering. Vi må slippe 
juniorene til! En del av juniorene 
skiller seg allerede tidlig ut og 
kan som regel gå rett inn på et 
førstelag, men for de flestes ved
kommende må veien gå gjennom 
reservelagene. Der vil de få anled
ning til å utvikle seg videre, og få 
den styrke og rutine som gjør dem 
modne for større oppgaver. Vi har 
ikke råd til å unnvære en eneste 
aktiv. Likevel er utviklingen av 
våre juniorer en oppgave vi har 
forsømt i stor grad. Jeg regner 
at det må bli en selvfølge at vi

ionær ?

Grenlands populære sykkelrytter 
Siggen Realfsen skal på en even
tyrlig reise til Marokko. Skal star
te der nede i mars og april neste 
år i to store løp. Kjenner vi ham 
rett vil han nok ikke skuffe, kan 
han unngå uhell. Den iveren han 
legger for dagen i treninga borger 
til noe stort i framtida, og vi vil 
følge ham med stor interesse. Som 
medlem av Pors skigruppe sysler 
han også litt med langrenn, og 
burde også komme godt der så 
råsterk som han er.

Vi ønsker ham hell og lykke i 
årene framover.

I september fylte Halvdan Realf
sen 75 år. Å forklare hva han har 
betydd for Pors de årene han satt 
som hovedforeningens formann er 
vel overflødig. Med sin stutte reis
ning og vinnende vesen og rolige

i kommende sesong 1964 setter de 
eldre juniorer, eller de juniorer 
som er gode nok og viser fotball- 
teft opp på våre 1. og 2. reserve
lag. Ikke som er blitt gjort i de 
siste år, holde på med disse gamle 
spillere som har uttjent sin fot- 
ballmisjon på banen. Det er ikke 
det riktige å fortrenge de unge 
talenter framfor de gamle. Det blir 
selvfølgelig en litt større økono
misk belastning på foreningen, men 
tross alt en billig investering når 
det gjelder å aktivisere, utvikle og 
holde på våre aktive spillere.

Alle vil på langt nær bli A-lags 
spillere, men tross alt liker guttene 
å holde sammen i et godt klubb
miljø og A-B-C-spillere, så har vi 
samme glede av sporten.

# . • i

Red.: Leo
Fotballgruppas Finanskomite

Et år er gått siden ombyggingen 

av stadion tok til. Tar vi i dag et 
overblikk over det arbeid som er 
utført har vi grunn til å være for
nøyd.

Når det gjelder spillebanen ble 
alt grovarbeid utført høsten 1962. 
I år er det finpussen som er ut
ført. Vi var så heldige å få han- 
delsgartner Ramstad til å stå for 
dette, og hans kvalifikasjoner når 
det gjelder anlegg av gressbaner er 
landskjent. Når vi også nå i dag 
vet at et delikat gressteppe ligger 
klar, så takker vi Ramstad for 
godt arbeid.

Tribunen er også ferdig med nye 
impregnerte materialer på gang- 
og sittebord. Selve tribunen er 
flyttet 42 m mot øst. Kapasiteten 
er som før 3000 sitteplasser. Den
ne kan med letthet utvides til 
4000.

Når det gjelder vårt nye klubb
hus, ligger det foran sin plan. I dag 
22. novbr. vaier kransen på taket. 
Det er bare å beklage at vi ikke 
fikk satt i gang arbeide mnd. 
før, som det var mulighet for. 
Dette hadde lettet arbeide for byg
gekomitéen meget.

ikjl I, ÉS II

Populært gullbrudepar på Vestsiden

siw tejOTr 
Po

W. •

I disse dager feirer et kjent par 
nemlig Kristian Andersen og frue 
gullbryllup. Kr. Andersen var med 
på å stifte Pors i 1905, sammen 
med Halvdan Eltvedt, Albert Zim- 
mermann, sin bror Karl Andersen 
og en rekke andre. Pors ble fak
tisk stiftet på et gatehjørne på 
vestsiden, og Karl Tranberg ble 
den første formann. Det var i 1916 
Andersen fikk sin første medalje 
laget av en tokrone, for virksom- 
fullt arbeid i Pors. Den andre fikk 
han i 1930 som var ordentlig pre
get. Ved siden av fotballen dyrket 
han også skisporten i sine unge 
dager, og var en habil langrenns
løper, samt friidrett. ,

I en årrekke var han formann i 
Pors skigruppe og la ned et be
tydningsfullt arbeide der også. 
Sang og musikk har vært gull- 
brudeparets store hobby. Med sine 
72 og 73 år er begge meget vitale. 
Vi ser dem daglig i byen, ånds
friske med godt humør og et venn
lig ord til alle de kommer i be
røring med. I Porsbladet har han 
også vært benyttet. Aldri nei i 
hans munn når vi ville ha ham til 
å skrive om et eller annet. Alltid 
beredt til å glede andre gjelder for 
dem begge.

