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Øyvind Sandersen Norgesmester
Øyvind sees her i langt andre omgivelser enn på boksepodiet.
Bildet er hentet fra Gaza hvor han var sersjant for et par år siden.
Vår populære tungvekter skuf
fet ikke der han som eneste Por
ser stilte opp i Norgesmesterska
pet i Sandefjord nylig. Det ble
knock out seier i den innledende
kampen og poengseier over Odd
Hansen, Bergen, i finalen. Dette

var Øyvinds annet Norgesmester
skap, det første tok han som juni
or i Bergen i 1959. Øyvind er ut
tatt til Nordisk mesterskap hvor
han også har deltatt tidligere, men
private gjøremål gjør at han må
melde forfall denne gang.

Hovedstyrets formann og vise
formann møtte opp og tok meste
ren og kone, sammen med noen av
boksegruppas styre, med til en ko
selig velkomst på Vie. Et popu
lært tiltak. Porsbladet gratulerer
med mesterskapet.
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Jocobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

SKI-UTGAVE
kan man vel trygt kalle dette Porsbladet. Selv om vi hai’ kuttet kraf
tig inn på skimanuskriptene er det
ikke til å unngå at bladet allike
vel blir temmelig skipreget og det
er vel kanskje også naturlig etter
vinterens store skiarrangementer.
Hjelpsomme
gruppemedarbeidere
har allikevel sorget for endel vari
asjon i stoffet. Vi skriver nå år
gang 20 på bladet og stofftilgangen denne gang tegner til det bes
te for jubileumssesongen. Stoff til
neste blad må vi ha innen 10. juni.
Helge.

O. Braarud
Telefon 5 15 05

KJØTT- og PØLSEFORRETNING

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK

Forrrasnni iraen
ihisiir ordet.

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

Som kjent er foreningen 60 år
i år. På hovedforeningens årsmøte
ble det bestemt å utsette jubile
umsfesten til høsten. Hovedstyret
har derfor bestemt at det skal ar
rangeres en enkel tilstelling i
Klubbhuset lørdag den 22/5, for
å markere stiftelsen.
Vårt seniorlaug har påtatt seg
å skaffe foreningen ny fane. Ved
innsamling blant medlemmer og
andre har de greid å nå det beløp
som måtte til, og arbeidet med fa
nen er igang. Det er vårt medlem
Harald Thorstensen som har ut
arbeidet motivet og som nu er i
arbeid med å male fanen.
I samråd med seniorlauget er
det nå bestemt at fanen skal over
leveres og innvies den 17. mai.
Dette vil foregå i vårt Klubb
hus før folketogets avgang. Ho
vedstyret håper at flest mulig av
medl, vil være tilstede ved over
rekkelsen og delta i folketoget un
der vår nye fane. Hovedstyret har
innkalt alle foreningens tillitsmenn
til et møte i Klubbhuset onsdag

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Forsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager
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den 7. april. En vil her diskutere
eventuelle problemer, og om mu
lig finne frem til nye tiltak som
kan bidra til en videre fremgang
for foreningen.
Byggekomitéen har nå innredet
badstubadet og hovedstyret skal
sammen med huskomiteen sette
opp instruks for bruken av badet.
Hovedstyret benytter herved an
ledningen til å gratulere og takke
Skigr. med avviklingen av N.M.
for junior. Her ble det nedlagt et
kjempearbeid av en liten del av
våre medlemmer. Vi takker også
de foreninger og enkeltpersoner
som ydet vår skigr. en meget ver
difull hjelp.
Det er stor aktivitet i alle grup
per og hovedforeningen har inn
trykk av at det arbeides meget
godt.
Dessverre er ikke alt bare bra,
så usansynlig det enn høres ut så
er turngruppa blitt nektet å bru
ke skranken i Vestsiden Skoles
gymnastikksal. I brev fra Skolerådmannskontoret står det at gol
vet absolutt ikke er konstruert for
en slik belastning. Når en vet at
Porsgr. kom. har fått tippemidler
til dette bygg gjennom vår fore
ning og at vi måtte utføre dug
nad for at tippemidler kunne kom
me på tale, er det etter vår me
ning en skandale at der bygges et
golv som ikke bærer noe så allminnelig som en turnskranke i en
gymnastikksal. Enhver kan jo ten
ke seg hva dette betyr for våre
konkurranse-turndamer, som nå
er avskåret fra å få trening i dette
apparat.
Turngruppen har en meget dyk
tig instruktør for disse damer, som
de nå ikke får full utnyttelse av.
At en slik feilkonstruksjon skal
forekomme er å beklage og kriti
sere, men vi håper at Porsgr. kom.
såsnart råd er retter på dette.
Så tilslutt sier vi til vinterid
rettens utøvere og ledere vel blåst
og ønsker aktører og ledere av
vår sommeridrett lykke til med se
songen.
Otto.

