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Stadionanlegget er åpnet
s

med gjester på altanen.
Vi ser - Byggekomiteens formann
Vi sei .
ysB
Guiiiksen f ordfører Moen og Konrad Eriksen.
Fra venstre: Einar Gundersen, Odd Evense ,
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REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori

FRUKT - TOBAKK — SJOKOLADE

Telefon 50260

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

skal
alt i premier og gaver

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

Telf. 52 392

Cesekreisen

får De hos

H, M. Marthinseri A.s
GULLSMEDFORRETNING

Porsgrunn

V. Porsgrunn

Tlomna
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.

NOMØNÅ FABRIKER A/S
PORSGRUNN
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Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

utvides.
Vårsesongen er slutt når Porsbladet. leses. Om den sportslig har
svart til forventningene lar vi
grupperapportene fortelle, men en
annen for Pors viktig sak finner
vi grunn til å nevne.
Vår tidligere bane med sine
elendige garderobeforhold og vårt
klubbhus som forfalt etterhvert,
har i mange år vært foreningens
smertensbarn. Vi har derfor all
grunn til å glede oss nå, etter at
den nyombygde stadion med det
prektige klubbhuset kunne åpnes
i juni.
Etter noen år hvor utbyggings
planer har krevet det meste av,
iallfall hovedstyrets arbeide, kan
det fremover satses mer på
idrettslige og kulturelle oppgaver.
Vår nye stadion gir langt bedre
treningsmuligheter enn før, og
hva klubbhuset betyr for en
forening har vi best forstått nå
som vi har vært foruten.
Vi vet at det fra høsten av vil
bli satset stort nettopp på møte
virksomheten. Hovedstyret har alt
nå gjennom den utsendte «Folder»
appedert til distriktets befolkning
å støtte opp om idrettsarbeidet og
vi har tro på at ikke minst vårt
nye klubbhus vil gjøre sitt til å
samle mange nye i et hyggelig

idrettsmiljø. Porsbladet er naturhgvis endel preget av åpningshøytidlighetene på stadion denne
gang, men det har da lyktes oss
å få med noe annet også. Vi tak
ker overlærer Hjellum for velvil
lig bistand, likeledes formannen
i det kommunale Ungdoms- og
idrettsutvalg Th. Lia som sender
oss noen ord og har lovet filer. Vår
spalte, «Hva vet du om» lar vi
Ernst W. Lund besette, og det er
Telemark Idrettskrets arbeide han
forteller om. Vi håper forøvrig
etterhvert å kunne gi innblikk i
de forskjellige særforbund og
sænkretsers arbeide og planer
under denne spalte.
Fra redaksjonen kan fortelles
at vi forsøker å utvide bladets
lesekrets fra denne gang. Statens
velferdskontor for handelsflåten
tilstilies heretter et antall eksem
plarer til fordfeling blandt de stør
re velferdssteder. Vi håper å kun
ne nå mange Porsinteresserte sjø
folk med en hilsen på denne måte,
men kan også fortelle at en hil
sen fra fjernere egne ville glede
oss her hjemme meget. Neptuniaden ble som kjent åpnet her i
Porsgrunn i år og noen ord om
idrettsavviklingene til eksempel
interesserer her i byen.
Neste Porsblad utkommer i
september og stoff til dette må
være oss i hende innen 10. sept.
Bladpengene får vi vel minne om
også denne gang. Årskontingenten kr. 5,00 kan betales gruppekassererne eller sendes redaksj.
La oss til slutt få ønske alle en
riktig god sommer.
Helge.