■ IDRETKRrøWØ i
> ................................—•

Det er sikkert mange som vil 
stusse på overskriften, men hvis 
vi tar en oversikt hva vi har an
skaffet oss i den tiden vår fore
ning har eksistert så er det et fak
tum at vi nærmer oss millionen 
eller muligens passerer den. Vårt 
stadionanlegg, 31 mål med 2 gress
baner, 1 håndballbane, sitte- og 
ståtribune til kr. 8000,—, nytt 
klubbhus med 3 garderober, 2 
dusjrom, badstu, sentralrom, 2 toa
letter, 1 stort og lite klubbrom, 
kjøkken, kontor og overbygd ball- 
kong med plass til 50 stk., må 
verdsettes til kr. 750.000,—.

Våre 2 skibakker med flomlys- 
anlegg kr. 200.000,—.

Medeier i skoleidrettsplass med 
flomlys kr. 50.000,—. Lagt ned 
dugnad i forb. med gymnastikksal 
og svømmebaseng ved Vestsiden 
skole ca. kr. 6500,—, ja, da har vi 
faktisk passert den. Og når vi vet 
at dette har vi ingen gjeld på, da 
må man vel ha lov til å si at vår 
forening har gjort noe samfunns
nyttig i de årene den har bestått.
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gullmerkemann

noe

Red.

Wilhelm Karlsen.

-

Red.

Ad Fotballgruppas finanskomite
Etter at komiteens regnskap er

avsluttet ser vi med tilfredshet dit
Til Pors-bladethen at vi har klart å oppfylle den

tillit som fotballgruppa og fore

ningen i sin helhet har betrodd

oss å finansiere trenerutgiftene i

1963.
Old-timer.

Vi vil derfor på denne måte

takke alle som har ytet oss støtte.

Det være seg økonomisk i våre

og interesserte, også utenfor fore-

for

kommer.

Skal vi si vel blåst anno 1963, 

med god jul og ønske om stor

Sportslig hilsen, 
Finansgruppa.

i

a y
1Til Andreas Jacobsens trykkeri

sier vi takk for all hjelpsomhet 
og behagelig samarbeid i år. Un
dertegnede har den beste forståelse 
av at i Andreas Jacobsen har Pors 
en mann som yter et godt sam
arbeid, og jeg har blitt møtt med 
den beste forståelse, ære være ham 
for det.

foretagender, hjelp ved arrange

menter osv. Uten dere medlemmer

framgang for idrettsforeningen

Pors i samtlige grupper i året som

ningen, ville vi vel neppe oppnådd 

et slikt resultat.

Etter at jeg i år har fått til
sendt Pors’ klubbavis et par gan
ger, vil jeg sende dere noen ord, 
med takk for denne!

Det er veldig hyggelig for meg 
å kunne følge med i hva som fore
går borte hos dere. Jeg har jo i 
flere år hatt mye med Pors bok- 
segruppe å gjøre i min tid som 
formann i A.I.K. Lunds boksegrup- 
pe. Og sant og si, mange ganger 
går tankene til Porsgrunn. I lang 
tid var Pors den klubben vi hadde 
mest og best samarbeide med, et 
samarbeide som ikke minst ga meg 
mange gode venner. Stevner sam
men med Pors-boksere hører til de 
aller hyggeligste minner. De siste 
årene er samarbeidet kommet noe 
i bakgrunnen, men det går for
håpentlig ikke lang tid før vi igjen 
får se Sandersen & Co. i ringen 
i Kr.sand.

Jeg har hatt pause fra bokse-

avbalanserte sinn satte han seg i 
respekt, uansett oppgave, og for 
Pors har han vært en betydnings
full herremann.

Vi beklager at vi er sent ute med 
lykkønskningen, men bedre sent 
enn aldri, håper Realfsen bærer 
over med det.

Porsavisa gratulerer hjerteligst!

Beha Fabrikker

Wilhelm Karlsen ble nylig hed
ret med Norges Bokseforbunds 
gullmerke for aktiv innsats som 
dommer i 25 år, et populært sådan.

Som aktiv bokser var han en 
ettertraktet atlet, som satte farge 
over sine kamper i ringen. En som 
tok og ga av hjertens lyst, og en 
fryktet motstander som det sto 
respekt av.

Etter at hanskene ble lagt på 
hylla har han ofret seg stort for 
ungdommen med sine administra
tive evner som bokseleder, både 
før og etter siste verdenskrig. Vi 
lykkønsker ham med gullet, og 
sier vel blåst.