Hovedforeningens
årsmøte.
Årsmøtet for 1964 ble avholdt i
klubbhuset den 28/1 65 kl. 19,30.
Formannen ønsket de frammøtte
(29 medlemmer) velkommen. Spe
sielt hilste han vårt æresmedlem
Th. Aasland velkommen.
Dagsorden: Beretning, regnskap,
innkomne forslag og valg.
Beretningene viser at forenin
gen er meget aktiv. Mange og lov
ende seire er brakt i havn, som
gir de beste forhåpninger til fram
tiden.
Regnskapene vitner også om ak
tivitet. Den finansielle stillingen
kunne være bedre ,men vi skal ha
de store investeringene i Pors Sta
dion og Rugtvedtkollen i frisk
erindring.
Hovedstyret fremmet følgende
forslag. Kontingentforhøyelse.
Fra 1/1 1966 foreslår hovedsty
ret følgende kontingent: Senior
kr. 8,—. Derav kr. 3,— til Hoved
styret. Junior kr. 3,—. Derav kr.
1,— til Hovedstyret. Dette ble en
stemmig vedtatt.
Hovedstyret foreslo videre at
maksimumsbeløpet som kan utbe
tales av gruppene uten hovedsty
rets godkjenning forhøyes til kr.
1000,—. Også dette ble enstemmig
vedtatt.

Avgift til Hovedstyret.
Det ble enstemmig vedtatt å be
holde den samme prosentsats som
tidligere, nemlig 10 % av over
skudd i gruppenes regnskaper.
Formannen hadde deretter den
glede å kunne overrekke Einar
Gundersen Telemark Idrettskrets’
diplom.
Valgkomiteens forslag gikk stort
sett ut på gjenvalg. Valgene gikk
derfor meget raskt unna. Forman
nen beklaget det dårlige frammø
tet, spesielt nå da 60 års jubileet
står for døren. Han ba medlemme
ne støtte opp om arrangementene
i den forbindelse.
Helge Madsen fremmet forslag
om å utsette jubileumsfesten til
kommende høst og begrunnet for
slaget med den lite passende tid
på året. Det ble enstemmig ved
tatt.
Formannen kom igjen inn på
den manglende interesse for fore-
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ningsarbeidet og beklaget at utgi
velsen av «Folderen» ikke hadde
innfridd forventningene når det
gjaldt å hverve nye medlemmer.
For om mulig å aktivisere med
lemmene fremla han ideen med
komiteer for Idrettsmerkeprøver
og Turløyper i omegnen.
G. Haugland etterlyste kultur
kveldene som jo hadde gitt gode
resultater tidligere.
Formannen kunne opplyse at ho
vedstyret hadde forsøkt å arran
gere slike kvelder, men da hovedstyremedlemmene har vært så
sterkt engasjert i andre gjøremål
måtte kulturkveldene utsettes.
Han lovte imidlertid at saken vil
bli vist all mulig oppmerksomhet
kommende sesong.
Formannen takket for frammø
tet og hevet et raskt avviklet års
møte.
Sekr.
Hovedstyret: Form. Otto Malmgren, viseform. Andreas Skilbred,
sekr. John Dahlmann, kass. Thor
Svennungsen, varamenn Arne Findal, Thor Skarnes, Macka Grimsgård.
Stadionstyret: Form. Macka
Grimsgård, Arne Findal, Trygve
Halvorsen, varamenn Henry Hahn,
Trygve Hansen.
Lovkomite: Form. Rolf Nygård,
Hans Hansen Gunnar Haugland.
Arkivar: Sven Edin, Helge Mad
sen.
Porsbladet: Redaktør Helge
Madsen, medarb. Leo Wendelbo
Larsen, Reidun Skilbred, Alf B.
Jansen, Bjørn Bjømstad.
Huskomite: Form. Bjarne Omdahl, viseform. Erling Olsen, Nel
ly Svarstad, Amhild Weber, Hans
Sigvart Realfsen, Laila Fossan.
Revisorer: Lasse Hegna, Oddvin
Kristiansen, Øivind Tolnes.
Valgkomite: Ove Austad, Karl
Skifjeld.
Valg av representanter ble over
latt hovedstyret.

