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Her ser vi et glimt fra
Jilleputt-treninga.
Det er en av lederne,
Mads Jensen, som viser
guttene noe om fotball.
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Telefon 50 409

Jocobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

Hva

vil

deres sesong bringe?

Fotballen fanger vel den største
interesse, og med en grundig for-

håndstrening er det nå bare å
håpe at resultatene vil bli positive,
utover sesongen.

Vårt nyanlegg på Stadion rap

porteres å være i rute, og dette

H. OL/EN

M. M. IVERSEN

V. Porsgrunn
Telf. 50425

^orsbladets
vinteratgave uteble
sammen med
«kong Vinter»
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MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Telefon: Jcmbanegt. 50211

Porsgrunn Samvirkelag

En

Alfred Sport

Avd. 1 — Telf. 5 0J> 56

redaksjonskomité,

uten villig redaktør gjorde at jeg

påtok meg ansvaret for årets Porsblad. Klok av skade fra tidligere,

ventet jeg ikke alt for stor skri

Telefon 51404 — Porsgrunn

I toppform

fullsatt

vekløe fra leserne, og stor var der

for overraskelsen da jeg bare få

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

dager etter «valget» mottok de
første innlegg uoppfordret. Trygve

Dahlgren var den første med et

Vestsiden Skotøyforretning Å.s

hyggelig fotballbrev, og så fulgte

TORVET

Sørlandsbrev fra Hannaas. Fort

Eneforhandler

V. Porsgrunn

settelsen ble ikke like god men pur

Telefon 52121

ring etter grupperapporter har om
sider gitt resultater, og selv om

vi nå måtte la «Vinterutgaven»

PORSGRUNDS
ØREBANK
AKSJESELSKAP

bli et forsinket «Påskenummer»
håper jeg vi undskyldes for det.

Opprettet 1899

Vi håpet i det lengste at vi også
i år kunne kranset en flokk berøm

fllattaA uuzAkudd.

te storhoppere fra Rugtvedtkollen

Aksjekapital kr. 121.W,W

på bladets førsteside, men vinteren

sviktet oss altså i år, og nå har

nok selv «Teksten» meldt pass.

burde tilsi at vi kan presentere
klubbhus og stadionanlegg i tipp

topp stand i juni måned. Det blir
sikkert ikke bare «Jeisen & Co» 1

byggekomitéen som gleder seg den
dagen alt er ferdig.
Jeg kan selvsagt ikke slutte av

uten å minne om spalteplassen som
vi har til rådighet. Vi i redak

sjonen gjør oss intet håp om å
gjøre avisa bedre enn før, men vi
skal da forsøke å føre bladets
spalter vel i havn i år også. VI

trenger imidlertid i høy grad le
sernes hjelp, og jeg håper mange

vil følge Dahlgren

og

Hannaas

eksempel.
Gruppestyrene skal også foran
neste utgave få melding om inn
levering av stoff, men vi kan alt

nå gjøre kjent at bladet vil komme
ut i juni, september og desember.

Forøvrig håper vi å kunne bringe

en egen utgave i forbindelse med
åpningen av nyanleggene på Sta

dion.
Bladpengene husker forhåpent

lig de fleste. Årskontingenten kr.
5,—, kan betales til gruppekassererne eller direkte til redaksjonen.

Vinteridrett og innendørsseson-

PORSGRUHD HETJLVEAK A.s

gens bravader trenger forhåpent

lig ingen nærmere kommentarer
utenom grupperapportene.
Nå som våren for alvor har gjort

sitt inntog, kan vi imidlertid ikke
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Idretten og
tippeoverskuddet

Helge.

Vi skal ikke gi oss i kast med å
diskutere Tippemidlenes fordeling
her i Porsbladet, men en oppstil
ling i NIF’s håndbok for 1964 over
idretten og vitenskpens fordeling
av tippeoverskuddet ga lyst til å
bringe noen refleksjoner videre.
Idrettsorganisasjonene som kjem
pet tippingen fram her i landet og
fikk den vedtatt i 1946, måtte ved
lovgivningen finne seg i å avse
«et rimelig beløp», som det dengang het, til Vitenskapelig forsk
ning.
I loven for tippemidlenes for
deling ble det således vedtatt at
idretten i sin helhet skulle dispo
nere overskudd på inntil 1 million
kroner, med gradvis reduksjon til
20 % av overskudd på over 4
millioner kroner.
Ved utarbeidelsen av lovene ble
det operert med et tenkt overskudd
av tippinga på 3,5 millioner, som
ville gi 2,7 millioner til idrett og
0,9 millioner til vitenskap. Alt i
startåret 1948 ble forventningene
til tippinga overskredet, men for
holdet lot seg allikevel høre med 60
% eller 3 millioner til idrett og
40 % eller 2 millioner til viten
skap. Med den rivende utvikling
som Norsk Tipping har hatt siden
starten har forholdet blitt et langt
annet i årenes løp. 1 1962 var over
skuddet som var anslått til 3,5
millioner steget til ca. 39 millioner,
og lovgivningen har ført med seg
at vitenskapen nå blir tilgodesett
med ca. 29 millioner mens snaue
10 millioner blir debitert idretten.
Man mente nok innen idrettskret
ser å kunne dele litt med seg ved
starten i 1948, men så rundhåndet
at man avgir 75 % til vitenskap
og selv greier seg med 25 % hadde
man aldri tenkt å være.
Det arbeides i dag sterkt innen
idrettsforbundet med å få rettet
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på skjevheten ved tippemidlenes
fordeling, og det er å håpe at våre
folkevalgte snart vil vurdere situa
sjonen på nytt, slik at initiativ
takerne til tippinga kan bli til
godesett som en gang beregner.
Det er sikkert nok av vitenska
pelige oppgaver å bruke tippepengene til, men når vi kjenner til
hvilke enorm utvikling det ogsa
er innen idretten og hvilke store
samfunnsoppgaver idrettsorganisa
sjonene dekker, burde det være på
sin plass at idrettsarbeidet får del
i tippingens eventyrlige utvikling
og blir tilgodesett på en fordelaktigere måte i framtiden.