Pors-spillere hedret.
På sesong-avslutningsfesten i 

Pors fotballgruppe ble Arne Sten- 
qvist tildelt aktivitetsmedaljen for 
15 år på A-laget, Roald Reiersen 
fikk medaljen for 10 år og Arn
old Johannessen en statuett for 10 
år på A-laget. — Øistein Vige 
Svein Halvorsen, Roy Ludviksen 
og Ragnar Numme fikk innsats- 
premier. Vige som ikke hadde for
sømt en A-kamp på de tre siste 
årene, fikk en erkjentlighetsgave 
for dette. — Treneren Asbjørn 
Hansen ble overrakt vakre bloms
ter fra de aktive.

arbeidet et par-tre år nå. Istedet 
har jeg ofret noe av min fritid 
i Idrettsklubben «Start», som jeg 
også har vært medlem av i mange 
år. Her er jeg med i redaksjons
komiteen i klubbavisen «Starte
ren». Den utkommer 6 ganger år
lig, og jeg sender vedlagt et par 
eksemplarer, så dere kan se hvor
dan den tar seg ut. Nr. 4 er et 
ordinært nummer, mens nr. 5 fak
tisk kun inneholder årsberetninger 
fra de forskjellige avdelinger. Det
te nr. blir hvert år sendt ut like 
før generalforsamlingen, som i år 
skal avvikles den 24. ds. Vi er 6 
stykker i redaksjonskomiteen, med 
en redaktør og en forretningsfører. 
Arbeidet går greit unna, det byr 
ikke på så store problemer å få 
tak i stoff, ofte får vi tilsendt inn
legg fra andre medlemmer også. 
En tid før hvert nummer av avi
sen skal ut, innkaller redaktøren 
til møte i komiteen. Vi kommer da 
med forslag til stoff, som blir dis
kutert og fordelt mellom oss. Et 
av komiteens medlemmer er ansatt 
i «Fedrelandsvennen», som tryk
ker avisen, så den siden av saken 
går også glatt unna. Betaling for 
avisen inngår i klubbkontingenten.

I det hele tatt er det liv og røre 
i «Start» f. t., og klubben er både 
sportslig og økonomisk i fram
gang.

P.s. Takk Arild Hannaas, det 
var i sannhet en behagelig jule
hilsen å høre fra deg. Boksegruppa 
og Pors-bladet sender deg de beste 
ønsker for julen og nyåret. Håper 
det gamle gode samarbeide med 
deg og A.I.K. Lund vil bedres be
traktelig i framtida, og Erik 
Danske vil sikkert kontakte deg.

Red.

Atter enEtter hva jeg kunne forstå av 
forrige nr. av Pors-bladet, har dere 
en interessert bokseformann i 
«Erik Danske». Det er hyggelig 
å se nye, ivrige ledere dukke opp, 
de vokser sannelig ikke på trær i 
dag.

Hils alle kjente i Pors mange 
ganger! Kommer jeg på noe å 
skrive om, skal jeg nok la høre 
fra meg igjen.

De beste hilsener fra
Arild Hannaas.

Hi
OF! <

11/ 1r

T KbM i T® JE-AJ AfcBesas. - - /

TfeOR Vi KAR MOK 7H. ]
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ELEVISJON Kaker gjør festBrød gfr styrke

Porsgrunn

Radio — Fjernsyn — Elektrisk

52 507Tlf. 52 506
Telefon 50 409

Telefon: Jcrnbanegt. 50211

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJf 56

Telefon 51404 — PorsgrunnI toppform

Helge Slått a i kamp.

Eneforhandler Telefon 52121V. Porsgrunn

Opprettet 1899

J/lattaA innåkudd.

PORSGRUHD METALVERK A.S

føler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Vestsiden Skotøyforretning Å.s
TORVET

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

I. L Djiaas
Telf. 515 68

M. M. IVERSEN
Etb. 1916.

MfiBELFORRETHIHG

PORSGRUNDS ØREBANK 
AKSJESELSKAP

•-iW så ænxa w/lhelm 
SV/NG F£A KJELLER^’-.-

fdW;7 feg

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Boksegruppa
Det er oppmuntrene å komme 

på treningen til boksegruppa. Det 
går med liv og lyst, og vi som er 
trenere og ledere ser med opti
misme på denne sesong. Vi har 
mange gode emner på treningen, 
og under Odvar og Rolfs kyndige 
ledelse skulle vi kunne få en bra 
tropp til vårt kommende stevne.