Undersøk premier og vilkår
Representant Olav Øvald
Telefon 52238, Porsgrunn

Afytt fra
HOVEDSTYRET
Konstitusjon av forretningsut
valget som ble valgt på general
forsamlingen 30. januar d. å. ga
følgende resultat:
Formann Otto Malmgren, vise
formann Andreas Skilbred, kas
serer Tor Svennungsen og sekre
tær John Dahlman.
Varamenn: Ivar Waage, Tor
Skarnes og C. M. Grimsgaard.
Hittil i perioden er holdt 9 sty
remøter og ca. 48 saker er behand
let. Dette vitner om stor aktivitet
i hovedstyret. Møtene er preget
av livlig debatt, hvor alle deltar
med liv og lyst.
Det er selvfølgelig realiserin
gen av planene for utvidelsen av
Pors Stadion som har beslaglagt
mest tid, men også andre saker
har krevd arbeid. Dette gjelder
blant annet utgivelsen av «Fol
deren». Hovedstyret håper at den
vil svare til sin hensikt og hverve
mange nye medlemmer, men den
forplikter også. Den krever økt
innsats for gruppene, tillitsmenn
og det enkelte medlem, slik at de
nye medlemmer liker seg og fin
ner seg til rette i vår forening.
Fra gruppene kommer hygge
lige rapporter som vitner om god
og helhjertet innsats. Det virker
inspirerende på oss alle og hoved
styret ønsker fortsatt lykke til i
sesongen.
Sekr.

Kurs for administratorer.
Telemark Idrettskrets vil tid
lig på høsten arrangere et week
end kurs for idrettsadministratorer. Det gis fortrinsvis undervis
ning i sekretær og kassererarbeid
og man har skaffet så dyktige
lærerkrefter som Idrettsforbun
dets økonomisekretær Gunnar
Hansen, og forretningsfører i
Vestfold Idrettskrets Harald Jen
sen.
-o
-i
Vi håper mange Porsere vil
benytte seg av denne fine anled
ning til opplæring.
Påmelding kan skje til Helge
Madsen.