—sen

God

sesong f or
bandygruppa

Fornyet landsdelsseriekontrakt
og nye kretsmsterskap.
„ Da forhåndstreningen tok til 1
høst så det ikke så helt lyst ut for
den forestående bandysesong. Det
var noe uvisst med deltakelsen for
noen av forrige års førstelagsspillere av vidt forskjellige årsaker
(skader, skolegang etc.).
. Forhåndstreningen, spesielt ved
treningsdagene midt i uken, var da
også spesielt til å begynne med,
mer preget av juniors enn av eie
man i første omgang hadde å reg
ne med på A-laget. Men naturlig
vis var endel på plass.
Imidlertid rettet det hele seg
etter hvert. Flere kom ved trenin
gen, spesielt lørdag og søndag, men
også delvis i uken, og da isen la
seg var de der alle sammen fra
forrige år.
Vi var også i år relativt heldige
med isforholdene før seriestarten.
Forholdene er dog stadig slik at
det blir dårlig med skikkelig kamp
trening før seriestarten hvert år.
Vi har et handicap der i forhold

til våre motstandere fra Drammen
og Oslo.
Vi har i år hatt med 3 lag i se
rien. Foruten A-laget i Landsdelsserien (kretsens eneste) og junior
laget i kretsens juniorserie, har
vårt B-lag deltatt sammen med
kretsens 1. div.lag i en pokalserie
som pågikk samtidig med og i
tillegg til seriekampene. Laget tal
te da sjølsagt ikke med i kretsserien.
Resultatmessig må årets bandy
sesong sies å ha vært god.
A-laget startet sesongen med et
nederlag for Ullevål (3-6), laget
som skulle vise seg å bli seriens
suverene vinner. Deretter fulgte
3 uavgjorte utekamper på rad.
Etter at laget så ved sin seier i
neste hjemmekamp mot Høvik
(som spilte i Hovedserien året før)
hadde sikret seg ny kontrakt i
Landsdelsserien, virket det som om
man var fornøyd. Serien ble da
også avsluttet med 2 litt unød
vendige nederlag.
Vi endte på en trygg 6. plass
(1 lag rykker ned) og lite skulle
til for å avansere 2—3 plasser.
I tillegg til kontraktfornyelsen
sikret A-laget seg påny et KM ved
sin 4-2 seier over Brevik i finalen
som i år ble spilt på Vestsiden.
B-laget gjorde en meget god inn
sats mot kretsens 1. div. lag og
havnet på en pen 3. plass i pokalserien, som p.g.a. vanskelige is
forhold ikke ble ferdigspilt denne
sesong.
Vårt juniorlag skuffet heller
ikke og vant årets KM uten poengtap. Laget spilte dessuten en kva
lifiseringskamp mot Gjøvik (i
Drammen) om retten til å spille
med i en svensk-norsk juniorserie.
Det ble tap (3-5), men først etter
meget god innsats av våre.
Alt i alt må årets sesong beteg
nes som god. Grunn til å klage kan
man da også vanskelig ha når
A-laget fornyer kontrakten i
Landsdelsserien og vinner KM. Ju
niorlaget vinner KM og B-laget

gjør en meget god innsats mot
kretsens 1. div.lag. Vel blåst.
Så er det bare å ønske alle
bandyspillere en god sommer og
velkommen tilbake til neste se
songs forberedelser som med stør
re intensivering vil gi enda bedre
resultater.

—i

HVA VET DU OM:

Norges Idrettsforbund ?
Norges Idrettsforbund ble stiftet
15. mars 1861. Navnet var dengang «Centralforeningen for ut
bredelse af legemsøvelser og vaabenbrug», og det skulle gå mange
år før det nåværende navn «Nor
ges Idrettsforbund» ble virkelighet.
Splittelser fulgte etter få år i
Centralforeningen og i 1910 over
tok «Norges Rigsforbund for Id
rett» den samlede organisasjon.
Rigsforbundet talte ved starten
over 51000 medlemmer. 20-årene
brakte på ny splittelser, da «Ar
beidernes Idrettsforbund» ble opp
rettet på siden av Rigsforbundet,
og først i 1940 ble det enighet
mellom disse forbund. Så fort sam
arbeid var opprettet satte imid
lertid krigen stopper for videre
arbeide. Idrettsarbeidet ble sam
let tatt opp igjen i 1945 og i feb
ruar 1946 ble det første idrettsstyre i vårt nåværende forbund
valgt.
Norges Idrettsforbund har nå
tilsluttet 29 særforbund og 35 id
rettskretser og dette representerer
ca. 330 000 medlemmer. Dette med
medlemstallet er verd en nærmere
vurdering. Mot 51000 i 1910 kan
man kanskje si at Forbundet har
vokset stort, men ingenlunde nok.
I forhold til landets befolkning
utgjør medlemstallet bare snaue
10 % og det er for lite i denne
viktige samfunnsorganisasjon.
En lysning er det kanskje at
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S&adionanlegget i rute
Vi bør få mer dugnadshjelp, sier «Jeisen»
I Porsbladets julenummer nevnte
jeg at arbeide med ombygging av
stadion og bygging av nytt klubb
hus hadde gått etter planen, sett
med byggekomiteens øyne.
Når det gjelder klubbhuset lig
ger arbeide med dette foran sin
plan Entreprenør Ballcstad er fer
dig med sitt arbeide inne, mens
det ute gjenstår noe pussing rundt
murene som må utstå til mildvæ
ret kommer. Når det gjelder rør-

leggere, elektrikere, blikkenslagere
og glassmester er alle disse ferdige.
Overnevnte fagfolk er medlemmer
av vår forening, som alle har ut
ført et stort arbeide.
Den 9. mars begynte det avslut
tende arbeide inne, nemlig malin
gen. Dette arbeide måtte vi også
forsøke å få utført på dugnad. Et
par medlemmer av vår forening,
som er malere, hadde sagt seg vil
lig til å stå for dette. Det ble
avertert i alle lokalaviser og kunn
gjort på alle gruppenes møter,
ca. 33 % av ungdom mellom 10 og med henstilling til å møte. Første
17 år er tilsluttet idrettsorganisa dagen var lovende. Et stort antall
sjonene, men minst det dobbelte møtte fram og arbeide gikk godt
av disse årsklasser burde vært ak unna. Imidlertid ble tilgangen de
tivisert.
neste 4—5 dager dårligere og dår
Vi vet at det for tiden drives ligere. La oss håpe at vi i ukene
et meget iherdig arbeide i Idretts framover må bli fulltallige. Da tror
forbundet for aktivisering av de jeg vi blir ferdig.
unge helt fra barnsben av. Det
Slik som været nå er kan vi
satses stort på å få utdannet lag kanskje komme i gang tidligere
ledere og instruktører nok til å enn beregnet på det arbeide som
ta seg av den store barneflokk som står igjen rundt spillebanen. Det
skal gis plass i idrettslivet, og la meste av dette arbeide må nok ut
oss bare håpe at Deres anstrengel føres med maskin, men finpussen
ser vil gi seg utslag i en kraftig må utføres manuelt.
I forbindelse med byggingen av
medlemstilgang de nærmeste år.
—sen
klubbhuset måtte vi legge kloakk