Det er et skår i gleden og det 
er Porsgrunn Vollyball som dess
verre har fått deres treningstimer 
lagt slik at de sjenerer vår trening. 
Vi hadde lokalet fra kl. 18,30 og 
utover kvelden, men nå skal Volly- 
ballen trene tirsdag og fredag fra 
kl. 19, og da er det nesten umulig 
for boksegruppa å få drive som 
det er nødvendig for å holde seg 
i skikkelig trim. Våre boksere er 
nødsaget til å begynne treningen 
kl. 17,30 til 19, og når man tenker 
på at våre gutter må være på job
ben til kl. 17 sier det seg selv at 
det ikke kan bli tid til å trene som 
de egentlig har lyst og trenger til. 
Og hvordan skal det gå etter jul 
da guttene fra fotballen skal inn? 
Nei, vi må protestere på den ord
ning som er nu, det går ikke på 
den måten. Alle er jo glad i idret
ten sin, men vi i gruppa vår mener 
at det må tas hensyn til bokse
gruppa,, vi har jo tross alt drevet 
i mange år og kan vise pene resul
tater i konkurransen, og det må 
da være et pluss, eller er det het
sen mot boksingen som rammer 
oss nu? Det ble vedtatt på hoved
styremøte at Jeisen og Wilh. Karl
sen skulle oppsøke de som har 
med utleiingen av lokalet. Er det 
blitt gjort?

Ja, nu håper jeg at rette ved
kommende må gjøre en innsats 
for å få en ordning med Volly- 
ballen, hvis ikke er jeg redd for 
at guttene våre mister interessen, 
og da er det ikke så godt å si 
hvordan det vil gå med gruppa.

Hilsen
Erik Danske.

Aksjekapital kr. 120.006,M
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Sekr.
Leo Wéber.

Fotball gruppas styre

ønsker alle aktive, passive, alle 
som alltid gjør gruppa en tjeneste, 
stor eller liten, en riktig god jul.

Fotballgruppa
Ja, når enden er god skulle vel 

alt være bra, men denne gang ei. 
Vi hadde satt store forhåpninger 
til sesongen som er gått, men disse 
er vel ikke blitt innfridd. De ak
tive våknet liksom til dåd når det 
var for sent, men med den inn
stilling de aktive nå har, håper 
vi forventningene blir innfridd et 
stykke på vei i sesongen vi nå 
går imøte.

Sesongen startet ganske lovende 
med hederlige resultater i vårens 
treningskamper. Første obligato
riske ga full pott, i neste omgang 
måtte vi gi bort 2 poeng og dette 
ga vel også opptakten til en viss 
usikkerhet i laget som senere re
sulterte i nedrykking. Tradisjonen

Bandygruppa
Det så i år også ut til at 

skulle få is meget tidlig da vi 
fikk kuldegrader flere netter på 
rad allerede først i november, men 
så ble det mildvær igjen så det 
håpet brast. Men vi får jo bare 
håpe at vi har is til 22. desember 
da seriekampene begynner, og bå
de vårt A- og B-lag har hjemme
kamper mot henholdsvis Ullevold 
og Odd.

Han Aksel var arrestert under 
krigen og havna i en leir oppi 
Bardufoss. Han tok visst ingen 
større skade av det, for han var 
like rund og trivelig da han kom 
igjen.

Den sommaren var det så styg
gelig fært med mygg. Folk jamre 
og bar seg og hadde aldri sett 
maken.

— Mygg, sa’n Aksel. — Nei, da 
sku de ha vøri med oppi Nordland, 
for der var a grov. Men dom 
gjorde goe penger på a.

— Åssen i all verden kunne det 
gå tel?

— Jo, sa’n Aksel. — Dom tørka 
mygga der nord og solgte tel Russ
land, for dom brukte ’a tel mjøl- 
kekrakker der borte.

dessuten slik det er i dag er det 
faktisk ubrukelig til å trene i.

Vi har i år skaffet oss to sett 
nye drakter, hvorav det ene en 
forretning her i byen elskverdigst 
har gitt oss mot at vi skal bære en 
reklametekst på det ene sett drak
ter. Det andre settet har vi betalt 
selv. Så nå skulle utstyret og for- 
håndstreningen stort sett være i 
orden, bare nå isen kunne komme 
så vi kunne få på skøytene og få 
noe istrening før sesongen tar til.

Bandygruppa begynte treningen 
først i oktober med fire trenings- 
kvelder i uken. Tirsdag og onsdag 
har vi gymnastikk, styrke- og kon- 
disjonstrening, lørdag og søndag 
kølle- og kamptrening.

