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Forsere! når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom
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salmeskatt og julens varme toner, 

finne klangbunn i våre hjerter.

Hvis dette skjer, da blir julen

i sannhet en tonenes fest for oss,

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin 

Tobakk-, sjokolade- og

Dame 
og 

Herre 
klipp

O. Braarud
Øst og vest 

Telefoner: 51506 — 51505

KJØTT- og PØLSEFORRETNING

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Ekko

Det er noe ganske forunderlig 
med julen. Til tross for at den 
kommer på den aller mørkeste tid 
av året, jubler menneskebarna ut 
sin glede og fryd, varmere og in- 
derligere enn noensinne ellers i å- 
rets løp. Mørket virker alltid knu
gende og skremmende på oss, san
gen forstummer, og tonenes brus 
stilner av.

Nå er det atter jul, og vi rives 
med av den lyse, glade tonen som 
gjennemtrenger sinn og sans. Sjel
ens harpe stemmes, hjertet vides 
ut, og bønnen stiger opp mot det 
høye: «Kom her inn og vær min 
gjest, gi en salig julefest».

Det er ikke mange ting som i 
den grad har evnen til å skape 
glede i hjem og hjerter som sang 
og musikk. Julens store gave, Guds 
sønn, «som kom fra himlens høye 
slott ned til vår arme jord», har 
evnen til å skape den livslyst og 
livsglede, som finner utløsning i 
jublende sang og høystemt musikk.

La oss et øyeblikk søke i still
het å se litt på den rike sangskat- 
ten julen byr oss, og vi blir slått 
av den rike jubel- og gledestone 
som vever seg inn i hvert vers, ja 
snart sagt i hver eneste strofe.

Elektrisk utstyr på lager

Og melodiene som tolker ordene, 
oghar også noe av dette varme 

hjertelige over seg. 
«Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høye gjest, 
som steg til lave hytter ned 
med nyttårsgaver: fryd og fred.» 
«Kom Jesus vær vår hyttes gjest, 
hold selv hos oss din julefest!
Da skal med Davidsharpens klang 
deg takke høyt vår nyttårssang!»

knyttet til julen. Hør jubelsangen} 
«Glade jul, hellige jul», «Julefiydj 
evige fryd, hellig sang med him-j 
melsk lyd», «Fred på jord, fryd 
på jord. Jesusbarnet iblant osg 
bor!» «Salig fred, himmelsk fred 
toner julenatt her ned.» - «Salig er 
engelenes sang.» «Fryd deg hveij 
sjel han har frelst!» «Jeg synger 
julekvad, jeg er så glad, så glad!»

Slik kan vi gå fra sang til sang 
i julehøytiden og suge gleden inn 
til vi selv blir virkelig grepet av 
den store glede. Og når dette skjer 
vil det snart bli naturlig for dei^ 
enkelte å istemme jubelkvadet:. 
«Halleluja, halleluja! Lovet være 
Herren!»

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

og det glade budskap om Frelseren 

som er oss født, vil legge evighet 

og håp inn i våre hjerter!

Og når vi så i siste vers av sam
me salme oppferdres til å synge 
og leke og klappe i hendene, da 
er det alt sammen en frukt av det 
glade budskap som uadskillelig er

Realfsens Elektriske forretning As 
Telefon 50693 Pongmnn Telefon 50693

Her er jubel og lovsang. Her er 
harpeklang og takkesang! Og 
hvem føler ikke noe av vingesuset 
fra den evige verden når det sti
ger opp mot kirkehvelvet fra gla
de menneskebarn midt i orgelbru- 
set:
Kimer, I klokker, ja kimer før dag 

i det dunkle.
Tindrer, I stjerner, som englenes 

øyne kan funkle!
Fred kom til jord, 
Himmelens fred med Guds ord. 
Æren er Guds i det høye!

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

La oss prøve i år til jul, mer 

enn noensinne før, å la julens rike
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OoNoe å tenke pa
60 år.

Jacobscm Boklrykkcri, Porsgrunn

TakGc for hjelpen

Otto.
Hilsen Leif Halvorsen.

Forsere
&
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orden når dette

Flatbrødfabrikk

Ryktene kan fortelle at det er 

planer om å bygge flatbrødfabrikk 

ved Pors Stadion. Pors-bladet har 

forelagt ryktene 

merte kilder
for godt infor- 

som kan berette at 
flatbrødene skal bakes på høykant.

&

Redaktør:
HELGE MADSEN
Adr.: Langgt. 51
V. Porsgrunn

&
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ker jeg alle som jeg på 
annen måte har vært i 
med, for året som gikk.

ansvaret for den videre fremgang 
i vår forening.

Vi er sammen glad i foreningen 
og ønsker at den skal vokse og at 
det skal gå den bra på alle måter. 
Vi må alle være med å virke for at 
så skal skje.

Det er mange nye innbyggere 
som flytter til vår bydel, la oss for
søke å få disse med i vår forening. 
Det er mange oppgaver som vi 
egentlig skulle ha løst. Det er der
for plass til alle enten man ønsker 
å være aktiv utøver av idrett, el
ler være med på annen måte.

Med ønsket om et godt år for 
vår forening og hver enkelt, tåk

en eller 
kontakt

Redaksjonsmedlem mer: 
Reidun Skilbred, Bjørn Bjørnstad, 

Alf B. Jansen, 
Leo Wendelboe Larsen

5^

Stakkars Johan.
Under hovedlandsrennet i Pors

grunn 1934 fullførte bare 14 av 
de 84 startende 30-kilometeren. 
Enten gikk de feil eller så ga de 
opp på grunn av de slette førefor
holdene. Et mildvær hadde tatt 
nesten all snøen. Det vrimlet kort 
sagt av fortvilte løpere i løypa. 
En av dem som riktig fikk føle 
snømangelen var vår gode venn 
Johan Støa. Han måtte nemlig 
spasere tilbake til mål i bare 
strømpelesten fordi støvlene hans 
var skrudd fast til skiene!

Med ganske få unntakelser er 
det den manglende skrivekløe hos 
medlemmene som har vært redak
tørenes hovedtema i årenes finale- 
nummer. Jeg blir en av unntakel- 
sene. Mine skriftlige påminnelser 
til formenn, sekretærer og andre 
før bladene har gått i trykken har 
vært nok for mange, og en liten 
telefonpurring har gjerne satt fart 
i etternølerne. Jeg takker på det 
hjerteligste for bistanden gjennom 
hele året.

Mange vil nok syntes det har 
blitt vel mye internt stoff i blade
ne, Julenummeret medregnet, men 
husk: Porsbladet er ingen idretts- 
avis, men et klubborgan.

Vi har, som det også vil framgå 
av mange inserater, hatt mye å 
glede oss over i Pors denne seson
gen. Vårt nye prektige idrettsan
legg har allikevel bare såvidt vist 
hva det representerer av verdi. Det 
er nå framover vi skal høste fruk
tene. La oss håpe at vi alt i Jubi- 
leumssesongen neste år kan regist
rere de virkelige store fremskritt.

Foruten at foreningen er 60 år 
til våren kan også Porsbladet feire 
sitt lille jubileum neste år. Det blir 
den 20. årgang av bladet som da 
går i trykken.

Redaksjonen retter herved en 
hjertelig takk til annonsører, tryk- 
kerier og alle andre som har vært 
oss til hjelp i sesongen. Vi ønsker 
disse og alle leserne en riktig god 
jul og et godt nytt år.

Redaktøren.

For ca. 15 år siden deltok jeg i 
et kursus i organisasjon under le
delse av sekretær Johannes Foug- 
lie i Norges Idrettsforbund. Det 
hele var beregnet på å være en 
faglig konferanse, men i sitt inn
ledende foredrag kom sekretær 
Fouglie også inn på idrettens rent 
prinsipielle målsetning.

Det jeg husker best fra dette 
innledningsforedraget, ja kanskje 
fra konferansen overhodet, var 
følgende formulering: «Idrettsla
gene må bli mer av ungdomslag, 
og ungdomslagene mer av idretts
lag.»

Det slo meg straks at et slikt 
prinsipp-standpunkt absolutt had
de meget for seg, og etter som ti
den er gått, er jeg ikke blitt mind
re overbevist om at det er etter 
slike retningslinjer at idrettsarbei
det bør drives.

hensyn til hvordan et slikt utvidet 
lagsarbeide bør legges opp. Hen
sikten har i første omgang vært 
å reise spørsmålet på rent prinsi
pielt grunnlag. Det ville derfor gle
de meg om saken kunne tas opp 
til bred debatt i «Pors-bladets» 
spalter og ellers blant de ansvar
lige instanser i foreningen.