til dette. Denne lå ca. 90 m nord
over og vi måtte gå på tvers av
treningsbanen. Vi hadde utsatt på
begynnelsen av dette for å vente
på telen, slik at grassteppet kunne
bli spart så meget som mulig. Ja,
de som så dette arbeide måtte vel
få det inntrykk at det hadde vært
bombenedslag i vegen utenfor O.
Malmgren. Grunnforholdene var
fryktlige. Kloakken som vi skulle
tilkoble lå og gynget, og det var
umulig å komme til.
Imidlertid
fikk vi hjelp av Solum kommunes
folk, og uten disse hadde vi vel
ikke vært ferdig ennå. Arbeide
som vi hadde regnet med skulle
vært ferdig på 4 a 5 dager tok 3
uker. I tillegg til dette ble den *
ganger dyrere enn vi hadde regnet
med. Vi har regnet med å få litt
stønad til dette fra Skien kom
mune.
Til slutt vil vi rette en intrengende appell til alle våre medlem
mer om å ta et tak på stadion na
i vårmåndene. Vi kan spare store?
beløp, som kan være godt å ta med
i arbide for idretten.
For byggekomiteen
E. Gundersen, p. t. form.
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La en ting være klinkende klart:
Dere aktive må forlange 100 %

skuffelser, men vi håper og tror
at sesongen i år vil plassere oss
der vi vel igrunnen hører hjemme.

samme må vi forlange av dere.
Det koster nemlig i dag å drive

Med vårt materiell bør vi vel
stile noe høyere enn 4. div., men
å få noe gratis i vår nåværende
divisjon må dere ikke tro vi får, for
det er flere som banker på døren
til 3. divisjon. Om poengene i vår
nåværende div. skal det kjempes,
og der vil vi være med. Med god
gammel «Porseglød», er vel ingen
i tvil om utfallet.

Klubbene bør skaffe flere

leintye. Q

Fotballsesongen står igjen for
døren, og med den gleder og sor
ger. Fjoråret brakte oss nok endel

innsats av styre og UK, og det

idrett og da særlig fotball. Der kan
velges finanskomiteen og andre som
skal skaffe de nødvendige midler,
men uten en innsats fra de aktives

side nytter det ikke.
Vi står foran en viktig sesong
i fotballgruppen.
Vårt prektige
stadionanlegg og klubbhus skal

åpnes og der må vi også gjøre en
innsats, så det skal såvisst ikke

PORS-BLADET

dommere!

Jeg håper og tror at vi alle
kjenner forpliktelsene ved å ha

En festlig hobby,

fått et så tidsmessig moderne an

sier fotballfolkets «Trygve».

legg, og at vi derfor vil yte noe
mer enn allminnelig.
Og så en appell til sist:
Etter påske når arbeidet settes

igang ute på stadionanlegget for
fullt, la oss i fotballgruppen være
foregangsmenn når det gjelder

dugnad. Det er nå engang oss som

får mest glede av anlegget.

Wilhelm L. Karlsen.

mangle på oppgaver.
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Vi tror gunntreninga skulle være iorden hos fotballguttene. lallefall har de
drevet iherdig siden sesongen sluttet ifjor. Her ser vi et glimt fra «vårsleppct».
Det er Øystein Vige og Amhold Johannesen som kjemper om ballen. Mens
Ragnvald Johnsen og Svein Halvorsen er nærmest.

Jeg vil få lov til å takke for Deres til
sendte klubbavis. Det er hyggelig at
noen tenker på dommerne også. Jeg
vil også få benytte anledningen til å
ønske Pors en riktig god sesong, og
håper at fotballguttene klarer å spille
seg opp en divisjon, der de utvilsomt
hører hjemme. Dette til beste både for
Pors og kretsens publikum.
Som dommer har jeg fulgt med i
Pors fotballgruppe, og da er det en ting
som undrer meg meget. Pors har jo
alltid hatt en sterk junioravdeling. Hvor
blir disse spillerne av når de forlater
juniorlaget? Her mener jeg det bør
gjøres mer for å kunne beholde disse
ungguttene.
Det er jo dommergjerningen som lig
ger meg nærmest, og jeg tør påstå at
ikke i noen annen idrett spiller dom
meren så sto rolle som i fotball. Dom
merens kvalitet har hatt avgjørende be
tydning for spillets utvikling. En fotballdommer er jo i høyeste grad med i
spillet, for han skal jo i en større grad
enn spillerne følge med i ballens be
vegelser. Det sier seg jo selv at dom
meren må passe på å være i like sterk
fysisk som psykisk form. Derfor driver
jo dommerne også forhåndstrening om
vinteren.
Den betydningsfulle og avgjørende
rolle dommeren har for en kamps re
sultat. har gjort dommergjerningen til
en «urias jobb». Mange har med god
grunn undret seg over at noen fri
villig går inn for saken, men den som
har drevet som dommer en tid, vet
hvor meget dommeren får igjen for
strevet. Ikke i form av klingende mynt,
for hvis det er noe som er amatør
preget i fotballsporten er det fotballdommeme, men i gledene av å få
være med i spillet, fotballspillet, som
fenger en så stor del av vårt folk.
Som innledningsvis nevnt er det av
stor betydning for fotballen at vi har
en god dommerstand, og lagene vil ha
det igjen. Derfor mener jeg klubbene
bør gå 100 % inn for å skaffe dom
mere i kretsen.
Og så Pors, takk for spalteplass og
vel mott i 1964.
Med sportslig hilsen
Fløytnist Trygve Dahlgen, Urædd.
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Minst 2 kretsmesterskap

lotbcdldommer^

er målet i junioravd.