P 0 RS -BLA D£T

4

pORS-BLADET

5
hale det forsømte inn igjen, var
Ottos ord. Han overrakte en vak
ker minnepokal til gjestelaget
tannen i Det kommunale
kommunale. ungdoms- og idrettsutvalg har ordet.
Sandefjord og videre ble kampens
dommer Trygve Dahlgren, sam
Etter sammenslåingen av kom
men med sine linjemenn Birger
oppgaver nok for et utvalg med
Jansen og Reidar Vold overrakt munene har det kommunale ungarbeidslyst. Vårt utvalg har nett
minnepokaler.
°l tidrettsutvalget fått et opp forlatt «startgropa», men har
Visepresident Odd Evensen be stort vmkefelt.
I den korte tiden utvalget har allerede tatt opp endel saker som
tegnet anlegget som «et lite even
vi håper vil føre til positive re
tyr». Jeg, som har alle mine tan virket har det ikke vært" mulig sultater. En nevner til eks. kom
ker fyllt av fotball, var nesten a fa registrert de forskjellige fo munal islegging på idrettsbaner
stum av beundring for det fine reninger og lag som kommer un og leikeplasser, organisering av
stadion, og dette klubbhuset for der utvalgets virkefelt, men bare all svømmeopplæring gjennom
sterker inntrykket ytterligere. Jeg av rene idrettslag kommer en opp «Porsgrunn svømmeskole», fri
forstår at en klubb som denne er i et antall over tjuve. Hertil kom benyttelse av kommunale idretts
glad over igjen å kunne samle mer kristelige lag, avholdslag, anlegg, herunder vask og vakt
alle grupper under ett tak. Alle speidertropper og politiske ung hold og dannelse av representant
skap innen de forskjellige orga
vi som driver idrett er glad for domslag.
Utvalgets arbeidsoppgaver vil nisasjoner.
at Pors har kunnet klare et an
framgå
av
vedlagte
instruks
for
En skal ikke her komme inn på
legg som dette. La oss håpe at
det vil bety en ny ære for denne Porsgrunn kommunale ungdoms- «de fjerne ting», men bare anty
forening, som dere, og alle oss og idrettsutvalg, som ble vedtatt de at en innendørshall må byen
få og den fysiske fostring må ikke
andre er glad i, sa Evensen, som i bystyrets møte den 22/6 1964.
I denne instruksen regner en glemmes når de mange skolebygg
sluttet med å utbringe en skål
med at det skal ansettes en løn skal reises.
for hell og lykke med anlegget.
net ungdomssekretær, noe bysty
En er ellers mottagelig for go
Telemark Idrettskrets formann
ret ga sin tilslutning til. Utval de råd fra idrettslag, bladets le
Konrad Eriksen takket for inn get skal nå utarbeide instruks sere og ellers alle som vil ung
satsen med anlegget og forenin for ungdomssekretæren, — så får dommens beste.
gens store arbeide for idretten. tiden vise når vi kan få ansatt en.
Th. Lia.
Han kunne fortelle at T.I.K. ville
Foruten fordeling av de midler Red. anm.:
skjenke en innsatspremie til be kommunen stiller til rådighet for
Utvalgets instruks må av plass
nyttelse for foreningen.
ungdoms og idrettsarbeidet er det hensyn utstå denne gang.
Grenland Fotballkrets formann
Rolf Gulliksen gratulerte på veg for fellesskapet og ikke bare for
ne av klubbene i kretsen. Perser den sterkeste idrettsgren».
Han håpet ved en seinere an
ne har et mål. Kun det beste er
godt nok, og det bevises her i dag. ledning å kunne overrekke kom
Mye tyder på at klubbens opp munens hilsen, og ønsket hjerte
hold i 4. divisjon skal begrense lig tillykke med anlegget.
Skigruppa holdt sin generalfor
(Wilhelm Karlsen takket for
seg til bare ett år, og jeg er sik
samling i mai, hvor hele det sit
ker på at ingen gave fra de aktive anlegget fra fotballgruppa, mens tende styre ble gjenvalgt.
er bedre enn en høyere serie. Trygve Dahlgren som vanlig fikk
Av gruppas årsmelding gikk det
Grenlandsklubbene gleder seg til stemningen på topp ved å krydre frem at den snøfattige vinteren
å kunne benytte anlegget. Lykke sin gratulasjon med morsomme allikevel hadde vært godt utnyt
til med fotballen på stadion, av episoder fra dommergjerningen. tet, idet utvidelsen av RugtvedtMolla Hegna og Henry Hahn kollen var realisert.
sluttet Gulliksen.
overrakte blomster fra henholds
Flere arbeider gjenstår imidler
Sandefjords leder Odd1 Gjertsen vis damegruppa og seniorlauget,
tid før N. M. for junior skål arran
gratulerte, med blant annet å si
Rolf
Askedalen
frambragte
geres til vinteren.
at inntrykket etter kveldens kamp mens
de aktives takk. Sandefords Hans
Gruppa hadde 45 års jubileum
var at 4. divisjonsoppholdet blir Sperre gratulerte fra sine medi år og på en hyggelig fest etter
kort.
årsmøtet ble 4 fortjente medlem
Porsgrunns ordfører, Harald
mer, som har vært med helt fra
Moen understreket de sterke su
starten av hedret, og disse var:
perlativer som tidligere var frem
Halfdan Realfsen, Andreas Nilsen,
kommet om anlegget. Han kunne
Kristian Andersen og August Dy
opplyse at Pors søknad om bi håpentlig ett hyggelig mmne ri- rendal som ble overrakt hver sin
stand, «var begynt å røre på seg Se vf hadde innledet en ny vakre stander av gruppas for
i kommunen nå» og kommune enoke i foreningens historie. La mann Gudmund Madsen.
kassa var ikke lenger tom, som
Skigruppas styre ønsker herved
«Jeisen» tidligere hadde fått høre sterk framgang og trivsel
alle lesere en riktig god sommer.
den var. Ordføreren uttrykte især som kommer.
G M.
Helge.
sin glede over klubbhuset, hvil
ket han betegnet som «en styrke

Lønnet ungdomssekretær i Porsgrunn?

„Som et litet evrø(l>
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sa visepresident Odd Evensen i sin åpningstale.
Evensen flankeres på bildet over av formann i byggekomiteen Einar Gundersen og hovedstyrets
formann Otto Malmgren.

. .Endelig kom dagen som alle
Porsere har sett frem til. Vårt
nyombygde stadion og det nye
klubbhus ble innviet onsdag 17.
juni i det herligste sommervær.
I nærvær av omlag 1500 til
skuere ble det spilt åpningskamp
mellom Pors og Sandefjord Ball
klubb, og i pausen holdt endel
Porsjenter en vakker turnoppvisning. Som avslutning på dagen
var kveldens aktører, sammen
med endel innbudte samlet til en
enkel, men høytidelig innvielsestilstelning i det nye klubbhuset.
Porsbladet var selvsagt tilstede
og som foreningens eget organ
skal vi her forsøke å gi et resumé
av det viktigste fra høytidelig
hetene.
Byggekomiteens formann, Einar
«Jeisen» Gundersen ønsket vel
kommen til stadion og gav en kort
orientering om ombygging og ny
anlegg, før han overlot anlegget
og ordet til hovedforeningens for
mann Otto Malmgren.
Malmgren rettet en hjertelig