For øvrig kan det vel ikke hers
ke tvil om at en slik utvidelse av 
virksomheten i vår kjære forening, 
vil bidra til å aktivisere medlem
mene i ennå høyere grad. Og det 
skulle være innlysende hvilken stor 
betydning en aktiv medlemsstokk 
har for standarden og slagkraften 
i det hele.

Nå er jeg selvfølgelig ikke ube
kjent med at det i foreningen dri
ves en del virksomhet av den art 
det her er tale om. Men det må 
vel innrømmes at aktiviteten på 
dette område har vært av mer spo
radisk natur og følgelig ikke sær
lig fast organisert.

medlemmer til 
Forhåpentlig er den økonomiske 
side av saken i 
leses. Forarbeide til standeren er 
allerede gjort og godkjent av fo
reningens ledelse. Arbeidet skal ut
føres av ingen ringere enn vår 
fagmann Harald Thorstensen. Så 
alt skulle være i de beste hender. 
Som så mange ganger tidligere har 
foreningens medlemmer vist en 
enestånde forståelse for saken. Jeg 
håper at alle dere som har gjort 
det mulig for oss å anskaffe ny 
stander vil få tid til å være til
stede ved avdukingen engang ut 
på våren.

Med de beste ønsker for julen 
og det nye år !

For Senior klubb en, 
Asbj. Kjellevold, form.

I de nærmeste måneder kan vår 
forening feire 60-års jubileum.

«Seniorklubben» har i den an
ledning stilt seg i spissen for en 
innsamling av penger blant sine 

en ny stander.
Vel, dette var noen små «strø

tanker» til velvillig overveielse —.
Mens jeg «har ordet», er det nok 

en sak jeg gjeme vil få trekke 
frem i «rampelyset».

Jeg tenker på den del av med- 
lemsstokken som ikke driver noen 
form for aktiv idrett. På mine tu
rer i skog og mark har jeg fått 
et bestemt inntrykk av at «utferds
trangen» er heller liten. Det er 
stort sett noen enkelte «travere» 
som går igjen. Dette er jo en sør
gelig utvikling, og det spørs om 
ikke tiden nå er moden for et rik
tig krafttak fra foreningens side 
på dette felt. Jeg tror nemlig ikke 
det er nok at løyper ryddes og mer
kes. Man må også få folk til å bru
ke dem!

Selv husker jeg med glede til
bake på skimerkekonkurransene

Undersøk premier og vilkår 
Representant Olav Øvald 
Telefon 52238, Porsgrunn

som ble arrangert tidligere, og 
kanskje ikke minst familie-utfluk- 
tene til f.eks. Holtankollen, hvor 
man også laget i stand konkurran
ser i utfor-renn.

Disse utfluktene var meget po
pulære og tilslutningen var god.

Her på Vestsiden er vi jo i den 
heldige situasjon å ha et herlig 
terreng nærsagt utenfor stuedøren, 
og terrenget bør selvsagt brukes 
også utenom skisesongen.

I tillegg til den helsemessige 
verdi det vil ligge i slike tiltak, 
kommer også den sammensveisen- 
de betydning det vil ha for fore
ningen som sådan.

Jeg mener derfor at man alvor
lig bør overveie å gjøre en innsats 
i denne sektor. Og som sagt, en 
slik virksomhet vil styrke både 
oss selv og foreningen!

1965 — Jubileumsår!
Den 25/5 1965 er vår forening 

De som var med fra den 
første tiden av hadde nok langt 
andre forhold for å trene å utøve 
sin idrett. I dag har vi en flott 
gressbane og treningsbane, gode 
pene garderobeforhold, pent klubb
hus, 3 skibakker, skøytebane og 
muligheter for innendørsidrett ved 
Vestsiden Skole.

At vi i dag har disse eiendeler 
og muligheter skyldes at vi i vår 
forening har hatt gode og dyktige 
ledere og interesserte medlemmer 
opp gjennom årene. Nå har, som 
rimelig er, de fleste av disse bane
bryterne takket av. Riktig nok føl
ger en god del av våre eldre med
lemmer med, men nå litt mer på 
avstand. I dag er det oss, vi som 
er av nyere årgang, som må ta
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Hva vil så dette innebære i prak
sis? Jo ganske enkelt at idrettsli
vet også tilføies impulser fra om
råder som ikke har direkte tilknyt
ning til idretten. Og dette ser jeg 
som en stor fordel ikke minst i 
vår spesialiserte tidsalder.

I denne forbindelse skulle det 
være nærliggende å peke på den 
betydning det utvilsomt har for 
individet at det får muligheter til 
å utfolde alle sine evner og anlegg. 
Med andre ord at det enkelte indi
vid virkelig får anledning til å ut
vikle seg til et helt menneske!

Er man enig i denne betrakt
ningsmåte, må den naturlige kon
sekvens for en ansvarsbevist 
idrettsledelse bli at lagslivet til
føres verdier også utenfor de 
egentlig idrettslige.

For livet er dog noe mer enn 
bare rekorder og seier på fotball
banen.

Jeg skal ikke her gå i detalj med
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Turutvalg i Pors

Fra NM-befaringen.

p u k e nhopmed iRors

red.

G. M.

Erling Olsen, Bandy gruppa.
1. Ønskene for 1965: La oss hå

pe at de bebudede planer om ut
bedring av lysanlegget på skole- 
idrettsplassen kan bli realisert.

Gudmund Madsen, Skigruppa.
1. Ønsker for sesongen er

Tor Skarnes, Boksegruppa.

1. At framgangen fortsetter og 
at guttene hevder seg i NM junior 
og senior.

2. Den største gleden for meg er 
den store treningsiveren og den 
store glød de unge boksere visere.

Skuffelsen at vår bokser Knut 
Slåtta ble skadet så han ikke kan 
delta i NM.

I likhet med de berømmelige 
hoppukene i mellomeuropa har vi 
også fått en slik hoppuke her i lan
det. Fredag 20. november hadde 
Pors Skigruppe sammenkalt lage
ne Drafn, Rælingen og Oddersjaa/ 
Fagen 1919 til et møte i Porsgrunn 
for å drøfte opplegget for «Den 
norske hoppuke 1965».

Det ble her valgt en arbeidsko- 
mite for fellesarrangementet som 
består av følgende: Karsten Svang,

delt internasjonalt renn i fjor, men 
på grunn av snømangelen måtte 
vi jo avlyse dette, noe vi håper 
ikke vil skje denne gang. Det blir 
da første gang at vi arangerer in
ternasjonalt renn. Dette består kun 
av en klasse, mens de vi har hatt 
tidligere kun har vært åpne renn 
og vi har da søkt særskilt for uten
landske løpere.

Mads Jensen, en av lilleputtbasene.
1. Jeg håper det gode kamerat

skap, den fine disiplin og den 
strålende innsats som vi har innen 
vår gruppe må fortsette. Jeg me
ner disse tre egenskaper danner 
grunnlaget for de store resultater.

2. Gledene har vært så mange i 
sesongen at evt. skuffelser er 
glemt. Ikke alene at Lilleputtene 
og Småguttene gikk til topps, men 
å se den store bredde vi har in
nen de to grupper. Gledelig er det 
å se med hvilken interesse disse 
guttene går til kamper og trening. 
Mange har deltatt på samtlige tre- 
ningsdager enda om flere ikke har 
oppnådd å komme med på noe lag 
enda. Nei, ett er sikkert, rekrutter 
er ingen mangelvare i Pors.

at 
våre store arrangement NM og 
Internasjonalt hopprenn må bli 
vellykkede både sportslig og øko
nomisk.

2. At vi har fått det internasjo
nale hopprenn og kommet med i 
den norske hoppuken, og at Rugt- 
vedtkollen kan presentere seg i 
nyombygget stand.

Noe så skuffende som den snø
bare vinteren og det avlyste ren
net!

Ved en tilstelning i klubbhuset 
nylig ble dette emnet diskutert og 
forøvrig berører Leif Halvorsen 
saken i sin artikkel i bladet.