Kretsen trenger aspiranter.
Idrettsforeningen Pors, som er en av
Telemarks stprste, har ganske få fotballdommcre, og dette er jo galt for
en forening av vår størrelse. Dommerkomiteen i kretsen skriker gjennom
dagspressen etter flere aspiranter. Ikke
noe rart for resten.
I vår forening er det sikkert mange
som har kvalifikasjoner til å bli fotballdommer, men som ikke synes de
kan melde seg på som aspirant. Glem
ikke at uten dommere kan vi legge ned
fotballen.
Vi henstiller til våre medlemmer å gå
inn for dommergjerningen. Gjennom
den vil du få en hyggelig hobby og et
godt inntrykk av hva fotball virkelig er.

Guttene i junioravd. har siden
januar drevet innendørstrening 2
ganger i uken. Lokalforholdene har
imidlertid vært mindre bra, særlig
for de minste — smågutter og lille
putter. Disse har trenet sammen
på Vestsidens skole og fordi opp
slutningen til treningen har vært
enorm, ble lokalet sprengt. Her kan
man med andre ord ikke klage på
interessen! Det har vært opptil
60—70 gutter på treningen. Jeg
kan se påtagelig bedring i løpet
av disse ukene. La meg nevne at
den lille «bukken» sto helt nede på
gulvet i begynnelsen, i dag hopper
de fleste over uten vanskelighet
når «bukkens» ben står i 4. hull.

10—11-åringene
(lilleputtene)
trenger selvfølgelig enda endel sko
lering, men jeg tror det absolutt
er bra å la dem trene om vinteren
— ikke bare for selve treningen,
men fordi det har sin misjon at
de kommer sammen 2 ganger i
uken. De blir kjent og de får fø
lelsen av at det blir gjort noe for
dem. Treningen for lilleputter og
smågutter er som vanlig blitt ledet
av Ivar Waage og Mads Jensen.

Jensen og Ivar Waage får den
hjelp de fortjener i det viktige ar

Når det gjelder gutte- og junior
laget har disse også trenet innen
dørs på Klyve, og Karl Skifjeld
har tatt seg av dem, så her skulle
også alt være i de beste hender.
Oppslutningen her har ikke vært
slik vi skulle ønske det, men endel
av skylden får bandyen ta og så
er det jo litt lang vei til Klyve for
de fleste. Jeg håper imidlertid at
interessen vil ta seg opp når ba
nen begynner å bli grønn igjen.
De siste ukene av mars har gut
te- og juniorlag trenet utendørs,
og nå etter påske har også små
gutter og lilleputter begynt ute.
Problemet er her som for senio
rene, en plass å være. Trenings-

beide de har tatt på seg også denne

banen på Stadion og ved Vestsiden

sesongen.

skole er som kjent ikke i den

Blir Pors årets Lilleputtmester?
Den store stammen av lilleputter

på Vestsiden gjør seg mer og mer
gjeldende på fotballbanen.
Som
kjent vant Pors Lilleputtserien
1962. I år har de stammen og vi
tror de kommer til å gjøre det
skarpt.
Lederne er klar over hvilken vik
tig rolle disse spiller for fotballgruppa. Det er disse som skal
danne framtidens «Pors»-lag. Der
for bør vi gjøre noe ekstra for dem.
Vi håper Lilleputtpappaene Mads

PORS-BLADET
stand vi ønsker. Dette vil rette på
seg forhåpentligvis.
Vi har fått endel nyinnmeldinger, særlig fra Tollnes og vi setter

ø tø. Bærulfsen
Realisens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50693

Anbefaler sin
Tobakk-, «jokolad®- og papurforr®tning

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Porsgrunn

Vestregt. 14

Dame

og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen
Tlf. 50915

FAGMESSIG ARBEIDE

store forhåpninger til disse.
Skulle jeg komme med noen pro
fetier vil jeg si at Småguttelaget
ligger godt an til å kunne vinne
sin avdeling, likeså lilleputtene.
Hvis man får bedre oppslutning
blant juniorene skulle disse også
kunne stille et meget godt lag.

Utbetaling av gevinster

Alt i utstyr.

Vask
og
Føhn
Massasje
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Telt 51729

o. Braarud

Fjorårets guttelag var jo bra, og
hvis disse kan føre arven videre,
skulle alt ligge bra til rette for
gode resultater.

Øst og vest

Telefoner: 51506 — 51505

KJØTT- og PØLSEFORRETNTNG
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Sørlandsbrev

fra Arild Hannaas!

Pors-bladets bitre pille
kan ikke serveres andre enn
sportsredaktør «SIXTEN».

Etter det arbeid som ble nedlagt
for om mulig å få avviklet årets
Rugtvedtrenn var det forstemmen
de å lese Sixten’s skittne skriverier. Hva han mente å gavne idret
ten på denne måten, er oss ufor
ståelig.

Ellers håper jeg de «eldre» vil
slutte opp om våre kamper i år —■
det er en absolutt stimulans fot
guttene. Vel møtt!

Sv.

Pors-bladets blomster
overrekkes

Fotbdllgruppas junioravdeling.

PORSGRUNDS P0 RSELÆNSFABR IK

Old Boys
i aktivitet igjen
Et litet treningssjei mot A-laget
i fjor, ga mersmak hos våre «gamlekarer» og nå er det visst ingen
tvil lenger om at vi skal få se

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

«de gamle ringrever» i utfoldelse

Den norske Creditbank

igjen. En komite med Olaf Hansen
som primus motor tar sikte på å

Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

ti

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

/ i

I

iherdig med gutte- og juniorspil
lerne i Klyve skoles gymnastikksal
og borte på Vestsiden utføres et
imponerende arbeid med de helt
unge. Mads Jensen og Ivar Waage
har all ære av skoleringen av lille

mot vår egen Walter Berge. Jeg
kjenner ikke Slottas adresse, men
bildene kan vel bli besørket vi
dere til ham. Slotta vant denne
kampen 3-0, og fikk dermed re
vansje for nederlaget i Juniormesterskapet. En annen av våre
boksere tjenestegjør i militæret på
Evjemoen, og der befant Slotta
seg også på den tiden. Han spurte
om å få delta på stevnet, og arran
gøren angret ikke på at de aksep
terte ham. I ringen viste han sjel
den flott teknisk boksing, og pres
sen var enstemmig positiv i kri
tikken om ham. Utenfor ringen
viste han seg også som en meget
fin representant for sin klubb. Han
gjorde med andre ord et svært for
delaktig inntrykk her nede. Jeg
hadde personlig en hyggelig sam
tale med ham etter stevnet, og vi
snakket om Pors og felles kjente
der. Klubben deres kan være stolt
over å ha slike utøvere i sine rek
ker, gutter som ledelsen kan sende
på stevner med forvissning om at
de lager god propaganda for sin

få nytt liv i trette lemmer og Olaf
kan fortelle at man akter å sette

putter og smågutter.

igang så fort forholdene tillater
det oppe på Stadion. Både Jeisen
og Olaf Skilbred har lovet å stå
for lettere trening og man håper
å kunne få et par treningskamper

Eksempel til etterfølgelse.

forening.