Visergutten: Jeg sku’ ha e’ flas
ke vin.
— Ja, hva skulle det være, rød
vin ?
— Rø’ eller hvit, det blir det
samme, han er blind han som ska’
ha’n.
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CBod! boksesesong

Turn gruppa i lei situasjon.

Formann

Det er nå bare to måneder til er nettopp skranke vi trenger å
de årlige kretsturnstevnene og tre trene.
Her er vi forresten inne på et
ningen går med liv og lyst. Hel
digvis er alle flinke til å møte av de problemene vi har å stri
opp, for selv om øvelsene i seg med for tiden. Vi er nemlig blitt
selv er enkle er det stilen og pre nektet å benytte skranka i gym
sisjonen som må trenes om og nastikksalen. Grunnen er visstnok
om igjen. Vi håper og tror at vi at den er for tung slik at golvet
i år som tidligere vil bli represen blir ødelagt. Vi som holder til i
tert med fyldige og gode tropper salen til stadighet vet jo at dette
som virkelig kan utføre øvelsene. umulig kan medføre riktighet, all
Aktiviteten i gruppa er meget den tid hele golvet er ødelagt,
god for tiden. Vi har avviklet KM mens vi bare bruker skranka i et
for damer, vi har hatt trenings- hjørne av salen. Nei, det er nok
konkurranse og vi har også vært selve gulvkonstruksjonen det er
arrangør for et dommerkurs. For noe i veien med. Håper vi snart
å ta det i kronologisk orden får kan benytte skranka vår igjen.
vi begynne med KM. Dette arran
Bente.
gement gikk over all forventning
bra. Publikum glimret, som vanlig
ved slike konkurranser, med sitt
fravær. Men konkurransen var
jevn og god, og vi synes dommer
ne fant fram til de riktige vinner
ne. Eva Hamre var vår eneste
representant. Hun stilte i kl. jr.
internasjonal og ble nr. 3.
Tumkretsen har i vinter satt
i gang en rekke treningskonkurranser for å høyne nivået og også
for å øke lysten til å drive konkurranseturning. Torsdag 18. feb.
var det vår tur til å arrangere.
V•
Konkurransen omfattet damer na
sjonal klasse junior, og det stilte
opp 6 deltakere, men dessverre
ingen fra vår forening. Det hele
ble hurtig og greitt avviklet på
iy2 time, og vinner ble Berit Follaug, Storm. Tre av våre piketurnere, Eirinn Herum, Ingunn Hjel
lum og Mette Amundsen har del
tatt i lignende konkurranser og
hevdet seg meget bra.
Dommerkurset som ble avholdt
torsdag 25. februar med Pors som
arrangør og fredag 26. februar
med Urædd som arrangør, ble me
get vellykket. Det hadde lykkes å
få hit John Sletten som instruktør,
og det han ikke vet om apparatBeste utlending
turning er det vel ikke verdt å
i Rugtvedt
vite. Kurset var lærerikt og inte
John Balfanz, USA
ressant både for dommere, gym
naster og instruktører. Vi håper
John Sletten vil ta en tur til Pors
grunn igjen om ikke så altfor
lenge. Det er særlig skranketurning han er spesialist på, og det