Det ser ut til at det stort sett 
blir de samme guttene å finne på 
de enkelte lagene i år som i fjor. 
A-laget fornyet jo sin kontrakt i 
landsdelsserien, så vi får jo håpe 
at de greier å hevde seg der i år 
også. Etter søknad til N.B.F. og 
Grenland Bandykrets har vårt B- 
lag i jr fått tillatelse til å spille 
i kretsens 1. divisjonsserie. Dette 
tror vi jo skal øke interessen blant 
guttene slik at vi kan få en enda 
større bredde og med tiden bedre 
kvaliteten på spillet. Juniorlaget 
venter vi oss meget av i år, for 
det er bare en av guttene som 
måtte «gå av for aldersgrensen», 
og da de også trener ivrigere enn 
noen gang, bør jo dette gi resul
tater.

Forøvrig arbeider vi med å få 
utbedret lysanlegget på banen. Vi 
håper i det lengste at det skal 
ordne seg, for det er jo synd at 
anlegget skal stå å forfalle. Og

Idrettsforeningens forskjellige 
grupper arbeider alle for best å få 
endene til å møtes, for å skape et 
godt gruppemiljø. Ski, fotball, turn, 
boksing, bandy og damegruppa er 
grupper med hvert sitt spesialfelt.

Over dette har vi et «nøytralt» 
organ, hovedforeningen som skal 
dekke alle interesseområder og hol
de et våkent øye med alt. Det skal 
samordne gruppenes økonomiske 
interesser for muligens samlet å 
komme fram til bedre resultater. 
Følge opp gruppenes arbeide, iva
reta gruppenes interesser utad i 
samarbeid med den enkelte gruppe. 
Dette er noen av de ting som jeg 
mener må være noen av hovedfore
ningens primæroppgaver.

Nå er spørsmålet: Hvordan er 
disse forhold i vår forening? Får 
hovedforeningen den støtte den har 
krav på av dens medlemmer? Det 
kunne vært fristende å svare, men.

cn lærer dette hvis en ikke i den 
videre trening vedlikeholder og 
fortsetter utviklingen i alle disse 
tekniske detaljer, også etter at en 
er blitt førstelagsspiller. En burde 
kunne forlange av en representa- 
sjonsspiller at han behersker de 
aller fleste av spillets faser slik 
at han i et gitt tilfelle kunne 
spille på andre enn den plassen 
han til vanlig spiller. Og likeledes 
at kondisjonen var såpass at det 
alltid var overskudd i reserve til 
å sette inn for å bringe et gunstig 
resultat i en ellers jevn kamp.

Selvsagt krever et slikt opplegg 
et større hjelpemannskap for tre
neren til gjennomgåelse av alle 
disse detaljer, men det er min faste 
overbevisning at det er veien å gå, 
og det skulle vel ikke være så helt 
umulig å appellere til en del av
gåtte spillere om å gi foreningen 
en liten håndsrekning i et knipetak.

tro ble det 3. runde i år som flere 
ganger tidligere, men denne gang 
ble det en 3. runde som lot seg 
høre, ihvertfall den gangen, men 
som med tiden har satt laget i et 
noe mer korrekt bilde. Jeg tenker 
da på at det måtte tross alt en 
norgesmester til for å gjøre det 
«av» med oss, og senere måtte 
også seriemesteren døyve et stort 
nederlag for de samme. (Det er jo 
cn trøst om enn svært liten sådan.)

Litt sølv ble det også i år. Hoo- 
vercupen ble vunnet etter seier 
over Urædd og Odd.

Vårt B-lag har heller ikke holdt 
koken i år, men kommer sikkert 
igjen.

C-laget derimot ble kretsmestere 
og det er for dem ikke akkurat en 
ny ting, håper bare det ikke blir 
det siste.

Det er først og fremst gutte
laget som har vært eneren i årets 
junioravdeling. Med sitt fine krets
mesterskap håper vi disse følger 
opp i neste sesong. Det er bare å 
beklage at junior- og guttelaget 
har vært uten fast trener noe som 
skyldes diverse uheldige omsten
digheter. Men innen disse ting le
ses tror jeg juniorgruppa er i full 
sving med opplegg og ideer med 
tanke på en ny oppløftende sesong.

Treneren vår blir i sesongen som 
kommer Asbjørn Hansen, som le
serne allerede vet. Asbjøm’s første 
arbeidsår i Pors har dessverre ikke 
i første omgang gitt poeng nok, 
men spillerne har fått mange ver
difulle «tekniske» og «menneske
lige» impulser som er mye verdt å 
bygge videre på. Som Asbjørn 
nevnte i sitt innlegg i Porsbladets 
siste nummer, er laget ungt og 
mangler rutine.

Men, der må arbeides hårdt og 
systematisk, noe som de aktive er 
inneforstått med. Jeg tror ikke jeg 
tar mumien for full når jeg sier 
at vi porsere står bak Asbjørn i 
hans arbeid.