To av våre yngre i skigruppa,
Kåre Liane og Rolf Oterkil har
nedlagt over 600 timer i dugnad
under utvidelsen av Rugtvedtkol-

Ellers stunder det mot slutten
av boksesesongen, og fotballen be
gynner å rulle igjen. I egenskap
av forretningsfører i Vest-Agder

alt tidlig på våren.
Old Boys-laget er allerede på

len. La disse stå som et godt ek
sempel når det gjelder videre dug
nad. Skigruppa vil ved en senere
anledning komme tilbake til pre
stasjonene, men hjertelig takk for

Fotballkrets, har jeg hatt hendene
fulle, nå like før sesongstart. Vi
har bl. a. hatt to samlinger med
trenere, oppmenn og formenn fra
Aust- og Vest-Agder, hvor repre
sentanter fra forbundets tekniske
komite har demonstrert det nye
treningsprogrammet. Den tredje og

meldt i «Østlandscupen for Old
Boys 1964». Denne cupen går i

Fredrikstad Fotballklubbs regi og

J.S PORSGRUNDS MEK. VSRUSTED

Junioravdelingen har i år drevet
et mer målbevisst arbeid enn tid
ligere i vinterhalvåret. Karl Skifjeld har for alvor tatt seg av
rekrutteringssaken og har drevet

I det jeg takker for siste nr. av
Porsavisen, sender jeg dere her
noen få ord, vedlagt et par bilder
fra vårt boksestevne like før jul.
De viser porseren Slotta i kamp

er omfattet med stor interesse.
Vi ser med glede fram til gjen
synet med «Gamlekara» og øns
ker Olaf & Co lykke til med se
songen.

—sen

hva dere hittil har gjort.
Løypekomiteen takker herved for

hjelpen med rydding og merking
av vår nye turløype. Håper vi mø
tes i sommer ved merking av NMløypene.

siste samlig går av stabelen søn
dag. Programmet er blitt godt
mottatt, og de fleste spillere er
nok i full gang med dette. Av

PORS-B LADET
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Medlemsstokken skal økes

I iden

Hovedstyret søker kontakt med innbyggerne på Vestsiden
Vestsiden vokser og det flytter
stadig nye mennesker til vår bydel.
Dette burde influere på vår medlemsstokk, men medlemstallet står
ved det samme i vår forening. Ho
vedstyret mener at noe må gjøres
for å få øket medlemstallet, og
man vil i nærmeste framtid utgi
en folder som skal fortelle hele
Vestsiden og omegns befolkning
om hva vi eier og hva vi drivei
med. Det kunne jo tenkes at det
blant de nye innbyggere var noen
som er interessert i idrett og dem
vil vi gjerne ha kontakt med.
Samtidig som nye medlemmer er
velkomne til oss, burde det jo også
være en god anledning for dem å
finne nye kamerater og venner i
vår forening.
Vi håper med vår folder at
gamle og nye Vestsidebeboere som
ikke allerede har medlemskort vil
tegne seg som medlemmer nå, da
det er av uvurderlig betydning for
vårt arbeid å ha en solid medlemsstokk i ryggen.

plasshensyn var det vanskelig å
utføre demonstrasjonene i nærvær
av alle kretsens spillere.
Dette
hadde selvsagt vært ønskelig, da
det jo er en fordel å få øvelsene
vist av eksperter på området, men
vi får bare håpe at møtedeltakerne
makter å videreføre programmet i
sin helhet til utøverne.
Vel, dette får være nok for den
ne gang. Jeg ønsker Pors lykke
til i kommende sesong!
Beste hilsen fra

Arild Hannaas.
Bildene kan vi dssverre ikke få
med i bladet, men de er overlevert
Slåtta.
Red.

Det nye hovedstyret tilsikter
også å få et godt samarbeid med
Vestsiden skole. Det finnes sikkert
mange unge gutter eller jenter som
mangler venner og som kan ha
interesse for en eller annen form
for idrett. Alle kan ikke hevde seg
ute på idrettsbanen, eller inne i
gymnastikksalen, men vi trenger
også dyktige dommere og admini
stratorer i de forskjellige idretts
grener.

Nå når vårt klubblokale snart
er ferdig vil vi gjenoppta våre
kulturkvelder med forskjellige fo
redrag og underholdninger, og vårt
seniorlag kommer nok da også til
å gjenoppta sine møter.
Vi vil forsøke å samle våre gam
le og nye medlemmer og vi håper
at vårt nye klubblokale kan bli
et samlingssted både for unge og
eldre.
Vår forening har i dag store
prosjekter under arbeid, og det vil
bli bruk for oss alle for å få av
sluttet disse arbeider til beste for

idrettsungdommen på Vestsiden.
Jeg tenker da på ombyggingen av
Stadion som vi bør få ferdig hur
tigst mulig for at fotballgruppa
skal få avviklet sine kamper etter
programmet. Treningsbanen skal
flyttes og vårt nye klubblokale
skal ferdiggjøres. Store ombyg
ninger er foretatt i Rugtvedtkollen men ennå gjenstår det endel
arbeider her for at bakken skal
stå ferdig til NM for Junior 1965,
som vi skal arrangere.

La meg til slutt minne om at
vi har eiendom som representerer
store verdier og som vi må verne
om. Det er et hvert medlems plikt
å behandle materiell og eiendom
med forsiktighet og å påse at and
re ikke utøver noen form for hær
verk.
Til våre aller yngste vil jeg si:
Husk at alt hva foreningen har
ikke tilhører noen enkelt person.
Det er vårt, mitt og ditt.