Vi nærmer oss nå slutten på se
songen, og når vi ser tilbake må
vi si at den har vært sportslig og
økonomisk god, ja faktisk en av
de aller beste må man vel si. Alle
vet jo at Boksegruppa har arbei
det tungt økonomisk, derfor er det
en dobbelt glede at vi har hatt
vind i seilene denne sesong. Her
må vår gode trener og instruktør
Thor Skarnes ha honnør for den
ivrighet og store offervilje som
han har vist våre gutter i år.
Vi har holdt 2 store internasjo
nale stevner. Et med dansk, og et
med tysk deltagelse, og vi har
greid å ro oss i land med et he
derlig overskudd.
Vi kan ellers notere våre gutter
for 27 seire. Vi har tatt 4 gullme
daljer, 1 sølv og en bronse, et re
sultat som taler for seg selv.
1 nybegynnermester, 2 Norgesmestere og 2 mestre for Vestfold
og Telemark. Her gjorde guttene
våre en god innsats og vi ble nest
beste forening like bak de gode
Tønsberggutter.
Vi begynte som kjent med et
stort underskudd denne sesong,
men med den innsats og interesse
som våre gutter viser, tror jeg
ikke at vi behøver å bekymre oss
for tiden som kommer. Med en
samlet innsats vil det sikkert gå
fort med å få betalt ned på gjel
den vår.
Tilslutt vil jeg gjerne som for
mann takke alle guttene våre, sty
ret og trener for et godt samar
beide, og jeg håper at gruppa vår
må vokse med oppgavene. Viser
vi alle god Porserånd vil vi sik
kert drive det vidt i tiden som
kommer.
Med sportslig hilsen
Erik Danske.
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trener uttaler «eg*.

Bjarne Lingaas Porser?
Bjarne Lingaas kommer i disse
dager til Porsgrunn hvor han skal
bo hos Tor Skarnes en tid fram
over. Han skal da trene sammen
med Pors-bokserne og det er også
mulighet for at han kommer til
å tilflytte byen og melde seg inn
i foreningen om en tid.

1

j

Treneren:

Siden utendørstreningen tok til
på Stadion den 14. august har
det vært et yrende liv på treningskveldene, ja opp til 30—35 mann
har vi vært. De unge guttene har
gått gjennom det harde trenings
program med en iver som få, og
de går virkelig inn for sin idrett,
og sparer seg ikke i sine bestre
belser for å bli gode boksere. Det
trenes 2 ganger i uken inne på
lokalet, men skal guttene komme
1 konkurransefor må de løpe minst
2 ganger for seg sjøl i uka. De
fleste av guttene har bare 5-6 kam
per bak seg, så vi har vært for
siktige med å sparre dem mot for
sterke motstandere. Det er svært
viktig at de får opparbeidet seg
en viss selvtillit og rutine før de
tar fatt på større oppgaver. Pors
boksemes innsats har i år vært
bedre enn på flere år. Sesongen er
ikke slutt enda, men vi har som
nevnt annet sted en rekke seire

Det er heldigvis ikke hvert år
det koster så mye slit å få arran
gert et renn som nå i år, da vi
hadde satset så sterkt. Først alle
de gjenstående arbeider med ut
bygginga av bakkene, så de vans
kelige forhold med snøkjøring til
bakke og løyper under N.M. og
dernest etter en liten pause var
det å ta til på samme måten for
å få avviklet vårt renn i «Den
Norske hoppuke 1965». Hva har
vi fått igjen for strevet? Selv om
det ved alle arrangementer var
stor publikumssvikt klarte vi å få
overskudd på N.M. arrangementet,
men hopprennet som skulle rette
opp økonomien ble ingen kassa
suksess. Vi har endelig fått prø
vet vår nyombygde bakke og selv
om vi fikk konstatert at hoppet
må gjøres høyere for at svevkurven skal bli god, var det i et hvert
fall hyggelig å høre at løperne
var fornøyd med arrangementet,
den fint preparerte bakke og den
hyggelige premieutdelinga.
Vi
kommer så gjerne igjen var en
enstemmig uttalelse. Den ameri-