Jeg er fullt klar over at det 
mange, og da spesielt av spillerne 
i dag, som synes at dette er harde 
ord, men er ikke dette ved en nær
mere ettertanke situasjonen i et 
nøtteskall?

Vi som opplever kamp etter 
kamp og forsøker å finne tegn til 
en stabil bedring får ofte grå hår 
når en ser hva førstelagsspillere 
kan servere av sleivspark, pole- 
baller, for ikke å snakke om slette 
og feilaktige avleveringer og pla- 
seringer.

Kan man igrunnen snakke om 
tekniske ferdigheter og konsentra
sjon når laget kan gå bort å tape 
en kamp for et lag som de burde 
ha slått normalt, og særlig så 
viktig som poengene var i en serie 
som vi burde ligget oppe i teten 
ved sesongens slutt.

Med hensyn til treningen så for
toner det seg iallfall for meg som 
om det går mer og mer i retning 
av kondisjon og styrke på bekost
ning av teknikken, og her mener 
jeg den største feil begås, men her 
er det vel også at meningene står 
steilt mot hverandre. Til forsvar 
for mitt syn synes jeg nok at 
NFF’s utmerkede tiltak med fer- 
dighetsmerker gir en god pekepinn. 
Her er det innøvingen av de tek
niske ferdigheter som settes i høy
setet, men det nytter jo lite om

gaOÉ ■== 
©g Duva?

Nu som vi må fortone oss å spil
le i 4. divisjonen fra våren av, vil 
vi se litt på sesongen som er gått. 
Tapet i Heddal var en lei nøtt å 
knekke, og burde vært unngått. 
Etter kampen kom jeg i prat med 
mange og som et svar på mine 
egne funderinger kom det med 
ettertrykk fra flere gamle pors- 
spillere: «så mange feil som spil
lerne gjorde i den kampen, tror 
vi ikke vi skulle ha gjort selv om 
vi var helt ute av trening».
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It usZc z ø y c t Litt av hvertamegruppa
Hvorfor skal en
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Patrioter.Sekr.

P.s. Patrioter.

T.

Rennleder hovedkomiteens

fortreder: Thoralf Rønningen. Sek

retær: Halvdan Haukedal. Kasse-

Red.

A.

og 
formann: Affen Magnussen. Sted-

der: Grant Teigen. Presse- og re- 

klamesjef: Halvor Teksten.

Nytt fra 
Skifronten Hovedkomiteen for NM for 

junior 1965 ser slik ut:

De øvrige komiteer vil bli ut
pekt med det første.

En strateg er 
riktig det, og

Kretsmesterskapet for gutter 
er overlatt Pors i samarbeide 

med Urædd 23/1 1964.

I år da vi har vært uten klubb
hus, har vi på mange måter fått 
føle hva et slikt sted betyr. Det 
har vært et savn for oss alle, både 
aktive og passive, for det har me
get å si å kunne samles til kame
ratslig samvær og diskusjon etter 
en treningskveld osv.

Personlig tror jeg bestemt at det 
er en medvirkende årsak til at det 
har gått så dårlig med fotball- 
gruppa i år, for det er jo ikke 
bare A-laget som har gjort det 
dårlig? De andre lagene har vel 
heller ikke hatt noen suksess ak
kurat ?

Imidlertid er arbeide igang med 
å bygge nytt klubbhus og i løpet 
av våren er både dette og den nye 
banen klar til å tas i bruk. Etter 
det vi kan se nå, så går alt etter 
den oppsatte plan, og la oss håpe 
at dette kan bli en spore til ny 
innsats.

Det kan synes som om det ikke 
har noen hensikt å ha en trener 
for laget. Det er svakere enn tid
ligere, og det tror jeg ikke er 
trenerens feil, men mangel på inn
sats og at de ikke kan tilegne seg 
det treneren forsøker å lære dem, 
men fortsetter å spille som før. 
En sitter igjen med det inntryk
ket at for de flestes vedkommende 
så spiller de som det er gjort i 
alle år.

For neste år er det også enga
sjert trener, og så vidt vites har 
det også lykkes å skaffe trener 
for junioravdelingen. Dette er me
get viktig og riktig. Det er disse 
man må bygge på og det er disse 
som har lettest for å tilegne seg 
lærdommen treneren kan gi.

La oss håpe at fotballgruppa 
vil gå framover og vise bedre re
sultater enn tilfelle har vært de 
siste årene, til glede for klubben, 
for spillerne og ikke minst for 
tilskuerne som skal betale det hele.