takk til idétakerne og alle som
hadde gjort sitt til å få anlegget
realisert. Han håpet at anlegget
ville inspirere de aktive til stor
interesse og at det ville bli til
stor gavn for idrettslivet i di
striktet.
Norges Fotballforbunds vise
president Odd Evensen fikk æren
av å åpne anlegget.
Han uttrykte sin beundring for
det vakre stadion og takket for
■innbydelsen med å overrekke
N.F.F/s gave, 3 stk. fotballer.
Åpningskampen endte med 3—2
seier til gjestene. Porslaget le
verte imidlertid en motstand mot
1. divisjonslaget som gav de til
stedeværende den beste tro på at
det nåværende 4. divisjonsoppholdet vi4 bli av kort varighet.
Ved tilstelningen i klubbhuset
etterpå var det dekket til vel 100
gjester, som ble servert en enkel
middag. Talene var mange og det
skortet ikke på rosende omtale.
Aftens toastmasten Andreas Skilbred gav først ordet til byggeko-

miteformannen «Jeisen» Gunder
sen, som i sin tale orienterte om
anlegget fra de første spede pla
ner til dagens virkeliggjørelse.
Vanskelighetene har vært mange,
de finansielle ikke minst. Ved for
delaktig salg av endel eiendom,
samt et 30.000,— kroners lån fra
N.F.F. ser det imidlertid ut til at
man skal komme i havn, selv
om omkostningene vil overskride
350.000,— kroner.
Søknad om tippemidler gav nega
tivt resultat, men man håper Pa
tilskudd fra Porsgrunn og Skien
kommuner. «Jeisen» rettet 1
slutt en takk til alle, fra hove
entreprenør og nedover til e
yngste dugnadsdeltaker.
Formannen Otto Malmgren g1^
tulerte byggekomiteen med 51
fine arbeide, og overrakte blomster til hvert av komitemedle
mene.
, t
Vårt gamle klubbhus sa
medlemmene. Vi har sårt ført
net det siste året, men valt .? j
bygg vil sikkert gjøre sitt 1

Nytt fra
SKIGRUPPA

XTsje..
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Tre flinke dugnadsgutter
Fra venstre: Tor Helge Halvorsen, Tore Berberg og Jan Magnussen.

Vår yngre garde, fra juniorer
og ned til lilleputter har vist god
interesse ved ferdiggjørelsen av
stadionanlegget. Vi har sakset de
tre ivrigste guttene på bildet
over, men det er fler enn disse
som fortjener ros.
Vi sier våre yngre takk for inn
satsen hittil, men fra nå av kom
mer kanskje den viktigste opp
gave. Foreningen har fått et fint
anlegg. Et anlegg som ikke minst
dere helt unge vil få gleden av i
årene framover
Det blir en stor oppgave å hol
de anlegget vedlike, og her er
det at dere kan være til uvurder
lig hjelp. Vi vet alle hvor fort
enikelte ubetenksomme individer
har for å forøve hærvenk. Det
være seg på tribuneanlegg, i gar
derober og på toaletter.
Gjør ditt for å stoppe disse. Gå
selv foran som et godt eksempel
for hvordan anlegget skal be
handles. Husk, er du Porsmedlem,
så er anlegget like mye ditt som
mitt. Du værner naturligvis om
dine eiendeler. Værn også om
våre.
Helge.

Litt idrettshistorieo
Ved overlærer Magnus Hjellum.

Ordet idrett var i oldtida et
begrep som omfatta både åndelig
og legemlige ferdigheter. Etter
hvert er ordet bare blitt brukt
om kroppsøvinger.
Hos de gamle kulturfolka, sær
lig hos grekerne, var idrett en
viktig del av oppdragelsen. Den
antikke greske skulpturen viser
dette tydelig. Grekerne mente at
kroppsøvinger bygde opp krop
pens motstandskraft mot sjuk
dom og førte til en harmonisk ut
vikling.
I middelalderen ble det drevet
lite egentlig kroppskultur, — det
var mest øvelser i våpenbruk og
ridning.
I vikingtida var idretten høgt
verdsatt. Vi kjenner alle histori
en om Olav Tryggveson som gikk
utabords på årene mens mennene
hans rodde. Samtidig kasta han
flere sverd slik at ett av dem til
enhver tid var i lufta. Idrett i
moderne forstand fikk innpass i