Otto.
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går fort

Skisesongen er over for denne
gang. Ja, så ser vel de fleste på
det. Men de tar nok skammelig feil
i så henseende.
Det har jo vært en elendig se
song når det gjelder snøforholdene
og ergelig var det jo at en ikke
skulle få arrangert vårt interna
sjonale renn i år som vi så godt
kunne trenge til gode inntekter.
Men slik er det — en kan ikke
ta noe på forskudd her i verden.
Kommer tid, kommer råd sier et
gammelt ordtak, og guttene er i
full sving med neste sesongs renn.
Et NM på ski er ikke lite arran
gement, selv om det er jun. NM
som skal gå av stabelen. Til komi
teer og hjelp ellers trenger en hele
vestsia og vel så det — så en
håper jo på at alle medlemmer
og andre interesserte møter mannjevnt opp og hjelper til når de blir
spurt, og det varer ikke lenge
før de blir det.

være behjelpelig med når tiden
kommer og innkvarteringskomiteen sender ut sine forespørsler.
En håper i det hele tatt på vel
villighet og hjelpsomhet fra alle
som blir forespurt enten nå det
gjelder det ene eller det annet som
må komme på tale og som en
trenger hjelp til.
De fleste komiteer er satt opp
og blir i nær framtid offentlig
gjort, men de vil bli supplert etter
hvert utover sommeren og høsten.
Vi trenger en ca. 25—30 komiteer
så det er plass nok. Det trenges
en god del hjelp i bakkene også
i nær framtid, så en ser gjerne at
dere tar turen oppom en gang
iblant og tar et tak med f. eks.
opprydning og annet forefallende
arbeide. Vi er ellers takknemlig
for alt som blir gjort sammen
med oss og for oss i tiden fram
til NM-jun. er arrangert i januar
—februar 1965.

Vi er alt i april mnd. og om en
Med hilsen
6—7 mnd. er vi midt oppe i det. Hovedkomiteen for NM-jun. 1965.
Skigruppa har dennegang som før
tillatt seg å sette opp komiteene
på forhånd, og uten å spørre. En
mener seg best kvalifisert til dette,
da en på denne måte får de mest
rutinerte på sine faste plasser for
hvert arrangement. Dette har stor
Da det nå skal skrives litt om
betydning for gangen i det hele,
da de fleste blir vant med de skisesongen som er gått, er det
plasser de får og derved går det med en viss skuffelse. Ikke pa
grunn av guttenes innsats, men på
hele så mye lettere fra hånden.
Skigruppa håper og tror at spe grunn av den dårlige vinteren.
Vi startet ganske tidlig opp med
sielt medlemmene ikke vil skuffe
denne gangen heller, men være innendørstreninga, og guttene var
med å ta et tak for vår forenings ivrige etter å komme igang med
gode, tradisjonelle arrangementer, skiene, men snøen uteble dessverre.
Da det første skirenn, som kret
særlig på skifronten.
En får bl. a. besøk av noe slikt sen holdt på Ulefoss, gikk av sta
som ca. 500 løpere som skal inn belen hadde de fleste faktisk ikke
kvarteres, mest privat, så her kom hatt ski på bena. For å bøte på
mer en til å tilskrive byens borgere de elendige treningsforhold, fikk vi
for å få husrom nok. Dette håper istand to treningsturer til Ulefoss
en på at særlig vestsidefolk vil og ellers har foreldrene til mange

Få renn for
skijuniorene

av guttene fylt bilene sine og kjørt
avsted dit det var snø å finne.
Vi har også hatt to vellykkede
turer i år. Den første var til
«Guttenes Holmenkollrenn» i Bek
kelaget. Det ble en alle tiders tur.
Vi startet fra Porsgrunn fredag
ettermiddag med kurs for Haraldsheim Ungdomsherberge hvor vi ble
godt mottatt og innkvartert.
Bakkene i Bekkelaget var stengt
for trening lørdag, men vi ordnet
det slik at guttene fikk noen treningshopp i en mindre bakke oppe
ved Tryvannståmet. Mot tåken
nede i Oslogryta hadde vi her oppe
skyfri himmel og et ypperlig ski' føre. Været var ikke det samme
renndagen, men det var vindstille
og stemningen var som vanlig høy.
Vi var nok noe spent på hvor
dan det ville gå våre gutter med
sin minimale trening, men vi be
høvde ikke engste oss. Guttene
satset for fullt og 5 premien av
våre 8 startende i konkurranse
med landets beste guttehoppere
var en stor prestasjon.
17 av våre guttehoppere var med
på turen til Høydalsmo helgen
etter og også dette ble en alle
tiders tur.
Premiehøsten har naturlig nok
ikke blitt så stor i vinter. Vi har
bare startet i 7 renn, men har da
allikevel erobret 35 premier.
I
håpet om en bedre sesong neste
vinter, vil jeg til slutt få takke
guttene og andre som har vært
med i den avsluttede sesong.
A. W.

Undersøk premier og vilkår
Representant Olav Øvald
Telefon 52238, Porsgrunn

PORS-BLADET
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Nytt kretsmesterskap!
14-åringen Borgar Askedalen av
sluttet skisesongen med en pen
bragd Palmesøndag da han erobret
kretsmesterskapet i sin klasse i
5 km langrenn. Borgar minner ikke
så lite om Grønningen, og med
den iver han legger for dagen bør
det kunne bli større bragder i åre
ne framover.
Porsbladet gratulerer med mes
terskapet !

Skisesong uten snø
Når man ser tilbake på den litt
snodige vinteren, må en ha lov til
å si at den ikke ga oss det vi
hadde håpet.
For å begynne fra først av, så
startet vi så optimistisk med ut
byggingen av bakken vår. En ut
bygging som etter vår mening var
tvingende nødvendig. Det gamle
hoppet var jo som kjent meget
dårlig og måtte rives, og da var
det jo naturlig at det ble flyttet
noe tilbake slik at bakken ble
større. Dette arbeide var ferdig
ved juletider, og med denne ut
videlse håper vi på hopplengder
opptil ca. 75 m.
Skigruppa har måttet avlyse alle
sine arrangementer denne vinteren,
da som kjent snøen uteble. Tristest
var det jo og måtte gå til avlysing
av vårt internasjonale aftenhopprenn 28. februar, et arrangement
som vi så fram til med stor for
ventning, da vi som kjent også
skulle invie vår nyombygde bakke.
For å se litt på neste år, så hå
per vi at den må gi oss noe mer
av den ettertraktede snøen, slik
at vi da ikke skal få vanskelig
heter med arrangementene. Som
de fleste kjenner til så er skigrup
pa da tildelt NM for junior. Dette
er jo et arrangement som krever
stort forhåndsarbeide, og av den
grunn så må vi som alltid be om
medlemmenes oppslutning, slik at

Damegruppa sa mler
til utstyr!