Atter har vi en sesong å se til
bake på. Damegruppas årsmøte ble 
avholdt på Williams tirsdag 12/11 
1963. Møtet ble kvikt avviklet og 
frammøtet var veldig godt. Valget 
var en lett oppgave denne gang, 
da styret hadde sagt seg villig til 
gjenvalg, 3. år på rad. Grunnen 
var den vanskelige stilling gruppa 
hadde vært oppe i mangel på kon- 
taktlokale, og vanskelig har det 
vært å få noen skikkelige arran
gementer å arbeide økonomisk med. 
Pors fotballgruppes finanskomite 
har vi støttet med hjelp av ymse 
art, og håper på litt velvillighet 
derfra når de skal gjøre opp sin 
status etter endt sesong.

Det er nok av oppgaver for oss 
i kommende sesong. Det som ligger 
oss mest på hjerte er det nye 
klubbhus, som damegruppa er me
get interessert i, og som får en 
bred arbeidspress ut på nyåret. 
Mangelen på kontaktlokale er også 
årsaken til at vi ikke har kunnet 
samle oss, og frammøtet til våre 
møter har bare vært middels gode. 
Til klubbhuset står ferdig har vi 
nu bestemt oss til å ha husmøter 
som er praktisert noen ganger, og 
det ser ut som det har falt i god 
jord, og bedre frammøte er det 
blitt etter hvert.

Hva fikk vi se av gamlekara til 
Pors i høst, mot dagens A-lag? 
Etter kampen gikk de fleste å 
lurte på hvem som var eldst, ikke 
noe rart forresten.

Jeg tror den ærede Porser har 
fått et rusk i øyet, og ikke innser 
at det må gjøres noe.

Eller må vi patrioter skrike en
da høyere: «Det er en strateg, la
get trenger, skaff han, og se for
skjellen!»

cn tenker på de priser som i dag 
cr gjeldende for materialer og ar
beidskraft. Takket være gunstige 
matcrialpriscr og effektiv arbeids
hjelp og ikke minst den hjelp vi 
har av Arne Ballestad, som alltid 

sin 
sin

Aktiviteten i skigruppa er som 
vanlig på topp, det være seg som
mer eller vinter og resultatene 
ser vi. Der har nu i høst og vinter 
vært arbeidet meget med ombyg
ningen av Rugtvedtkollen og i 
løpet av februar neste år vil bak
ken ligge der i nær sagt ny skik
kelse. De planer som bakkekonsu- 
lent Renolen fremla ble vedtatt 
og bakken vil bli fremragende, med 
det kritiske punkt på 70 m. For
uten denne «storbakken» får vi i 
tillegg en mindre bakke (vel og 
merke) i samme bakke på et kri
tisk punkt på 45 m. Omkostnin
gene blir ikke avskrekkende, når

Ellers har vi i sesongen som tid
ligere vært behjelpelig med salg 
o. 1. for skigruppa under det in
ternasjonale aftenhopprenn.

En vil hermed også beklage av
slag om støtte av penger til de 
grupper som har vært i økono
miske vanskeligheter. Den behold
ning vi har vil vi gjerne ha i re
serve til det nye klubbhus.

Til slutt vil vi gjeme se mange 
flere på våre møter av medlem
mene også de i turngruppa og 
fruene til mannfolka i de forskjel
lige grupper.

Styret i den kommende sesong

Og når vi ser eller hører om 
gamle spillere i aksjon, kan vi 
ikke glemme å nevne Englands 
nå snart 50 år gamle Stan. Matt- 
hews. Hva har han ikke gjort for 
sitt hjemland? Og hva har han 
ikke gjort for sin klubb Stokce 
City. Gode Stan er fremdeles i god 
form og spiller på Stokc’s første- 
lag, som i år stiller i Englands 
fremste divisjon. Takket være 
Stan. ligger laget godt forankret 
på tabellen.

er villig til å være med med 
fagkunnskap og fremfor alt 
store effektivitet.

Det arbeide som står igjen 
medlemmene ta selv ved dugnad 
og vi ber alle porsere og interes
serte til å ta sitt tak så bakken 
kan ligge klar til vinterens store 
renn. Det første «store» er flom- 
lysrennet 28. februar som er in
ternasjonalt hopprenn med hele 
garden fra Insbruck, og hele den 
norske hoppelite.

Vi gleder oss alle til dette stor- 
arrangement.

fotballspiller 
slutte, fordi han kommer 

åra, når laget har bruk for ham.

består av: form. Molle Hegna, vi- 
seform. Nelly Svarstad, kass. An
ne Marie Næss, sekr. Erna Kittil- 
sen, styremedl. Astrid Halvorsen, 
varamann Mosse Magnussen.