å se tilbake på. Ti av guttene har
klart prøvene til N.B.F.s ferdighetsmerke i bronse og en har klart
fordringene til sølv. Jeg tror med
sikkerhet jeg kan si at neste se
song vil bli enda bedre. Men det
får tiden vise.
Det er mange kjekke gutter på
treningskveldene. Det er ikke alle
som vil bli aktive boksere, men
alle har i hver fall forsøkt seg
med hansker på. De har virkelig
blitt overrasket over hvor mor
somt det er. Boksing er mannfolksport, den kan være hard, men blir
den drevet på den rette måten, og
i samsvar med N.B.F.s forskrifter
og lover er den ikke farligere enn
mange andre idrettsgrener. Jeg
skal ikke her komme inn på boks
ing kontra andre idretter, men for
sikre leserne om at vi i Pors boksegr. er klar over at vi som idretts
ledere har et stort ansvar. Jeg har
som egenskap av trener hatt den
glede å reise med som sekundant
og leder på stevner omkring i lan
det, så jeg kan forsikre at vi har
kjekke og representative ungdom
mer for sin idrett og sin forening.

T. Skarnes.

kanske reiseleder Art Tokle ga oss
vel den best mulige attest under
middagen i Drammen, der han ut
talte: Uten forkleining for noen!
Porsgrunn var det hyggeligste ste
det, vi ser fram til neste års be
søk i Rugtvedt.
Vel, det må ennå satses skal vi
i framtiden arrangere storrenn i
Rugtvedtkollen. Hoppet må byg
ges høyere og det må anordnes
trapper for løperne. Det mangler
altså ikke oppgaver for det nye
styret.
La meg tilslutt få rette en hjer
telig takk til alle dere som har
vært behjepelig med å bringe vin
terens store arrangementer vel i
havn. Det er mange som burde
hatt en ekstra ros men ingen
nevnt ingen glemt.
Vi i Skigruppa er avhengig av
mange hjelpere. Det ser mørkt ut
enkelte ganger, men når det røy
ner på er det allikevel alltid noen
som besetter de ubesatte plassene.
Hjertelig takk alle sammen
Pors Skigruppe
Gudmund Madsen.
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N.M. sjefen gir

ROS OG RIS
— Så er det over.
Jeg må si med Rolf Kjærnsli,
at det var et mirakkel, med så
vanskelige snøforhold og så liten
hjelp (av våre egne medlemmer)
at vi klarte å gjennomføre arran
gementet av NM junior denne
gang.
Vel, det er moro når det går,
og spesielt moro er det når det
gir overskudd.
Bakkene var det jo ikke så
vanskelig med, skjønt Olaf Næss
fikk sikkert mange grå hår og
mange søvnløse netter da det lak
ket mot 13.-14. februar med føn
vind, regn, kulde og lite hjelp ved
siden av. Men, vel blåst Olaf, du er
ærlig og redelig fortjent ditt arm
båndsur selv om det samtidig var
føcselsdagspresang.
Løypene var vel det værste pro
blem. Eller hva Magne? Takket
være deg og dine medhjelpere gikk
dette også i orden etter at du fikk
det hele til å gli i 15 km. Heldigvis
at det finnes noen få optimister
igjen i foreningen ellers ville det
se trist ut det hele. Det beste
skuddsmål for dette fikk vi jo av
Norges Skiforbunds president, Dag
Bergrav T.K.H., Kjell Bakstad og
T.K.L. Rolf Kjærnsli.
Har fått
hyggelig hilsen fra sistnevnte hvor
han ber meg hilse dere alle og
takke for hyggelige og spennende
dager i Porsgrunn.

TAKK!
Det er en del damer som alltid
under større arrangementer gjør
oss store tjenester i det stille, uten
engang å få så mye som takk for
sin velvillighet. Disse damer som
sitter ved sentralbordene rundt om
i landet, ikke minst i Porsgrunn—
Skien fortjener en ekstra honnør
for, på alle tider på døgnet, å stå
til tjeneste ved å finne fram til
alle de en maser på uten engang
å vite tlf.nr. En hjertelig takk skal
dere ha alle sammen for at dere
er så hyggelige.