Europa i forrige århundre. Den
begynte i skolen i England. Et
ter hvert sluttet idrettsutøverne
seg sammen og danna foreninger,
— som litt etter litt gikk sammen
i større kretser og forbund. I
Norge ble de første idrettsfore
ningene stifta i midten av forrige
århundre.
I formålsparagrafen for Norges
Idrettsforbund heter det: Dets
formål er å lede og organisere
landets idrett slik at den blir et
ledd i arbeidet for å bedre folke
helsen og folkets åndelige og tø"
siske kultur.»
I de seinere åra er det ogsa
dannet mange foreninger n*e
dette mål for øye blant skoleung
dom, husmødre, arbeidere, sd'
disse
dater og sjøfolk. Mange av
har ikke konkurranseidrett på
det
sitt program, men går inn f°r
av
som kanskje er det viktigste
alt — mosjonsidretten.
Alle former for sunn kropPs'

Fin innsats av damegruppa.
kultur bør få varm støtte av oss
alle. Regelmessige kroppsøvelser
gir psykisk velvære, økt muskelkraft og bedre kondisjon. Kon
sentrasjonsevnen blir også bedre.
Idretten bringer også menneskene
bort fra et ensformig dagligliv
°g gir hvile og avspenning. Aldri
har vel idretten hatt en slik opp
gave å løse som i dag. I vår gjennommekaniserte livsførsel må
den bli reddningen, — både for
unge og eldre. Alle idrettslag og
idrettsledere fortjener i høg grad
samfunnets takk og støtte.
Til slutt vil jeg få ønske Pors
lil lykke med sitt nye prektige
stadion — som jeg håper vil bli
til stor gagn og glede for foreningen.
Magnus Hjellum.

I form av dugnad og gaver til klubbhuset.

Pors damegruppe har nå slut
tet sin møtevirksomhet før ferien.
Som avslutning før sommeren
arrangerte vi i år en kveldstur
til Blomsterhaven i Larvik og 16
damer var møtt frem da vi startet
[ra Samvirkelaget. Natedals buss
var leid for anledningen. I Blom
sterhaven koset vi oss med deilig
mat og flott musikk, så vi hadde
en helt igjennem vellykket tur.
Damegruppa bevilger gjerne pen
må vi
ger til reisen, men maten ~

ordne selv.
I den siste tiden har gruppa
vært i aktivitet i det nye klubb
huset flere kvelder. Første kvel
den var vi 15 stk. som møtte frem

og jeg må si det gikk unna. Por
selen, bestikk og glasser ble vas
ket og satt på plass i kjøkkenet.
Gulvene ble kneskuret og gjort
rene, klare til siste gang lakking.
Gardiner, som damegruppa har
bevilget er også kommet opp, og
damene våre skal ha all ære av
den interesse de viser når det
blir tillyst dugnad.
En vil herved ønske våre med
lemmer og andre en riktig god
sommer, og håper at interessen i
damegruppa blir enda bedre når
vi nå til høsten tar fatt med med
lemsmøtene i vårt nye klubbhus.

E. Kittilsen, sekr.
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I, L. Dyraas
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Hva vet du om.

Telf. 5 15 68

'ELEVISJON

Brød gir rtyrke

Porsgrunn

Radio — Fjernsyn — Elektrisk
Tlf. 52 506

Porsbladet lar Ernst W. Lund re,
i^eg/øre.

Brødr. Karlsen
Telefon 50 409

V. Porsgrunn
Telf. 50425

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE

M. M. IVERSEEN
■tb. 1916.

MØBELEORRETNING

SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Telefon: Jernbanegt 50211

Grenland Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 01,56

I toppform

Alfred Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

føler den seg som bruker GRUDES.

Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Vestsiden Skotøyforretni&ig
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Bena Fabrikker

med flere idretter. Kretsen skal
koordinere arbeidet.
Idrettskretsen fordeler statsmidlene som kommer til de re
spektive særkretser og utvalg.
Idrettskretsen skal også være
stevnekollisjonskomite.
I det hele er det oppgaver i
massevis. Oppgaver som krever
stor innsats av styret. Det gjør
ogsa sitt beste. Gjennom årene
har styret også hatt mange tvistspørsmål mellom lag og medlem
mer o.s.v. til behandling. Mange
av dem har vært vanskelige å av
gjøre, men stort sett har det gått
bra.
Telemark Idrettskrets har i dag
106 lag med ca. 13.200 medlem
mer. Kretsens formann er Konrad
Eriksen, og varaformann Thv.
Skau, med Rolf J. Nygaard, Kåre
Syltevik og Duddi Kjellevold Rød
som styremedlemmer.

Norsk idrett er organisert i
de kommunale ungdom og idretts
Idrettsforbund, særforbund, id
nemnder. Her er cpj ‘
oppnådd store
rettskretser, særkretser og div.
resultater i de fleste
kommuner.
utvalg.
Mange penger er tilflytt idretten
Den høieste ledelse er altså
gjennom kretsens propaganda og
Norges idrettsforbund og direkte
aktivisenngsforsøk. Idrettskretsunder dette er så Idrettskretsene
sens styre og formann er gjort
og derfra lagene.
seg særlig fortjent i denne sektor
Særforbundene dirigerer sine
uten at det store publikum
særkretser og videre ned til la
direkte har hatt visshet herom
gene eller dets underavdelinger,
undertegnede kan sterkt under
grupper.
streke dette. Likeså er innledet et
Porsbladets redaktør har bedt fruktbart samarbeid med Fylket
meg redegjøre litt om Idretts
og Fylkesmann med store resul
kretsens formål og arbeide.
tater, ikke minst økonomisk, uten
Det heter i lovnormen ang. at jeg her skal komme inn på tall.
idrettskretser § 1 — «Telemark
Idrettskretsen har også plikt til
Idrettskrets er fellesorgan for all å drive opplysning og propagan
Kretsens sekretær er:
idrett innenfor idrettskretsens
da for øket tilslutning til idretts
Ernst W. Lund.
grenser. Dens formål er å ta seg
lig aktivitet. Her kommer kret
av alle saker av felles interesse
sens utvalg for opplysning og
for idretten».
propaganda inn i bildet.
1OO A-kamper
Dette er jo 'klar tale. Kretsens
Blant alle de andre oppgaver
arbeidsutvalg forsøker etter evne
uten skoft.
■kretsen har kan nevnes, opplæ
å ta seg av dette. Kretsens høies
ring av tillitsmenn og ledere for
te myndighet er IdrettskretstinVår høyreback Øystein Wige
idrettslagene. Drive propaganda
get som avholdes hvert annet år.
for mosjonsidrett og fysisk tre meldte forfall til innvielseskamPå dette ting velges arbeidsut
ning for befolkningen i alle aldre. pen mot Sandefjord nylig. Dette
valg og diverse utvalg og komi Her kommer idrettsmerket sterkt med «å stå over» en kamp en
teer. Det år det ikke holdes id- inn i bildet. Kretsen har eget ut gang imellom er ikke noe nytt
rettskretsting avholdes et møte valg herfor. Her ligger den store for fotballspillere, men for Wige
hvor alle lagsformenn og sær- forening PORS svakt i bildet stiller saken seg annerledes. Han
kretsformenn samt utvalgsfor- forresten. Hvorfor tar ikke f.eks. ville nemlig mot Sandefjord ha
menn innkalles. Arbeidsutvalget
100 av Pors medlemmene idretts spillt sin A-kamp nr. 105 for Pors
i rekkefølge uten skoft.
«styret» står for den daglige drift merket?
Den bragden er det sikkert
av kretsen. Kan avgjøre saker og
Idrettskretsen har med helse
ikke
så mange som kan vise til
ting, bevilge penger om noen er arbeidet blant idrettsutøverne.
og
det står all mulig respekt av
disponible. Arbeidsutvalgets nær Eget utvalg. Våre medarbeidere
prestasjonen.
meste «overordnede» er Krets- er idrettslegene rundt om i fylNår Øistein denne gang fant å
styret. Dette består av arbeids
ket.
«stå over», skyldes det en liten
utvalgets medlemmer samt 'alle
En viktig ting er vårt utvalg helsenebetennelse og han mente
særkrets og utvalgsformenn.
for idrettsanlegg. Dette skal hjel selv ikke å ville ta noen sjanser
■Kretsstyremøte skal avholdes pe til ved alle anlegg av idretts foran de viktige kampene som
minst en gang i året.
baner, skibakker, svømmehaller gjenstod i vårsesongen.
Hvilke spesielle arbeidsoppga
osv. Og her kommer tippemid
Øistein er ennå bare unggutten,
ver har så idrettskretsen? ben
lene Utvalget har innstillende og med hans store interesse og
skal ha kontakt med kommunale myndighet, og Telemark Idretts iver vil han sikkert legge mange
°S fylkeskommunale myndighe krets kan rose seg av at vart fyl kamper enda til sin kampliste.
ter med sikte på samarbeid med ke er av de som har fatt flest Porsbladet gratulerer med å ha
idrettens organisasjoner. Arbei
passert de 100 og ønsker lykke
tippepenger.
de for å oppnå støtte fra offent
våre utvalg gjen- til i de mange kamper som sikkert
Jeg
tror
at
lige myndigheter til fremme av
årene har stor andel heri,
heri. vil følge.
nom a- —
-sen.
idrett og friluftsliv.
Idrettskretsen skal søke å fremmeliom lagene,
I de siste perioder har Idretts
me samarbeid
kretsen lagt stor vekt pa dette
hvor det er stevner
Hjelpe til 1----arbeide. Spesielt med å aktivisere