året 1952 kan kopieres. Videre er
vi jo i godt samarbeide med de
arrangerende klubber om den
Norske hoppuka. Den blir for neste
ars vedkommende muligens arran
gert uka etter Holmenkollen.
Vi vil for ordens skyld ta med
den oppsatte hovedkomite for NM
junior neste år. Komiteen er føl
gende :
rennleder: Alfred Magnussen,
ass.: Thoralf Renningen,
sekr.: Halfdan Haukedal,
kass.: Rolf Knutsen,
langr.sj.: R. Grant Teigen.

Og så til slutt, hjertelig takk
alle dere som har hjulpet oss i
vinter. En spesiell takk til Ame
Ballestad og hans folk for dyktig
arbeide ved utbyggingen av Rugtvedtkollen.
Hilsen skigruppa

T. R.
sekr.

åkiguttene

til 3-t.øyclcd6 mo ?
Skigruppas junioravdeling har
også arbeidet under meget vanske
lige forhold på grunn av den fat
tige snøvinteren, men det har ikke
manglet interesse for skihopping
av den grunn.
Undertegnede var så heldig og
fikk reise med til Høydalsmo til
et skirenn der oppe. Med buss fra
Svendsen lørdag middag og sjåfør
Norborg bak rattet, smilende som
alltid, var guttene som vanlig i
godt humør da de tok farvel med
sine foreldre og ble overlatt til
reiselederne. Etter en hyggelig tur
var vi fremme i Høydalsmo ca. kl.
18, hvor vi ble mottatt av bygdas
lærerinne, som også var idretts
lagets formann.
Vi overnattet i
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samfunnshuset (Høydalsmos stolt
het) som forøvrig er helt nytt, og
var et syn for øyet. Om kvelden
var det stelt til underholdning med
film, gjettekonkurranse og utde
ling av brus og kaker. Et popu
lært innslag som guttene satte stor
pris på. Som slutt på det hele tak
ket Follaug for den utmerkede må
ten v' ble mottatt på, forøvrig med
en humoristisk gummimaske for
ansiktet. Søndag morgen sto Haukenes og Follaug for frokostserveringen, og så var det å gjøre
seg klar til dagens høydepunkt,
skirennet som tok til kl. 13,00 med
stor deltakelse både fra øvre og
nedre distrikt.
Bakken som tålte et lengste
hopp på ca. 25 m og lå naturlig
til i terrenget hadde sine tradi
sjoner i blant annet at det første
offisielle skirenn i Telemark var
holdt der.
Etter rennet, som forøvrig ga
mange pene premier til våre gut
ter, tok vi farvel med de hyggelige
verter og satte nesen hjemover
med gutter som den kvelden ikke
gikk i seng før sportsnyhetene
over Porsgrunn radio var tatt med.

Hilsen T. R

Damegruppa vil hermed takke
bladstyret for pengegaven som vi
ble tildelt. Den vil komme godt med
nå som klubbhuset snart står fer
dig, for det er jo litt av hvert
som trengs der oppe av utstyr.
Våre medlemsmøter holder vi nå
rundt hos medlemmene. Frammø
tet har vært veldig bra, men det
blir jo litt trangt om plassen av
og til. Vi venter med glede på at
det snart kan bli anledning til å
ha møtene på klubbhuset. Håper
vi hører fra Jeisen & Co så fort
det er noe arbeid der oppe som pas
ser for oss.
Ellers prøver vi så godt som mu
lig å skaffe flere penger i kassa,
og vi har nettopp avviklet en medlemsutlodning som ga et ganske
godt resultat. Utlodningen var en
flott dukke som ble vunnet på nr.
1093, Anne Britt Hanes, Vestre
Melum. Dukken var en gave til
gruppa fra Thorborg og Leo Wendelboe Larsen. Atter en gang, hjer
telig takk Thorborg og Leo.
En vil samtidig benytte anled
ningen å ønske alle våre medlem
mer en riktig god vår og sommer,
og vel møtt til de store oppgaver
vi får utover.
Sekr.

iijit ha Turogruppa
Siden vi startet turningen igjen
etter jul har gruppa hatt et aktivt
virke. Vi har partier som tidligere,
nøster, piker, damer, husmødre og
konkurranseparti, og gymnastikk
salen er fullt besatt til hver time.
7. febr, avholdt vi medlemsmøte
i Trappestuen på Vic. Her møtte
ca. 40 gamle og nye turnere til en
hyggelig turnkveld, og etter siste
post på dagsorden avsluttet vi mø
tet med Vic’s varmretter til toner
av Wiener-melodier.
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Det har vært arrangert turningskonkurranser i hele vinter og vår
av de forskjellige klubber, og det
har vært konkurrert om pokaler
som Telemark Idrettskrets har satt
opp. Vi sto selv for turningskonkurransen for 12—13 år i fritt
stående og sprang. Her ble E. Herum nr. 2. 5. mars var det samme
konkurranse på Eidanger i bom
og matte hvor E. Herum og Ingrid
Naustdal startet. 8. mars startet
Eva Hamre i NM junior interna
sjonal i Oslo, og kom hjem med en
god 7. plass.

Herkules skulle 1. april hatt
turningskonkurranse for junior
nasj. i fire apparater, men da de
ikke hadde bom avviklet Pors det.
Vi hadde selv ikke noen deltagere.
I konkurranse for 14 og 15 år,
matte og bom i Langesund ble
Mette Amundsen nr. 3 og Ingunn
Hjellum nr. 5. Mette ble nr. 5 og
Ingunn nr. 12 i frittst. og sprang
på Herøya i klasse 14—15 år.
Kretsmesterskap for 12—13 år
ble holdt på Storm søndag 5. april,
og E. Herum ble nr. 2. KM for
14—15 år ble holdt på Pors onsdag
8. april, og Mette Amundsen ble nr.
4 og Ingunn Hjellum ble nr. 7.
Her var det 25 med. I anledningen
hadde vi besøk av styret i Tumkretsen. Denne konkurransen ble
fremskutt fra søndag p. g. a. lands
kampen i turn mot Finland i San
defjord. Nå har det gått slag i slag,
men konkurransene er ikke ferdig
med dette. I mai drar Lillian Gun
dersen til Sandnes som deltaker i
NM internasj. A.
Grete Evjentlo fra Trondheim
som nå er flyttet til distriktet tar
seg nå hver onsdag av elitegymnastene fra Odd, Urædd og Pors som
er samlet til fellestrening. Vi hå
per disse treningskveldene vil gi
utslag i konkurransene framover.
Vi sporet allerede framgang i
klubbkonk. i mars hvor følgende
ble klubbmestre: internasj. Eva
Hamre, nasj. Marit Amundsen,
14_ 15 år: Mette Amundsen, 12—

13 år: E. Herum. Her deltok 12
stk. og alle fikk fine premier.
31. mai går bameturnstevnet av
stabelen på Gjerpen Stadion, og 7.
juni drar damene og husmødrene
til Tønsberg på utvidet kretstumstevne. I sommer, 26. juli—1. au
gust blir Pors representert ved
Nordisk Gymnastikkleir i Sønderborg og i 1965 går turen til Wien.
Under kretsdommerlaugets års
møte på Pors ble Vivi Ann Gunder
sen gjenvalgt som formann, og til
slutt ser vi fram til at klubbhuset
skal stå ferdig hvor vi kan samle
gruppa til medlems- og hyggemøter.
—uns.