Hovedkomiteen for jun.

NM på ski 1965.

Nok for oss, ikke sant Magne?
Jeg vil gjerne få rette en spesiell
takk til noen få karer for en uvur
derlig god hjelp ved arrangemen
tet. Sven Edin for et ypperlig
sekretærarbeide, det beste jeg har
sett av den slags. Rolf Knutsen
for sitt kassererarb. Hans Hauke
nes for dyktig arbeide med inn
kvartering, som ble meget godt
gjennomført til løpere og lederes
store tilfredshet. Og Olaf og Mag
ne med sine lakeier da — et ka
pitel for seg selv. Ellers var det
jo en del til av våre egne som
gjorde en god innsats i de siste
dagene foran arrangementet.
Men hvor ble det av f. eks.
tråkkerne? Det var jo en stor
skam at de ikke engang møtte
fram til rennet skal begynne. At
en må henvende seg til andre lag
innen kretsen for å få hjelp til
det mest nødvendige, med en medlemstokk på 500, kanskje mer?
Vi må være sjelegla som har lag
som Herkules, Ørn, Gjerpen, Ei
danger I. L. med Yrkesskolen som
leverte en enestående innsats for
oss. Vi kan ikke sette stor nok
pris på disse karene, som tar det

som en selvfølge at her må det
settes inn alt som kan skal det
hele ordne seg. Takk skal dere
ha gutter, løpere og ledere for
god og effektiv hjelp.
En spesiell takk til Pressen for
deres gode service før, under og
etter arrangementet.
Håper bare at våre egne har
lært til neste gang.
Hvordan skal det ellers gå med
de før så gode forhold innen
foreningen ?
Vel, jeg vil som formann for
arrangementskomtieen,
gjennom
Porsbladet, få takke alle dere som
denne gang hjalp oss. Alle dere
som var med i bakker og løyper.
Alle dere som støttet opp om pri
vat innkvartering. Alle dere som
ga oss gavepremier. Telemark Id
rettskrets for lån av kontor, Fylke
og kommune for bidrag og teknisk hjelp, Arne Ballestad for sam
me, Hotell Vic, Porsgrunn og Skien
skolestyrer, Luftforsvaret Stavern,
I.R.3. Kongsberg og sist men ikke
minst Pors Damegruppe for deres
velvilje, bestandig å stille seg til
vår disposisjon når vi trenger til
hjelp.
Hjertelig takk alle sammen for
denne gang!

Med hilsen

Alfr. Magnussen.

Helårstreninga!
Hva skal man si om helårstreninga, er den av det gode eller
onde? Personlig tror jeg det siste.
Etter de erfaringer som klubbene
landet over har høstet er det nå
betenkeligheter å spore i endel av
klubbene, og mange av våre topp
spillere og landslagsfolk som har
prøvet helårstreninga i praksis er
også imot.
Med det barske klima vi har her
i Norge om vinteren tror jeg at
fotballtreninga på snø og is er
bortkastet, samtidig som det ikke
er helt ufarlig. En annen og ne
gativ ting er at spillerne går trøtt
og lei fotballen utover i høstseson
gen. Vi har jo også synlige bevis
for at den ene etter den andre av
storklubbene faller av lasset uto
ver i sesongen og det ligger nær
å tro at denne hardkjøringa gjen-

nom vinterhalvåret «krever sin
rett».
Her hjemme dyrker man fotbal
len som en hobbybeskjeftigelse.
En hver har sitt daglige arbeid
å passe, lett eller hårdt, ja kanskje
endog uregelmessig døgnsarbeid.
Hobbyen som skal gi sund avkop
ling kan lett bli økede anstrengel
ser om man skal forsøke å holde
kroppen i topp trim året igjennom.
Naturen og den physiske påkjen
ning vil kreve sin rett, og en avslapningsperiode må man ha for
å roe sin organisme. Man skal slap
pe av for å gjenvinne sin glød og
iver i den lek lærkulen skal gi ham.
Når man tenker på en spiller som
i mørkt og trist vær kommer hjem
fra sitt arbeide, sluker sin middag
for så å haste avgårde igjen til
hard trening, kan dette umulig
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Lagånd — Kameratskap