Burde det ikke forsøkes å få 
opprettet et turutvalg i forenin
gen? De aller fleste av oss er ik
ke så flinke til å ferdes i skog og 
mark lenger. Kanskje noen iher
dige naturelskere kunne lure oss 
ut? I byens omegn burde det ikke 
mangle vakre steder som kunne 
være verdt noen skritt, om vi bare 
fikk «puffet» som skal til. En rei
seleder fra byen, kanskje en liten 
familiekonkurranse under veis og 
en rykende kaffekjele ved målet. 
Det høres fristende, ikke sant? Vi 
mangler altså bare folk med til
takslyst. Hovedstyret slutter fullt 
opp om tanken og kunne du tenke 
deg å være med i et slikt utvalg 
så meld fra snarest.

L ' •

Otto Malmgren, Hovedstyret.
1. Det er mitt og hovedstyrets 

ønske at vår forening kan markere 
eO^års jubileumssesongen med 
framgang på alle fronter. Det er 
naturlig at det blir endel større 
arrangementer i jubileumsåret. 
Norgesmesterskapet på ski for ju
nior står vel som det største, og 
la oss alle gjøre vårt for å få 
arrangementene i havn på en måte 
som foreningen kan være tjent 
med.

2. Gledene i denne sesongen har 
vært mange. Vi har igjen fått vårt 
samlingssted, Klubbhuset, og dette 
står vel som det største aktivum 
for foreningen som helhet. Skuf
felser må det vel somme tider ha 
vært, men de har vel for oss alle 
druknet i gledene.

Asbjørn Kjellevold, Seniorgruppa.
‘1. Ønskene er: heldig avvikling 

av NM på ski. Slutt opp om vår 
forening og stopp all negativ kri
tikk. > '

■’ 2. Stadion, klubbhuset og 3. di
visjon er gleder. Skuffelsene glem
mes så fort når de gledelige ting 
ikke lar vente så lenge på seg.

. f

Pors-bladets juleenquiéte
2. Vi i bandygruppa er strålende 

fornøyd med at bandylaget fornyet 
landsdelsseriekontrakten.

Når jeg fikk se «maltrakterin- 
gen» av bandybanen straks før 
sesongslutt, dekker ikke engang 
ordet «skuffelse».

Eva Melbye Andersen, Turngruppa.
1. Ønskene er at det blir vedtatt 

å bygge en Idrettshall her i Pors- 
grunnsdistriktet for å høyne id- 
rettsnivået.

2. Stadionåpningen. Skuffel
ser glemmer man så fort, de er 
til for å overvinnes. La med også 
få ønske alle Porsere en riktig god 
jul og et framgangsrikt nytt år!

Molla Hegna, Damegruppa.
1. Alle damene i Pors innmeldt
Pors damegruppe.
2. Klubbhuset.
Kjøkkenet er ikke helt som 

vi i damegruppa ønsket det.

Drafn, formann, Arnfinn Karl
stad, Rælingen, Hagerup Hansen, 
Oddersjaa/Fagen 1919 og Gud
mund Madsen, Pors. Pressemann 
for denne Norske hoppuke ble 
Bjørn Bethum, Drafn.

Hoppuken skal arrangeres uken 
etter Holmen kollrennet, og alt 
skulle ligge til rette for å se ver
dens beste hoppere i Rugtvedtkol- 
len fredag 19. mars.

Vi ble jo, som de fleste vet til-

Vi har som tidligere stillet en- 
del av våre tillitsmenn et par 
spørsmål før årsskiftet.

1. Ønsker for sesongen 1965?
2. Største gleder og skuffelser 

i denne sesongen?
Vi går rett på svarene, og den 

første er:
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Telemark Gymnastikk- og Turnkrets

V. brua Porsgrunn Telf. 51632

Bakeri og konditori

for Norsk Tipping A/SKommisjonærTelefon 50260 V. Porsgrunn

H, M. Maithim A.s
Telf. 52 392 Porsgrunn

HO.

Produsent for Telemark:

jipsnPLå Lundetangens Bryggeri

Eva Hamre.

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

Av

Walter Søderstrøm.

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

NORRØNA
FOR

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

Gå til

Ja, et slikt stevne er «vårens 
vakreste eventyr». Jeg sto ved si
den av en gammel turnveteran, og 
jeg la merke til at han iblant var 
nokså fuktig i øynene. Jeg trodde 
først at det var den sterke solen 
som plaget ham, men så kom det: 
«Jeg blir så beveget på disse 
stevnene når jeg ser alle disse fris
ke og kjekke barna våre leke og 
boltre seg i full livsglede på det 
grønne gressteppet. Kan du tenke 
deg noe vakrere syn!» Nei, jeg var 
så enig. En kan få klump i halsen 
noen hver.

Som nevnt har vi også våre 
voksne tumstevner hvert år. Disse 
stevnene er også en stor opplevel
se. Her er deltakere i alle aldre, 
dame- og herrepartier, husmødre 
og mannlige veteraner.

Disse stevnene er turnsesongens 
høydepunkt i Telemark Gymna
stikk- og Turnkrets. Her er det på 
sin plass først og nevne Turnkret- 
sens instruktører, som gjennom he
le sesongen nedlegger et stort ar
beid rundt omkring i lagene. De 
har ikke bare den vanlige instruk
sjon,, men legger også opp spesial- 
øvelser og treningsprogrammer for 
den enkelte gymnast med sikte på 
deltakelse i nasjonale og interna
sjonale konkurranser. Flere av vå
re kvinnelige gymnaster har hev-

Tlwcøna Stipeskiuec 
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.

det seg meget godt i slike kon
kurranser de siste årene.

Vi har et «Teknisk utvalg» både 
for herre- og dametum med krets- 
inspektørene som formenn. Utval
gene arrangerer, i samråd med 
Turnkretsens styre, opplegget av 
treningskonkurranser, kurs- og in- 
struksjonssamlinger. De tekniske 
utvalg holder seg også ajour med 
alle nye øvelser, momenter etc. som 
dukker opp og bringer disse videre 
til instruktører og gymnaster. 
Kretsinspektørene driver også en 
utstrakt reisevirksomhet til lage
ne med instruksjon- og opplys
ningsvirksomhet.

Tumkretsen har også et Bame- 
og ungdomsutvalg, som tar seg av 
treningskurs og instruksjonssam- 
linger for våre yngste gymnaster. 
Her er særlig samlingene i rom
helgen meget populære.

Våre dommerlaug har som opp
gave å stille dommere til Turn
kretsens forskjellige konkurranser, 
både her i kretsen og i nasjonale 
konkurranser. Dommerlaugene ar
rangerer også treningskurs for 
dommere og dommeraspiranter. De 
står o^så i nær kontakt med Tek
nisk utvalg.

Styret i Telemark Gymnastikk- 
og Turnkrets er da den samord
nende instans i fylket, direkte un
derlagt Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund. Styret er bindeleddet 
mellom forbundet og de forskjel
lige foreninger. Det legger opp se
songens arbeid i samarbeid med de 
forskjellige utvalg og komiteer. 
Det fastlegger også tiden for kon
kurranser og stevner som skal av
holdes.

Styret har også som oppgave å 
skaffe penger til kurs og samlin
ger og forøvrig få økonomien til å 
balansere. Her må vi nevne at vi 
alltid har hatt et godt samarbeid

<< -»

FABRIKER A/S
S C R U N N

«Vårens vakreste eventyr» har 
vel de fleste av oss sett og opp
levd, og alle vet vel da hva vi sik
ter til. Det er våre kretstumstev- 
ner for barn og voksne som av
holdes hvert år i månedskiftet mai 
/juni.

I år ble barneturnstevnet arran
gert av Gjerpen Idrettsforening i 
strålende vårvær. Etter en impo
nerende oppmarsj av ca. 1500 barn 
tok oppvisningen til i overvær av 
flere tusen tilskuere.

r? SV fe

etter trehthgeh 
slapp < 671 sio*

tn

med Telemark Idrettskrets og de 
kommunale idrettsutvalg som støt
ter vår kurs- og treningsvirksom- 
het.

Tumkretsen hadde i siste se
song 16 foreninger med 894 voks
ne og 2113 barn som medlemmer. 
Det var en økning fra forrige se
song med 229 medlemmer. Vi har 
inntrykk av at interessen for gym
nastikk og turn er stadig stigende, 
og våre ønsker og håp er at «hele 
folket» vil finne veien til våre tum- 
saler, hvor vi har tumpartier for 
alle aldre. Vi garanterer at våre 
dyktige instruktører vil gjøre sitt 
beste for at den enkelte skal få 
den mosjon og trening han eller 
hun trenger. Vi henstiller også til 
alle foreldre å sende sine barn til 
våre turnforeninger. En bedre 
«hobby» kan man ikke gi barna 
i vår tid. Gjennom lek og trening 
vil vi være med på å gi dem en 
sunn og god oppdragelse.