bukkenslagerverksted

52 507

H. OL/EN

Telemark Idrettskrets

Kaker gjør fert
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Telefon 52121
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Grupperaporter
TURNGRUPPA
Turnsesongen er nå avsluttet
for denne gang, og dette ble mar
kert med de tradisjonelle kretsstevner.
Gjerpen I. F. arrangerte kretsturnstevne for barn, og der hadde
vi med 160 piker. Stevnet var i
alle dele vellykket, og våre piker
viste at programmet var vel inn
øvet. En del av æren for dette
må nok gå til instruktrisene Rei
dun og Harriet.
På kretstinget samme sted rep
resenterte Harriet og Eva vår
forening. Solveig er fremdeles
medlem av kretsstyret, og ViviAnn er varamann. Fine er med
lem av Barne- og Ungdomsutval
get, og Grethe ble medlem av
valgkomiteen. Vivi-Ann ble desuten gjenvalgt som formann i
dommerlauget.
Damene (32 stk. og Telemarks
største tropp) og husmødrene (10
stk.) reiste i år til Tønsberg på
Vestfold
konkurranseturnkrets’
stevne, hvor ca. 1600 turnere var
samlet. Selv om værgudene ikke
viste seg fra sin aller beste side,
var det et festlig stevne. Oppvis
ningene gikk knirkefritt, og vi
takker Grethe og Vivi-Ann for
god instruksjon. Ved siden av
oppvisning av 5 tropper fikk vi
se en del eliteturnere i aksjon,
og blant dem var Eva Hamre.
Storturneren
Åge
Storhaug
satte en ekstra spiss på stevnet
ved å vise en del av sine øvelser
for olympiaden.
Harriet og Reidun representer
te Pors på Vestfold konkurranse
turnkrets ting.
Tidligere i vår stilte Lillan opp
i N. M. for damer i Stavanger.
Selv om hun ikke plaserte seg
blant de beste visste hun mye
bra turning, og vi ønsker henne
lykke til i neste konkurranse.
Eva representerte Pors på Nor
ges Gymn. og Turnforbunds ting
samme sted.
I løpet av sommeren blir det
arrangert en del leirer og kurs,
og vi vil sende deltagere på flere
av disse.
Til Hortensleiren for konkurransegymnastikk sender vi' noen
piker, og ved siden av dette er