Så ønsker styret alle våre med
lemmer og andre en god jul, og 
godt nytt år, med ønske om god 
oppslutning på nyåret og felles 
løft og samhold til foreningens 
beste.

rer: Rolf Knudsen. Langrennsle-

Takk for svaret, 
gull verdt, det er 
et lags største styrke, men som 
også dere sier, finn ham?. Non
sens er det å sammenligne våre 
eldre spillere med trollmannen og 
hele Englands forgudede Stan 
Matthews. En slik mann oppnår 
vi aldri i Pors.

Kalle Skifjeld var jo vår strateg, 
men når han sier klart fra at de 
må ikke regne med ham, så må vi 
respektere det. Kalle skulle jo tre
net juniorene i år, men da han ikke 
følte seg bra søkte fotballgruppa 
andre uten hell. Vel var kampen 
mellom Old boys og A-laget en 
vennskapskamp, men å snakke om 
hvem som var eldst har ingen ting 
for seg, under slike forhold.

Til slutt patriot-er, jeg tror jeg 
kjenner deg, takk for at dere ten
ker på Pors-avisa og takk for bil
der og tekster. Uheldigvis kom alt 
for sent til julenummeret, men får 
ganske sikkert bruk for ditt stoff 
og bildene de som eventuelt over
tar Pors-avisa i kommende år.

I siste nummer av Pors-bladet 
ser vi at det er en eller annen 
ekspert som har funnet ut at både 
Kalle og Stubben burde gå av med 
pensjon i fotball. Det var en ar
tikkel i TA fra noen patrioter, 
som fikk han til å rykke til med 
noen sterke og velmente ord. Selv
følgelig er vi enig med den Porse- 
ren som har skrevet stykket. Både 
Kalle og Stubben skulle hatt fot
ballferie eller slutt for mange år 
siden. Det har de fortjent begge to. 
Det er bare et eneste lite spørs
målstegn? Skal en fotballspiller 
shJtte når han er god nok til å 
■ei^jcscntere førstelaget? Til dette 
svarte vi patrioter et klart nei i 
TA. Og vi mente at både Kalle og 
Stubben var gode nok, selv om de 
nå kommer opp i åra. Vi er også 
av den mening at Pors skal satse 
på ungdomslinja, men det går ikke 
uten en strateg. Og det er dette 
Pors A-lag har manglet i år. Etter 
å ha sett A-lagets kamper i år, er 
det vel ikke en med rein samvit
tighet som kan si at årets A-lag 
har hatt en strateg, som har sam
let, roet og selv vært en lur rev. 
Vi trodde, og fremdeles tror, at 
dette var det store uromomentet 
i årets A-lag.
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.

Vestregt. 14 Porsgrunn Telt 51729

O. Braarud

KJØTT- og PØLSEFORRETNING

PORSGRUMDS P0 R SELÆNSFAB R1K

Forsere!<;>>>>• når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lagerInnstallasjonsavdeling

te O mSGRODS NEK. WRKSTED
<•<

il

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Vask 
og

Føhn
Massasje

Dame 
og

Herre
klipp

O. M. Brerulfsen
Anbefaler sin 

Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

i

i

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

FAGMESSIG ARBEIDE

2» I

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Efcfc©»

lit SSé .

blir bevilget til disse er ikke bort
kastet.

La oss til slutt håpe at det nye 
bystyre fortsetter som det har be
gynt, og det skal aldri angre på 
det.

g|E.;

En idrettsforening har en viktig 
misjon i dagens samfunn, og det 
ér rart at ikke kommunestyrene 
kan innse dette og yte mere støtte 
til idretten. Her i distriktet har 
det vært verre enn verst ifolge

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Hofmo. Nå har imidlertid det ny
valgte bystyre satt fram forslag 
om bl. a. å ansette idrettskonsu
lent, så det ser ut som at vi er 
på rett veg nu, og det var ikke 
for tidlig at samfunnet våkner.

Ungdommen er ting vi må vokte 
på og verne om. Så penger som

Realfsens Elektriske forretning A s 
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

i ■ ■

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505

SSB i»

i-- ..w
®iii
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E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning

PorsgrunnTlf. 51281V. PorsgrunnLanggt 20

Kino

Alt for sykler og sport & Co.
Reparasjoner

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMER!

•>Telf. 50730 V. Porsgrunn v ■

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Andr. Aas Band Vestsidens Manufaktur
J ernvareforretning Telf. 5 09 IS

— SPORTSARTIKLER — V. Porsgrunn

i

\poesG&<noc8 margabintabbiee zls -

•d

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesakez 

får De hos

TVZKS 
HMEXNOM

GOD 
MARGARIN

Vestsiden Blomsterforretning 
Numme og Handeland

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

Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Telf. 52092, Porsgrunn

Kr. Knu dsen

MAGGABIN W
\ /4

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487