Til slutt vil vi uttrykke håpet 
om flere og større tumsaler i fyl
ket og dessuten idrettshaller for 
større konkurranser, hvor man kan 
by gymnaster cg publikum gode 
forhold.

Tumkretsen ønsker alle Pors- 
medlemmer en god jul og et fram
gangsrikt nytt år!

Hva vet du om

RgftEX
Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

botnen
Telt v/ brua 52 951 - v/ Oiebro 52 328
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Slå’n ut da, Pete!
Da Pete Sandstøl i sin tid bok

set mot negeren Al Brown på Bis
lett regnet det kraftig. Publikum 
fulgte imidlertid livlig med opp 
gjennom rundene og brød seg niks 
om regnet. Men til slutt ble det 
likevel litt for mye av det gode, 
for plutselig skar en skingrende 
stemme gjennom lufta:

— Slå’n ut ’a Sandstøl, før’n vi 
drogner!

på Vestsiden kan puste lettet ut.»
Be-be skriver om 1964-sesongen: 

«Vi har ikke fått seieren gratis. 
Det har vært tunge løft også i 4. 
divisjon. Allikevel tror jeg opphol
det i denne divisjonen ga oss en 
kameratflokk, mer styrke og fram- 
foralt en fast spillerstab. Jeg me
ner et lag bør ha en stall på 15— 
16 aktuelle, og det er slik vi har 
hatt det hos oss i år».

Kvalifiseringen gikk altså smer
tefritt unna. Pors ble beste lag i 
kvalifiseringspulja og tok med seg 
distriktsmesterskapet i farten.

Det er sterke lag vi skal møte 
i neste års 3. divisjon. Gamle kjen
ninger som Greåker, Larvik Turn, 
Fram, Snøgg, Runar og Askim er 
ikke noen «kasteballer», men det 
har vist seg før at Pors-laget vok
ser med oppgaven. Når Pors nå 
også kan by fram et førsteklasses 
stadion, skulle alt ligge til rette 
for god fotball, god økonomisk vin
ning og god gammeldags stemning. 
«La oss ikke stile for høyt, ved 
bare å forsvare posisjonen noen 
år, vil laget stå bedre rustet til 
videre opprykking» mener L.W.L., 
mens A.B. og Be-be, aller helst ser 
topplasering og 2. divisjonskon- 
trakt i jubileumsåret.

«Det syntes for de fleste som at 
det ikke går noe bedre med uten
lands eller utenbys trenere. Dess
uten blir det dyrere og man kan 
vel ikke regne med at medlemme
ne vil være med på økonomisk støt
te i det uendelige», skriver A.B. 
Tanken om å benytte egne trenere 
får full støtte av L.W.L.

På innsendernes vegne ønsker 
jeg medlemmene en God jul med 
håp om at Jubileumssesongen må 
vise framgang på alle fronter.

red.

Idretten 
og samfunnet

I et moderne samfunn har en 
idrettsforening en meget stor mis
jon. For det første ved å holde 
kroppen i fysisk form, som en av
kobling fra skole og den daglige 
arbeidsrutine, og sist men ikke 
minst for å holde de unge beskjef
tiget i fritida, vekk fra gata og 
kafelivet.

Derfor er det så beklagelig at 
ikke samfunnet yter mer økono
misk stønad enn tilfelle er. Skal 
man bygge en turnhall, svømme
basseng, eller innendørs skøyteba
ner etc. må man ta til med tigging 
og utlodninger.

Riktignok kan man søke om tip
pemidler, men det dekker ikke på 
langt nær kostnaden.

Tippemidlene er forøvrig et ka
pitel for seg selv. Disse pengene 
burde jo i sin helhet ha gått til 
idrettsformål, men det er bare en 
liten del som tilkommer idretten.

Det er jo for galt at vi her i 
Norge bare har en brøkdel i for
hold til Danmark når det gjelder 
kunstfrosne baner f. eks. Imidler
tid skal det i sannhetns navn inn
rømmes at det blir bedre år for år, 
men det går smått.

I - ■ ■■■;

.■'I

DET GIKK BRA!
(men)

Hvordan få nivået opp igjen i Fotballgruppa
(for)

Neste oppholdssted: 2. divisjon!
3 medarbeidere konkurrerer om 

tittel og spalteplass.
Som ventet setter fotballseson

gen og Pors-lagets opprykking til
3. divisjon igjen sitt preg på ma
nuskriptbunken, og tre av bladets 
medarbeidere har «uheldigvis» 
skrevet om samme emne. Jeg fin
ner derfor å måtte sammenfatte 
innsendernes meninger i et stykke, 
forat ikke Julenummeret helt skal 
bli dominert av fotball. Jeg hen
ter fra L.W.L. - A.B. og Be-be’s 
manuskripter:

Vi husker vel alle det fattige 
minusmålet som sendte oss ned i
4. divisjon i fjor. Dette manglende 
målet har nok kostet fotballgrup
pa et stort økonomisk tap. Opphol
det i 4. divisjon har jo ikke gitt 
det rikeste økonomiske utbytte, 
men la oss ikke gråte over det. 
Laget har klart det de satte seg 
som mål og 3. divisjonsplassen er 
gjenerobret, etter lynvisitten «der- 
nede».

L.W.L. skriver om årets sesong: 
«Et lag kan så lett få stukket et 
par kjepper i hjulene og at en li
ten tue kan velte et stort lass har 
vi sett så mange ganger. Med de 
mange knappe seire som Pors har 
fått, skulle det så lite til før såpe
boblen kunne sprunget. Vi klarte 
oss med et nødskrik (unnskyld ut
trykket) og hjelp fra motstander
nes innbyrdes kamper. Jeg tenker 
på kampen Borg-Urædd som Borg 
gikk vinnende ut av med klar sif- 
ferseier. Borg oppet seg forøvrig 
stort i begynnelsen av sesongen, 
men falt seinere av lasset, dog et
ter først å ha hjulpet Pors med 
«Uræddnøtten», som kunne blitt 
lei nok etter Porsemes tap for 
Urædd på Vestsiden i høst.

Vel, det ble Pors til slutt og vi
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bok- Hytt styre i FotballgruppaRolf Pedersen Norgesmester i boksing

Rolf Pedersen.

Leo Weber. G. Haugland. B. Gundersen. S. Stokstad. Asbjorti Wennerød.

Dette er «administrasjonsrekka

ber, formann, Gunnar Haugland, Middels sesongBoksegruppas jubileumsstevne Birger Gundersen, Sverre Stok

stad og Asbjørn Wennerød. La oss

ellers ta med at Rolf Myrmoen ble
jubileum verdig, ny oppmann og Mads Jensen ny

jr.oppmann.

Oddvar.

— STYRE OG STELL forts.
Styre og- stell

Våre debutanter, Åge Tor jussen 
og Sigmund Pedersen van t sine 
kamper etter frisk innsats, og Ha
rald Vangen i tungvekt var jo så 
overlegen som det går an å være. 
Harald bokset sin første kamp for 
cirka 15 år siden, fikk sølv i jr. 
N.M noen år senere. Han hår vært 
vekk fra ringen noen år, men kom 
igjen, og . har trent ganske ’ bra i 
høst. Selv om han ikke har tenkt 
å starte i så1 mange stevner, er det 
moro å se at noen åv de eldre gut
tene «stikker innom» ' treningslo
kalet av og til. Det er en meget

Oslo. De gode inntrykk som Rolf 
har gjort tidligere i år ble ytter
ligere forsterket denne gang og 
mesterskapet ble sikret på tek
nisk knock out over Kåre Syvert- 
sen, Pugilist etter ca. 2 minutter. 
Rolf satset for fullt helt fra start 
og hadde hatt Syvertsen nede for 
telling to ganger da kampen ble 
stoppet ved den tredje mattekjen- 
ninga. Flott prestert!

Gratulerer med mesterskapet.
Våre øvrige representanter ved 

mesterskapet, Asle Livestad, Finn 
Nystein og Helge Slaata leverte 
også en fin innsats, men noe mes
terskap lykkedes det altså ikke dem 
å erobre denne gang. Det går 
imidlertid flere tog. Tvi-tvi!

Jo, dette stevnet ble vårt 30-års 
med fullt hus, 

stor stemning, og gode kamper.
Opplegget for stevnet var riktig 

bra, særlig at vi kunne stille med 
hele 7 mann fra vår forening. Da 
er det så mye lettere å arrangere 
og komme økonomisk godt fra det.