Fotballgruppas junioravdeling setter seg mål
Det nyvalgte styre i fotballgrup
pas junioravdeling holdt sitt førs
te møte allerede den 14. januar
hvor man trakk opp planen for den
forestående sesong.
Styret har satt: Disiplin — lag
ånd — kameratskap, som motto
for sesongen, og kan gutter og le
dere gå inn for dette burde det ab
solutt kunne bli en hyggelig tone
og gode resultater i denne for fotballgruppa så viktige avdeling.
Styret kan forsikre alle foreldre
om at det skal bli gjort alt hva
A)

være noen helsebringende og opp
byggende avkopling. Spilleren går
ikke til treninga med glede, men
av trang for ikke å være dårligere
enn sine kamerater. Slik tror jeg
i hvert fall mange føler det, selv
om de ikke sier noe.
En så eminent spiller som Roar
Johansen fra Fredrikstad sier jo
rett ut at helårs-treninga ikke har
så mye for seg. Mannskapet blir
slitt mener han, spesielt når man
kommer et stykke ut i sesongen.
Mye av overskuddet forsvinner et
te hvert. Den gode Roar vet nok
hva han snakker om, og det burde
være mange flere som burde ut
tale seg offentlig som ganske sik
kert er av samme mening som
Fredrikstadspilleren.
Selvsagt skal ikke en spiller
koble helt av, men skal holde seg
i noenlunde form også i vintertida.
Det vil han nok også gjøre, men
på sin egen og frivillige måte. In
gen har vondt av å ferdes i skog
og mark. Det gir en fin avkobling
fra det daglige liv, med mosjonsidrett uten tvangsmessig hardkjøring og forsering av treninga.
De engelske proffspillere, som
har fotball som sitt levebrød tar
også en pause. De kobler av som
oftest med en yndet sport, som
golf, crickert osv. etter endt se
song. Først en 7—8 uker før fot
ballstarten tar de fatt på treninga
igjen, så dette med hardkjøring
under trening vinterstid tror jeg
ikke kan få noe vinnende terreng
i framtida.
Oldtimer.

gjøres kan for at guttene deres
kommer inn i et sundt og godt
miljø og med den store interesse,
især fra de aller yngstes side i
fjorsesongen håper man på sterk
framgang de nærmeste år. Til å
ta seg av de forskjellige laga i år
fulgte man stort sett oppmannens
innstilling som viser at: Alf Mikkelsen, Arne Stenquist og Frank
Olsen skal ha ansvaret for junio
rene. Tor Svennungsen, «Busse»
Realfsen og Finn Morgan Karlsen
har guttelaget, mens Ivar Wåge,
Per Frenvik, Bjørnar Natedal og
Leif Christensen skal mestre små
guttene og lilleputtene. Oppman
nen Mads Jensen overvåker det
hele og vil sikkert vite å tre støt
tende til hvor det måtte trenges.

Onsdag 27. jan. innkalte jr.styret junior og guttespillere til ori
enterende møte. Dessverre var opp
slutningen fra guttenes side ikke
så stor som ønskelig, noe som kan
skje den litt uheldige valg av dag
må ta litt av skylda for.
Oppmannen la ikke skjul på at
man fra styrehold setter store for
håpninger til denne sesongen, sett
på grunnlag av de resultater som
ble oppnådd av de yngre i fjor. De
fleste av disse rykker nå opp på
høyere lag og særlig ser guttela
get ut til å bli sterkt i år. Vi er
gått inn i et jubileumsår, og juni
oravdelingen vil selvfølgelig også
være med å gjøre det til et år vi
husker lenge med toppinnsats av
samtlige lag. Som oppmannen sa:
«Vi satser på kretsmesterskap for
samtlige lag». Et noe for opptimistisk ønske kanskje, men ikke
desto midre hyggelig om det ble
innfridd. På den annen side skal
vi huske på at det bare å vinne
kretsmesterskap ikke er det vik
tigste. Det viktigste må jo være
å lære guttene riktig fotball og få
dem til å forstå spillet så langt
det lar seg gjøre. Dermed vil re
sultatene komme sikrere.
Fredag 29. jan. ble det holdt
møte for de minste. Ca. 45 gutter
møtte fram! Enda savnet man fle
re som samme dagen var opptatt
med skolebandy. Interessen og iv-