Boksenytt
Sesongen i gruppa er slutt og
vi kan vel si den ble middels god.
Økonomisk står det ikke så bra til
i gruppa, men med et kjempeløft
fra alle våre medlemmer skal det
nok gå bra. Vi har i år tenkt oss
å trene hele sommeren på Stadion.
Thor Skames har lovet å ta tre
ningen og der er den i de beste
hender. Vi har hatt Porsere i 26
kamper i år. Det ble 14 1. premier,
og vi har mange gode emner til
neste sesong. Et ønske fra Boksegruppa til sesongen som kommer
er lengre treningstid.
Boksegruppa ønsker Hovedfore
ningen lykke til med det nye klubb
huset og Stadion.
Erik Danske.

Boksegruppas styre: form. Erik
Johansen. Øvrige medlemmer: Er
ling Halvorsen, Erik Lund, Odd
var Skjelbred, Helge Slåtta, Rolf
Pedersen, Sigmund Pedersen.
Styret vil konstituere seg i nær
meste framtid.

PORS-BLADET
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Klær til enhver!

Med «Erik Danske"

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

Gå til

til moderlandet

Bankett og ball fulgte etter
stevnet og Struer bokseklubb viste
seg som de hyggeligste verter.
Neste kampsted var Næstved på
Sjælland, og vi fikk en lang reise
neste dag som var stevnefri.
Også vertene i Næstved gjorde
hva de kunne for at vi skulle like
oss og en omvisning i «Næstved
Tidende» var blant annet meget
interessant. Vi møtte gode dansker
i dette stevnet, men resultatet 3-7
for de norske farver var allikevel
svakere enn håpet. Erik Lund hen
tet seg imidlertid sin første seier
på turen, og ingen gledet dette
vel kanskje mer enn meg.

Dette stevne var knapt slutt før
vi skyntet oss til toget som førte
oss til den neste stevneby, Hillerød,
og her ventet vi riktig å gjøre
varpet. Vi husker jo at Hillerød-
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J.Kr

Arbeid ledig!

10 norske boksere startet i Dan
mark i påsken og jeg var heldig
og fikk fornøyelsen å være med
som dommer og lagleder.
Dessverre var det bare Eirik
Lund og meg fra Pors, de andre
kom fra Tønsberg og Horten. Tu
ren startet fra Larvik onsdag
kveld med admiralskipet Cort Adeler og Struer var første stevneplass
dagen etter. Her gjorde forøvrig
Erik Lund seg meget fordelaktig
bemerket. Den bokser som skulle
stille opp i stevnets hovedkamp
mot den Jydske mesteren i mellom
vekt nektet å starte og dermed sto
arrangørene i en knipe. Erik viste
imidlertid ekte Porseånd og stilte
opp mot mesteren. Han tapte kam
pen, men ga mesteren en så god
kamp at bokseme ble møtt av
stormende applaus da de forlot
ringen.

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol

BOTNEN
POHSQqUNN l

V. brua

Porsgrunn

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

Telf. 51632

Mangler du fritidsbeskjeftigelse?

Vi kan tilby hyggelig avkopling de nærmeste uker.

Oscar Olsens EftE

Ved vårt nyanlegg på Stadion finnes arbeide som

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori

passer for enhver og for ethvert antrekk.
For tiden utføres det meste arbeide inne, men ute-

Telefon 50260

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

arbeid kan skaffes om ønskelig.

Alle er dugelige hos oss, og du blir ansatt uten å

ALT I PREMIER OG GAVER

søke.
Arbeidstiden er helt etter eget ønske, og selv om

rådgivere står til disposisjon blir du din egen sjef.

J. IPettersesu

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthinsen A.s

Telf. 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Lønnsforholdene er meget dårlige om man regner i
klingende mynt, men den hyggelige atmosfære på arH.O.

beidsplassen gjør enhver annen godtgjørelse overflødig.
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Vel møtt !

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Byggekomiteen.
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bokseme som besøkte Porsgrunn
alle tapte, og muligheter til Norgesbragder var til stede. Det ble
bokset uavgjort 4-4 i stevnet og
påny kunne Porseren gratuleres
med seier. Danskenes gjestfrihet
er enorm og vertene her i Hillerød
lå ikke noe tilbake for de øvrige
kampsteder.
Uten mer boksing på programmet kunne guttene riktig kople av

og more seg på ballet som ble ar
rangert om aftenen, og neste dag
dro vi gjennom Sverige og hjem
etter en strålende tur og mange
nye venner rikere.

Tloccøna Stipeskiuec

-

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

NØRRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN

Hilsen Erik Danske.

Produsent for Telemark:

epsiI^

Lundetangens Bryggeri

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

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretnlng
Tlf. 51281

V. Porsgrunn

Langgt. 20

Det beste i
frukt, sjokolade & røykesaker
får De hos

Porsgrunn
Kino

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport

Kr. Knu dsen & Co.

Reparasjoner

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Abreham Aas
Storgt. 157 b.

—

Ved Floodeløkka

Tell. 50730

AV RNER

V. Porsgrunn

Telf. 52092, Porsgrunn
Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Komm isjonær for Norsk Tipping A/S

Andr. Aasland

Vestsidens Manufaktur

Jemvareforretning

Telf. 5 09 13

— SPORTSARTIKLER-

V. Porsgrunn
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Vestsiden Blomsterfor retning
Numme og Handeland
Telefon 5 17 30 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland

\

GOD
MARGARIN

MAMIN KC

Bukett- og kransebinderi
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PARKRESTAURANTEN A/SxjPORSGRUNN