Stevnets absolutte beste kamp 
var mellom Henning Christensen, 
Viborg, Danmark og Norges nye 
stjerne, Ronald Larsen, Tønsberg. 
Der. kunne man virkelig se hvor 
stor idrett og kunst boksing er. 
Ronald vant på poeng og fikk stév- 
nets bestemannspremie. Men selv 
om Ronald er god, bør ledelsen i 
Tønsberg være mer varsom med å 
matche han mot altfor sterke topp- 
rancherte utlendinger, da han har 
tiden foran seg til å bli sterkere, 
og mere «robust».

Som en god nr. 2 kom kampen 
mellom Einar B. Nilsen, Danmark 
dg Asle Leivestad. Nilsen vant kne
pent på poeng, men Asle fikk igjen

Idrettsforeningen Pors, som erf 
en av Telemarks største, har uer
stattelige eiendeler å ta vare på.' 
For at hver enkelt funksjon skal’ 
virke som smurt kreves det dyktige? 
ledere. Styre og stell er vel noe av! 
det viktigste i en forening, utéh’ 
disse tviler vi på at det hadde vært? 
idrettsforeninger til. I foreningen’; 
vår har vi vært heldige og hår hatt"' 
dyktige folk i ledelsen overalt^ Og1 
det sier ikke så lite. 'Mange brag-» 
der har vi klart, nien det er ikke? 
alle som tenker over" hva ’ dettéJ 
krever.’< ‘Porsbladet vil på derihe

god stimulans for dc yngre 
serne. Godt gjort Vangen!

Knut Slåtta tapte for Valter 
Berge, A.I.K. Lund. Knut vant jo 
over Berge i fjor, men er ikke i 
den formen ennå, det var spesielt 
avstandsbedømmclsen det skorter 
på. Allikevel var kampen jevn, om 
enn noe passiv. De kan begge mye 
mer enn de fikk vist her.

Kampen mellom Per Toft Jen
sen, Danmark og Finn Nystein var 
frisk og god. Finn har jo en fig- 
terglede som få, tiltross for mini
mal hansketrening. Han har jo og
så mange mil til treningslokalet. 
Hvem som vant? Jo, kamplederen 
opplyste 2—1 seier til Finn Ny
stein, men etterpå viste dommer- 
skjemaene 2—1 til dansken. Sånt 
kan jo skje, heldigvis sjeldent. 
Kampen var jevn, og vanskelig å 
dømme det er slike kamper en får 
lyst til å dømme uavgjort, men 
det er det altså ikke anledning til 
i amatørboksing.

Etter stevnet var deltagere og 
Pors-medlemmer samlet til en helt 
vellykket fest i Pors klubblokale. 
Vi tar denne gode avslutning som 
en god begynnelse på de neste 30 
år.

Bladets iherdige redaktør har 
atter kommet med disse små på
minnelser som er vanlig før et 
nytt nummer av Porsbladet skal 
gå i trykken. Ja, så var det stof
fet da. Jeg innrømmer gjerne at 
det skulle være unødvendig med 
slike påminnelser, det skulle jo 
være en selvfølgelighet at «store
bror» fra tid til annen ga lyd fra 
seg og da igjennom foreningens 
eget organ.

I bladets nr. 2 for i år ble det 
gitt en halvårsoversikt, og som den 
gang ga visse forhåpninger, men 
vi hadde ennå et langt lerret å 
bleke. Vel, utfallet av det hele er 
forlengst kjent. Våre gutter så al
voret i saken og etter overbevisen
de kvalifiseringsrunder er vi, som 
en Sandefjordsledcr uttalte ved 
åpningen av stadion, atter der vi 
mer hører hjemme. Gruppas 
sportslige resultater er middels, 
dog må framheves våre aller yng
ste som har hatt en fin sesong.

vist oss, at han kan bokse, og vi 
venter oss en god plasering i ju
nior N.M. Han fikk premien som 
beste «Porser», forøvrig i sterk 
konkurranse med Rolf Pedersen 
som vant sin kamp mot Roy Han
sen, A.I.K. Lund, Kr.sand. Rolf 
blir bedre og bedre, han har jo 
også treningsvilje og idrettsglede 
av de sjeldne. enkle måte få takke hver enkelt 

av dem som har hatt et verv eller 
plikter som gavner foreningen til 
det beste. Det er tid for årsmøter 
og valg. La ikke idrettsforeningen 
Pors gi slipp på deg. Vi trenger 
deg i Pors, du vet ikke hvelken 
glede det er for enhver som steller 
med foreningen å ha deg ved sin 
deg i Pors, du vet ikke hvilken 
er at det blir tillitsmannskrise i 
Pors. Hvor ofte hører vi ikke om 
slikt rundt omkring. Vi vil på den
ne måte henstille til alle Porsere 
å vise den- fine ånd, når det er 
spørsmål om å hjelpe til.

Der skimter man konturene av et 
framtidig godt Porslag.

Når dette leses er retningslinjer 
og arbeidsprogram utarbeidet for 
en ny sesong. En sesong som er 
litt mer spesiell enn de tidligere. 
Vår forening kan i 1965 se tilbake 
på et 60-års virke. Vi håper alle 
gode krefter i Pors samles til fel
les innsats i jubileumsåret.

I skrivende stund er det ikke 
godt å si hvem generalforsamlin
gen velger til å ivareta gruppas 
drift i året som kommer, men en 
ting er sikkert, alle må aktivt 
støtte trener, styret og de aktive 
i deres bestrebelser på å heve ni
vået.

La oss bygge videre på det po
sitive. og gi en velmenende hånds
rekning for å rette på menneske
lige svakheter. Sur kritikk fordi 
en sjøl ikke er med å trekker i 
trådene gavner ingen.

Alt ligger an for en fin sesong, 
så la oss sette igang. Leo W.

for kommende sesong: Leo We-

Vår meget lovende juniorfjær- 
vekter Rolf Pedersen levnet ingen 
tvil i årets juniormesterskap i
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Bandygruppa
slår på stortromma

Sekr.r
Pors-bladets DIPLOM

- -i. Barnegruppa
Naturstripe

tur. 
har

La oss heller ikke glemme da
menes innsats ved ferdiggjørelsen 
av klubbhuset. Det var god dug
nadshjelp med pussing og vask og 
videre ble det bevilget til gardiner 
etc. for ca. kr. 1500,—.

Regnskapet ble opplest og det 
viste et godt resultat.

Ved valgene ba sekretæren Erna 
Kittilsen og kasserer Anne Marie 
Næss om avløsning, og det nye 
styret ser slik ut: Formann Molla 
Hegna, nestform. Nelly Svarstad, 
kasserer Bjørg Madsen (ny), sek
retær Marie Skrapeklev (ny), sty
remedlem Astri Halvorsen og vara
kvinne Mosse Magnussen.

kan

spørsel 
som <- 
Det finnes 
i vår 
i vinter

Turngruppa
I Turngruppa er vi nå i full 

gang med trening og forberedelser 
til den årlige julemønstring. Samt
lige av våre partier skal være med, 
og vi håper på god oppslutning av 
foreldre og andre interesserte. 
Fjorårets julemønstring ble vår 
største suksess hittil, både arran- 
gementsmessig og økonomisk. I år 
ligger forholdene enda bedre til 
rette da våre instruktører har vært 
på forskjellige kurs og lært en hel 
masse om disse tingene. Dessuten 
har vi nå gått mer over til å ut
føre øvelsene etter musikk, noe 
som selvfølgelig gjør det hele en
da mer rytmisk og elegant.

Den 13. desember arrangerer vi 
KM i turn for damer, alle fire kl. 
Det er i år første gang dette krets
mesterskapet blir avholdt uten Odd 
som arrangør, og vi er veldig stolte 
over at nettopp vi fikk denne opp
gaven. Selv om vi ikke har egen 
turnhall, og følgelig mindre plass, 
håper vi ikke dette skal sette noen 
demper på arrangementet.

I løpet av høstsesongen har vi 
avholdt flere medlemsmøter, alle 
i det nye klubbhuset. Oppslutnin
gen har vært meget god, og praten 
har gått livlig over kaffekoppene.

Wien-turen har blitt en av kjepp
hestene, men så er det jo heller 
ikke hvert år vi får en slik tur. 
Det er i alt 10 deltakere som skal 
nedover, og dermed blir vi den 
største dametroppen fra Telemark.