bandygruppa

På denne årstid skjer det j0
nokså lite på bandyfronten. Sty.
ret arbeider imidlertid stadig med
en del saker.
Det som har opptatt oss mest
etter sesongslutt, og er verdt å
nevne i denne sammenheng, er
problemet med økonomien. P.g a
at vi ikke hadde inntekter på ba
nen siste vinter gikk gruppa med
underskudd.
Vi bestemte oss for å prøve og
få spillere og interesserte med på
Ln. en finansieringsplan i form av
tipping. Det satses da hver gang
i et større system for halvparten
av det beløpet som enhver har
fotballgruppa
tegnet seg for. Den andre halv
parten tilfaller gruppa.
Setter vi oss ned for å gjøre
Starten var så heldig som over
opp sportslig status for vårseson hodet, mulig i det 1. spilleomgang
gen må den for A-lagets vedkom ga oss en tolver foruten elvere og
mende få bra karakter. Vi topper tiere.
vår serie, med bare seire og hva
Dette resulterte i at tippinga
gjør det vel da om malene ikke ble intensivert (og dermed grup
blir så mange.
pens inntekter) slik at vi allerede
I cupen stoppet vi i 2. runde på det nåværende tidspunkt kan
etter 2—1 tap for Odd i Skien.
si at tiltaket har skaffet oss så
B- og C-lagene har gjort det vi pass mye inntekter at når det
igrunnen har ventet, med et litet
gjelder den økonomiske siden av
minus for B-daget, men det kom
saken vil situasjonen1 for neste
mer nok igjen.
sesong være atskillig bedre enn
En ny viktig del av sesongen
den vanligvis er.
1964 gjenstår og store forpliktel
Når det gjelder den sportslige
ser viler i første rekke på våre
siden får vi bare håpe at når
A-lags gutter. Ved å løfte i flokk
vi tidlig på høsten setter igang
å holde sammen i motgang som
medgang vil vi sikkert komme treninga vil de aktive møte opp
fulltallig. Det ville jo spesielt i
opp igjen der hvor vi mer hører
et jubileumsår (gruppen er 30 år
hjemme.
til vinteren) være hyggelig med
Vi i styret ønsker alle fotballinteresserte medlemmer en riktig en ekstra god sesong.
Det arbeides videre med flomgod sommer.
lysanlegget. Tanken er å få for
Leo.
bedret dette. Strekklysanlegg Pa
P.s. Treninga tar til igjen tors idrettsplassen lar seg nok neppe
dag 16. juli kl. 19 på stadion.
gjennomføre p.g.a. beliggenheten,
men en forbedring av det nåvæ
rende flomlysanlegg skulle gi osS
det vi
vi
OLD-BOYS LAGET
betraktelig bedre lys enn det
TIL 3. RUNDE.
inntil nå har trenet i.
Av andre saker som opptai oss
Vårt Old Boys lag fikk valk kan nevnes det delvis ødelagte
over i 1. runde av «Østlandscu- vannledningsnett på banen. Korn
pen». I annen runde møtte laget munen er nå orientert om denne
Sandefjord Ballklubb på Vest saken som har vært årsaken 1
siden, og med 3—1 seier i denne at vi bare har kunnet sprøyte
er laget klart for videre delta den ene langsiden og antal=e*
kelse. Innsatsen mot Sandefjord også er årsaken til den stygg
lover det beste og vi ser med sprekkdannelsen vi får i isen',
opptimisme fram til lagets neste
Så vil vi ønske alle riktig =
kamper.
sommer.
j
-sen.

Eva Hamre tatt ut av turnfor
bundet som hjelpeinstruktør.
Ved Nordisk gymn.leir for in
struktører i Danmark vil ivi
Ann, Eva, Solveig og Reidun del
ta. Grethe og Harriet kommer til
å delta i et kurs for husmorgymnastikk på Ringsaker.
Vi ønsker alle Forsere en rik
tig god sommer, ogønsker gamle
og nye medlemmer vel møtt i
turnsalen til høsten.

Realfsens Elektriske forretning A s
Poregrnnil

Telefon 50693

0. M. Brerulfsen
Anbefaler rin
Tobakk-, sjokolad». og papirforntntng

Kommisjonær for

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Det norske pengelotteriet

Alt i utstyr.

Utbetaling av gevinster

Vestregt 14

Pongnum

Tell 51729

Dame

Vestsidens Herrefrisør

Vask

og
Herre

Winje & Christensen
Tlf. 50915

og
Føhn

Øst og vest

FAGMESSIG ARBEIDE

Massasje

Telefoner: 51506 — 51505

klipp

O. Braarud
KJØTT- og PØLSEFORRETNING

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger.

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Forsere!

når Dere skal ha tobakksvarer.

Stikk innom

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager
Innstallasjonsavdeling
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