Vi kom dessverre litt sent i gang 
med konkurransetreninga i høst, 
noe som har resultert i dårligere 
plasseringer enn vanlig i de kon
kurransene vi har deltatt i. Imid
lertid går treninga nå for fullt 
under Finn Jamtvedts ledelse, og 
det er lett å se at jentene gjør 
framgang. Konkurranseturning i 
dag krever trening, trening og at
ter trening, og av den grunn er 
det mange som slutter. Det er der
for gledelig at flere av de eldre 
jentene har begynt igjen, og re
krutteringen er det ingen fare med. 
Hege Saastad trener de yngste en 
gang i uken, og allerede nå er det 
framgang å spore.

Vi turnere ønsker alle Pors’ med
lemmer en god jul og et godt nytt 
år. Vi håper samarbeidet vil fort
sette slik at vi ved felles anstren
gelser kan nå de mål vi har satt 
oss. Bente.

Damegruppa har holdt sitt års
møte, og formannen Molla Hegna 
kunne ønske over 30 damer vel
kommen. Sekretæren Erna Kittil- 

leste en fyldig årsberetning, 
at det i se-

At det er svært vanskelig å få 
noe positivt ut av et samarbeid 
med kommunale myndigheter og 
kommunale instanser forøvrig, for 
ikke å snakke om bevilgninger av 
beskjedne størrelser til idrettslige 
formål, er noe vi alle har kjent til.

Vi trodde imidlertid ikke det 
var mulig å bli utsatt for så mye 
vanskeligheter på så kort tid som 
de bandygruppa nå har vært ut
satt for de siste 12 måneder. Vi 
tar punkt for punkt:

Pkt. 1. Så vidt vi tolker vår 
kontrakt med kommunen når det 
gjelder skoleidrettsplassen, faller 
en ting som vedlikehold av lysan
legget på kommunen. I fjor høst 
spurte vi pent om de pærer ved 
lysanlegget som var istykker kun
ne bli skiftet ut, om refleksbeleg- 
get kunne gjøres ved og om stil
lingen på lyskasterne kunne bli 
rettet på. Kasterne pekte nemlig 
i hytt og vær, og det var farlig 
for oss å trene i så dårlig lys. Ca. 
3/4 av vår sesong var gått da 
nye pærer ble satt inn. Kasterne 
ble ikke stilt på og peker fram
leis i hytt og vær.

Pkt. 2. Etter en anmodning i fjor 
(tidligere på året) om kostnads
overslag til utbedring av vårt lys
anlegg (ikke å forveksle med det 
vanlige vedlikehold) ble endelig i 
oktober/november 1963 Porsgrunn 
komm. Elektrisitetsverk av de 
kommunale myndigheter anmodet 
om å komme med et slikt kost
nadsoverslag (lest i lokalavis etter 
bystyremøte).

Vinter og vår gikk uten at noe 
kostnadsoverslag forelå.

Tidlig i mai måned tok vi, med 
tanke på neste sesong, kontakt med 
Elektrisitetsverket. Da ble det lo
vet at overslaget skulle foreligge 
i løpet av samme måned.

sen 
som kunne fortelle 
songen var avholdt 14 medlems
møter, hvorav endel i private hjem 
mens vi ventet på Klubbhuset. 
Gruppa har holdt en medlemsut- 
lodning. En dukke som var skjen
ket oss av Torborg og Leo Wendel- 
bo Larsen var gevinsten i denne. 
Videre er det holdt en demonstra- 
sjonskveld ved fru Lund av pro
dukter fra Bamengens fabrikk.

Årets tur gikk til «Blomster- 
haven» i Larvik. 3 medlemmer fikk 
medalje for frammøte på alle årets 
møter.

Ingen kan hindre at boligresin- 
gen etterhvert frarøver oss endel 
av den natur som tidligere var 
vårt friluftsområde. Her på Vest
siden har vi i alle år vært i den 
heldige situasjon å ha naturen så 
tett inn på livet at skiene kunne 
spennes på hjemme når søndags
turene skulle gjøres.

Vi har hittil sluppet å ta bil 
eller buss til et av de overbefolke- 
de utfartssteder med kafeer og lig
nende. Nyberg, Klyve og Rugt- 
vedttraktene med HoltankoUen 
som mål for dem som ønsker tur
en noe lengere, er friluftseldorado 
som ennå er skånet for Juke-box- 
etablissementer. Men, det har

vi nemlig ikke tenke at noen 
Idrettsforeningen Pors på fore- 

1 kan ha anbefalt noe slikt 
dette på denne tid av året, 

da «dødperioder» selv 
tid. Om det blir is på banen 

overhodet er vi i tvil om. 
Med is mener vi da is som vi kan 
være bekjent av å by våre mot
standere og som vi ifølge pkt. 5 i 
vår kontrakt med kommunen er 
forpliktet til å holde.

Jo, dette var litt av en klage
sang. Men «å sitte pa slike ting 
har ingen hensikt, derfor disse ord 
om forholdene».

Så vil vi bare nevne at vi pr. 5. 
desember har noen timer på is bak 
oss, om på en noe liten isflate. Vi 
håper å få leie bane til trening 
(de utgiftene burde vel kommunen 
betale?) og regner med trenings
kamper helgen før sesongstart, 
som i år foregår 20. desember mot 
Bestum i Oslo. Vi håper også å få 
leid bane til vår hjemmekamp 27. 
desember.

Til slutt skal vi få lov å ønske 
alle en riktig god jul og håpe at 
det nye året vil bringe framgang 
for vår forening.

Gratulerer lilleputter og smågut
ter, som kjent tok Pors de gjeveste 
titlene i våre yngste klasser i fot- 
ball. Morsomt må det være for 
dem som steller med rekruttene i 
foreningen vår. Da Pors-bladet, 
som har vaktet nøye med nettopp 
disse to laga innfant seg på års
festen deres, ble vi møtt av en 
flokk på over femti stykker. Snakk 
om gutter som kunne oppføre seg. 
Det er morsomt at det ikke bare 
er på fotballbanen disse guttene 
ligger foran. Selv om en og annen 
greide tosifret tall med pølser, for
tjente de det. Det er en bragd dis
se to laga har gjort i år. Etter den 
flotte innsatsen fant Pors-bladet 
å måtte dele ut «Pors-bladet»s dip
lom til fire av spillerne og fire av 
lederne for junioravdelingen.

De åtte er: Bjarne Johansen, 
Lars B. Waage, Jan Magnussen, 
Thor H. Halvorsen, Mads Jensen, 
Ivar Waage, Bjørnar Natedal og 
Thor Svennungsen.

«Pors-bladet»s diplom henger 
meget høyt, og det er derfor en 
glede å kunne dele ut det til dem 
som virkelig fortjener en gest, og 
vi håper det ikke tar lang tid før 
vi kan dele ut nye.

skjedd store forandringer i Nyberg 
og Klyveområdet siden siste ski- 

Boligblokker og privatbygg 
ødelagt endel av de gamle 

kjente løyper, bilspor erstatter 
kanskje de tidligere skispor. Ennå 
kan imidlertid mye reddes. At na
turen forskyves lenger vekk fra 
det gamle byområdet er ikke til å 
unngå, men sørges det for at gam
le utferdselsårer blir beholdt? Vi 
håper at de rette myndigheter og
så vil ha friluftsfolket i tankene 
når nye boligstrøk reguleres. La 
reguleringskartene få tilstrekkelig 
med naturstriper fram til bykjer
nen. Ted.

Ut i juni, da vi ikke hadde hørt 
noe, kontaktet vi på ny E-verket, 
nå gjennom Idretts- og Ungdoms- 
nemndas formann, som tidligere 
hadde vært borte i saken, og etter 
en mengde forsøk på kontakt med 
rette vedkommende (det gikk 1 til 
2 uker mellom hvert forsøk) fikk 
vi 1/10 — første oktober — via 
ovemevnte formann følgende be
skjed pr. telefon: «Kostnadsover
slaget skal foreligge i formanns
skapet mandag 5/10 og en kopi 
vil bli sendt formannen. For ikke 
å gjøre historien altfor lang skal 
vi bare nevne at vi 2 ganger etter 
dette etterlyste kostnadsoverslaget 
med samme negative svar som før.

Refleksjonene gjør seg selv. Vi 
har foreløpig gitt opp saken.

Pkt. 3. Uten noen som helst form 
for samarbeid med Pors, såvidt vi 
har erfart, er det blitt lagt en vei 
på tvers i øvre ende av idretts
plassen. Den ligger riktignok ikke 
inn på vår bane, av størrelse 100 
x 60m, men den ligger så nær at 
den er til hinder for bl. a. fjerning 
av snø (det er dessuten like ille 
med denne kant mot banen om den 
blir liggende fri for snø). Jo, vi 
ser forholdene for oss. Om det er 
byggmesteren som har gjort dette 
uten videre vet ikke vi, men kom
munen er da vel med i bildet ved 
bygging av sin egen skole.

Pkt. 4. På toppen av det hele 
oppdager vi nå i disse dager (pri
mo desember), midt oppe i våre 
forberedelser til en ny sesong at 
det graves en dyp grøft for kloakk 
(og vannledning?) over nordre del 
av idrettsplassen.

Er dette kontraktbrudd, eller er 
vår kontrakt med kommunen så 
svak at dette kan gjøres uten at 
kontraktbrudd har inntrådt? Så 
vidt vi i bandygruppa kan forstå
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Spørsmål og svar RugtvedtkollenFotballrekruttene

Lilleputtenes 2. lag
Guttelaget

Småguttenes 1. lag

det

Småguttenes 2. lag

Junioroppmannen.
Gudmund Madsen.

Lilleputtenes 1. lag
ble Telemarksmester etter seier 

over Odd 2-1 i finalen på Urædd 
stadion. De vant TA/Sundjordets 
1. pris, med busstur til Sarpsborg, 
hvor de bl. a. gikk på skøyter på 
Sparta Amfi, så på hovedserie- 
kampen Sarpsborg—Sandefjord og

er nesten uten unntagelse gutte- 
spillere neste år. Det er meget god 
«to» i laget så dette bør det kunne 
bli noe av framover. Etter en helt 
suveren pulje-seier viste de seg li
ke suverene i finalen der krets
mesterskapet ble sikret med 5-0 
seier over Skiens Ballklubb. 
Gratulerer med en fin-fin sesong!

faktisk hadde en meget oppad
gående form utover høsten. Det 
begynte å bli god sving på laget, 
med mye riktig fotball. Guttelaget 
hadde også 4—5 smågutter med, 
så vi får ta et mesterskap i denne 
klassen neste år.

Juniorlaget

lovet så godt, men falt noe av 
etter hvert. 3. plass i serien er jo 
slett ikke dårlig, men 2. plassen 
var innen rekkevidde og burde vært 
sikret. Vi håper laget neste år vil 
gjøre det bedre, fordi

Som sikkert de fleste vet ble det 
2 mesterskap til junioravdelingen 
dette året. Vi hadde håpet på et 
mesterskap til, men er likevel me
get godt fornøyd.

kollen ligge der i all sin skrud, 
ferdig utbygget — hvis en da kan 
si at den blir ferdig utbygget noen 
gang — kan en ha grunn til å 
spørre seg selv om dette har vært 
en enkel sak å løse for skigruppa. 
Svaret må bli nei. Det har vært et 
kjempearbeid skigruppas medlem
mer har lagt ned foran årets store 
begivenhet i Telemark: NM på ski 
for junior.

Det går som en rød tråd gjen
nom hele Pors’ historie at medlem
mene alltid har stått parat når det 
gjaldt dugnad. Men dessverre dette 
ser i dag ut til å forsvinne. Det er 
ikke mange år siden da skigruppa 
mante til dugnad i bakken møtte 
det opp 40—50 mann. I dag blir 
arbeidet vesentlig utført av et ar
beidslag på 8—10 mann. Men vi 
innen skigruppa skal vel ikke bare 
klage, for det har vist seg at når 
det først kniper og medlemmene 
forstår at nå er det alvor, da møter 
de fulltallig fram. Det håper vi de 
også vil gjøre denne gang når vi 
ber om hjelp til preparering av 
bakke og ikke minst i våre løyper.

Det er vel ikke helt riktig å dra 
fram noen enkelte når det gjelder 
innsats i bakken under siste ut
byggingen, men jeg må her nevne 
to av våre yngre, Kåre Liane og 
Rolf Oterkil som har vært med fra 
begynnelsen og som fremdeles er 
noen av de aller ivrigste. Det er 
ikke få timer disse har lagt ned 
av sin fritid i Rugtvedtkollen.

Disse to har nå ved sin iherdig- 
het fått med seg flere unggutter 
som har vært oss til stor hjelp. 
Med slike gutter ser vi framtiden 
lyst i møte, og at disse om noen år 
vil finne på enda en utbedring av 
Rugtvedtkollen tviler jeg ikke på. 
Så en kan vel ha grunn til å tro 
at Rugtvedtkollen aldri blir ferdig 
utbygd.

viste seg også som et bra lag. 
Tross noen nederlag kjempet de 
godt mot de andre 1. lagene. På 
laget spilte også noen av lilleput
tene.

Om disiplin
«Disiplin», montro om ikke dette 

ordet nettopp i en idrettsforening 
har den aller største betydning. 
Dalen Portlands navngjetne hus
organ «Graa Bjørn» har en artik
kel om saken, og vi sakser:

Disiplin er et ord vi ser på med 
en viss skepsis her i landet. En
kelte har lett for å forbinde det 
med noe grått og kjedelig, andre 
med blind lydighet og nærmest un
derkastelse.

I en tid som vår, der vi mer og 
mer er avhengig av samarbeide og 
teamwork, er det på tide at ordet 
disiplin igjen kommer til heder og 
verdighet, og da ikke som et 
tvangsbegrep, men et tillitsbegrep.

Disiplin, det er å vite hva en 
skal gjøre — og så gjøre det! Det 
er evnen til å innordne seg ved
tatte regler og avtaler, skrevne og 
uskrevne lover. Alt arbeide har 
sine spilleregler og de må følges 
uten sutring eller misnøye. Disip
lin er en moralsk kvalitet hos men
neskene.

Det er uomgjengelig nødvendig 
med disiplin på en arbeidsplass, og 
ellers i livet er også disiplin ikke 
til å komme utenom om en skal 
trives og om en ikke skal bli en 
byrde for sine omgivelser.

Disiplin er ingen tyngende bør, 
men en sinnsinnstilling som er be
stemmende for trivsel, omgjenge- 
lighet og effektivitet. Disiplinens 
styrke ligger ikke i å bli holdt frem 
i teori, men å bli vist i praksis. 
Enklest og smidigst skjer det uten 
at man så å si merker den. Hver 
mann gjør sin jobb og gjør det på 
beste måte. Det hele glir likesom 
av seg selv. Når innstillingen er 
disiplinert, blir arbeidet også vel
ordnet.

Disiplinen er en motvekt mot 
blinde krav, misnøye og sjusket- 
het. Den innebærer visse krav til 
en selv, og først når man kan opp
fylle disse, kan man sette krav til 
andre.

fikk ingen seire, men 4 uav- 
gjorte kamper, pluss noen kncpne 
nederlag og et kjempenederlag. 
Dette store nederlaget tar vi imid
lertid ikke så høytidelig. Laget 
bestod av 10-åringer og en 9-åring 
som konkurrerte for første gang, 
og var som man kan tenke seg 
urutinerte. Laget viste stor fram
gang som lover godt for neste års 
1. lag. På’n igjen da!

Det er ingen fare med rekrut
teringen i Pors. Emner er det 
mange av, men de må bli tatt vare 
på og må ledes med kyndig hånd. 
Vær klar over det dere som spiller 
på A- eller B-lag: dere er forbilder 
for de yngste mer enn dere kan
skje er klar over. Jeg har mange 
ganger overhørt diskusjon mellom 
lilleputtene etter en A-kamp, og 
kritikk og ros mangler det ikke 
på. Lag lederne har gjort et godt 
arbeide i denne sesongen, og jeg 
vil takke for samarbeidet i året 
som er gått.

Vi får håpe at det vi har for
søkt å lære guttene vil komme 
dem og Pors til nytte i årene fram
over.

Neste år begynner vi på ny 
frisk og med et mål: «Vi skal bli 
enda bedre».

spilte uavgjort mot Spartas lille
putter.

Man kan si at de faktisk har 
vunnet et halvt Østlandsmester- 
skap.

Det ble finaleplass og blomster 
i Skidars lilleputtumering og vi
dere ble årets Løkkecupvinner 
«Torden» rekruttert fra dette la
get, så i denne årsklassen kan man 
si at sesongen har vært strålende. 
Vel gjort gutter og gratulerer!

_  Hva er en amatør?
— En amatør er en idrettsmann 

som tar bra betalt uten å ha rett 
til det.

— Hva menes med et frispark?
_ Frispark er en skotsk opp

finnelse, altså uten verdi.
— Hva er en kritiker?
_  Det er et upopulært individ 

som ikke forstår noen ting og som 
uttaler seg uten å bli spurt!

— Hvilken oppgave har en lin
jemann?

— Han er en fenrik i fotballens 
generalstab. Finnes aldri på plass 
når hans nærvær er ønskelig.

— Hva er en manager?
— Han er den mann som sørger 

for at en bokser ikke tjener for 
mange penger.

— Hva menes egentlig med et 
nederlag ?

— Det er en uforutsett hendelse 
som aldri er urettferdig.

— Hva er et straffespark?
— Et straffespark er en hår

reisende urettferdighet hvis 
dømmes mot hjemmelaget!

— Hva er et tips
— Et tips er et formodet resul

tat, skjønt det motsatte alltid inn
treffer !

Det er ikke uten grunn at ski
gruppa er stolt av sine skibakker. 
Gjennom 45 år har foreningens 
medlemmer trofast fulgt appellen 
til innsats for utbedringer i bak
ken. Hvis en tar et blikk tilbake 
vil en se at det stadig har vært 
arbeidet med bakken. Gløden og 
innsatsviljen blant skigruppas tro
faste tilhengere har aldri manglet, 
og i dag kan en si at Pors har 
fått Rugtvedtkollen nær det full
komne, og ikke minst en ypperlig 
treningsbakke på ca. 50 m ved si
den av denne.

Denne bakke har vært et stort 
savn i Pors. Vi har jo i de siste 
år hatt en stor garde Med gutte- 
hoppere, men det har vist seg at 
når de kommer opp i 15—16 års 
alderen forsvinner de fleste. År
saken her har vel muligens vært 
det store sprang fra vår gutte- 
bakke og til den store, noe vi hå
per denne bakke skal bøte på.

Når vi så i dag ser Rugtvedt-



PORS-BLADET18

Publikumsglede MMi

ELEVISJON Brød gir styrke Kaker gjør fart

Porsgrunn

Radio — Fjernsyn — Elektrisk

Tlf. 52 50G 52 507

Telefon 50 409

MQBELFORRETNIHG

Telefon: Jernbanegt. 50211

Grenland Samvirkelag

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJ, 56

I toppform Telefon 51404 — Porsgrunn

Eneforhandler V. Porsgrunn Telefon 52121Tilskuer.

r,

PORSGRUHD METflLVERK fl.S

Men la oss ikke glemme Pors
grunns tredje fotballklubb, Sund- 
jordet, som med sitt lille område 
å ta spillere fra til sine tider har 
stilt fem lag. Det var tider da hver 
eneste familie på Sundjordet had
de et medlem på et av SIF-lagene, 
det skulle vel være et eksempel på 
fotballinteresse.

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
BLIKKENSLAGERVEBKSTED

I. L. Dyraas
Telf. 515 68

M. M. IVERSEN
Etb. 1916.

Kvinnelig ironi.
Fruen: Var du ikke i sin tid en 

god idrettsmann?
Mannen: — Om jeg var — flott 

skiløper.
— Og roer også?
— Naturligvis!
_ Du sparket visst fotball til 

og med?
— Skulle mene det — har man

ge pokaler.
— Løper var du også så vidt 

jeg husker?
— Førsteklasses.
— Vektløfter også?
_ Oj, oj — se her! Fine mus

kler, hva?
— Drev du ikke med svømming 

engang ?
— Jeg var blant de fremste, vet 

du vel.
— Man får visst sterke armer 

av det?
— Det skal jeg love. Men hvor

for spør du egentlig?
— Jo, kom det saktmodig fra 

den slitne husmoren. — Jeg tenkte 
bare å be deg bære småen en stund 
— barnepiken er ute og jeg er 
dødstrett.

Minnes bør også det sterke ju
niorlag Urædd hadde i 1939, et 
lag som hvis ikke krigen var kom
met, sikkert hadde bygget stam
men til et sterkt Urædd lag.

Etter krigen er det spillere som 
Kalle Skifjeld, (Jeisen) Gunder
sen, Arnold Johannessen, Rolf 
Nilsen hos Pors og Legemes hos 
Urædd som ved sitt spill har gledet 
oss tilskuere mangen gang.

Nå må ingen spiller føle seg 
fornærmet om han ikke er nevnt. 
Mange fler burde vært nevnt, men 
tanken med dette stykke er å vise 
dere spillere at vi tilskuere følger 
med dere og virkelig gleder oss 
når dere yder deres beste på banen.

God jul og godt nytt år, og vel 
møtt i ny fotballsesong til våren.

Fabrikker

Som fotballtilskuer gjennom åre
ne, vil jeg prøve å minnes de fot
ballspillere i Porsgrunn som virke
lig ga oss tilskuere valuta for pen
gene.

Jeg vil da gå så langt tilbake 
som 1926. Da var hele Urædds 
lag sammensveiset av spillere som 
ga tilskuerne hva de forlangte. Den 
som hadde fornøyelsen av å se 
semifinalen mellom Odd og Urædd 
i Skien det året, vil vel ha denne 
kampen i minne ennå. Resultatet 
ble 2 mot 2, men at Urædd burde 
vunnet kampen var det ingen tvil 
om. Omkampen i Porsgrunn søn
dagen etter tapte Urædd 4 mot 1, 
etter at spillet hadde utartet seg 
mer eller mindre til et slagsmål. 
Spillere fra dette laget som sitter 
i minnene er: brødrene Karl og 
Ole Gundersen, brødrene Johan
nessen, Jørgen Juve, Løvåsen, Wil
liam Hansen, Kristoffer Kristof
fersen, Finn Dolva, Reidar Sau- 
brekka, Torbjørn Nøkleberg.

Hvor sterkt dette laget var kan 
en tenke seg da Odd det året had
de seks eller syv mann på lands
laget.

Pors hadde ligget i dødvannet i 
begynnelsen av tyveårene, men da 
Aksel Fjeld og tanksenteren Olaf 
Kristoffersen kom med på laget 
var det slutt med de store sifres 
tap mot Urædd. Det ble riktig 
publikumskamper mellom de to by- 
lag.

Fra midten av tredve årene er 
det Pors’ lag vi minnes mest.

Men la meg nevne noen spillere 
fra tredveårene som tilskuerne 
satte pris på: Aksel Fjeld, Martin 
Halvorsen og Paul Sten hos Pors, 
og Rolf Ahlbom hos Urædd var 
målmenn som kunne holde buret 
rent Skilbred-guttene, Frank Olsen 
og Lindstad i Pors og Appa i 
Urædd med sine kraftskudd ga oss 
tilskuere meget.

A.sBena

«De blinde».
Det var etter en fotballkamp og 

sant å si hadde ikke dommeren 
vært ubetinget heldig. Han hadde 
bl. a. «gitt» det seirende lag et 
straffespark som ble avgjørende 
for kampens utfall. Stemningen 
utenfor garderoben var amper, lo- 
kalpatriotene bare ventet på pipe- 
blåseren for å gi ham det glatte 
lag. Et par solide politikonstabler 
stiger inn i dommer-garderoben, og 
den ene sier mildt:

— Ta det med ro, herr dommer, 
vi skal nok hjelpe Dem.

— P0h, jeg er lei ikke bange, 
svarte dommeren.— Ha dere vekk!

— Å nei far, repliserte konsta
belen. — Det er vår plikt å hjelpe 
de blinde!

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR

DAME- OG HERREKLÆR
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Kino

Alt for sykler og spart
DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

Reparasjoner

V. PorsgrunnTelf. 50730

0 Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Andr. AasSand
Jern vare forretning

V. Porsgrunn
— SPORTSARTIKLER-

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

MACOærø

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Vestsiden
Frukt- & Cigarforrøtning

Det beste i 
frakt, sjokolade & røyke&akcr 

får De hos

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

Abreham Aas
Storgt 157 b. — Ved Flocdeløkka

Vestsiden Blomster forretning 
Nu.mme og Handeland

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

rfukcu- qr kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

E. HIIS
Gartneri og Blomaterforretning

jEam

ÆAi&gjin)© Jofi?<rarø§w 
Telf. 52092, Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Mi/.,

Kr. Knudsen & Co.

SVEISE- OG MEK. VERKSTED TLF. 51487