eren hos de frammøtte var ikke
til å ta feil av. Noen hadde til og
med tatt treningstøy med seg!
«Ska’ vi ikke begynne å trene i
da’ a», lød det oppvakt. Jo da er
det virkelig moro å ha med juniorfotball å gjøre.
Treningen for junioravdelingen
ble satt igang tirsdag 2. febr, for
lilleputter og smågutter og fredag
6. febr, for gutter og juniorer.
Treningen foregår på Vestsiden
Skole og frammøte hitentil har
jevnt over vært bra, men det er
også plass til nye spillere. Er det
noen rundt om på Vestsida, store
eller små, som har lyst til å spille
fotball i «Pors» så møt opp på de
nevnte dager. Tirsdag kl. 17 (5)
og fredag 17,30 (V26).
Velkommen skal dere være!
Vellykket hyggekveld.

Til hyggekvelden som ble arran
gert for avdelingen i februar var
det stort frammøte, ca. 60 gutter
i alderen 10—18 år, høy stemning
og variert program. Den ikke helt
ukjente Herkulesgutten Odd Pe
dersen var på besøk, og viste en
praktfull fargefilm.
Minst like populær som filmen
ble cola’en og peanøttene som Pe
dersen hadde med. En gave fra
«Trio» og Ramberg. Videre var det
spill og leker av forskjellig slag.
Lilleputtene og småguttelag I
fikk sine velfortjente diplomer for
henholdsvis vinnere av SIF’s og
TA’s serie og kretsmesterskapet
siste sesong.
Musikalsk innslag manglet hel
ler ikke. Et «rykende ferskt» beatles band, «The blowers», bestå
ende av 4 ekte porsegutter: Tore
H. Siversen, Tom Einar Johnsen,
Terje Grimsgaard (alle gitar) og
Odd Martin Kristiansen, batteri,
gjorde stor lykke med sitt spill
og sin sang. Det var gutter som
absolutt beviste at det ikke bare
er på fotballbanen de spiller godt.
Velkommen igjen gutter!
Om hyggekvelden står det bare
igjen å si at den ble absolutt po
pulær og sporer til gjentagelse.
L. Chr.

PORS-BLADET

I. L Dyiaas
Moio-in

Brød gir styrke

Kaker gjør fest

Porsgrunn
Radio — Fjernsyn — Elektrisk
Tlf. 52 506
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Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

V. Porsgrunn
Telf. 50425

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR
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Undersøk premier og vilkår
Representant Olav Øvald
Telefon 52238, Porsgrunn

Grenland Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 5 OJf 56

I to}3p form

Alfred Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

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

Selv om det nå er flere år siden
den gamle skøytkongen Hjalmar
Andersen satte rekorder på isen,
hadde han ingen vansker med å
sette ny rekord for Pors hygge
kvelder ved sitt besøk i Porsgrunn.
Hele 120 damer og herrer hadde
innfunnet seg for å høre den po
pulære mester da fotballgruppa
arrangerte sin hyggekveld den 24.
ds. og kvelden ble en dundrende
suksess for arrangørene. Det ble
vel også bevist at det fremdeles
går an å samle medlemmene, og
for å holde oss til skøytespråket
kan vi trygt si at Fotballgruppa
nå har fått hyggekveldene inn i
den riktige takten. Det kan bli
vanskelig å følge i Hjallis’ skjær,
men det er å håpe at «gliden» blir
utnyttet framover.
Hovedinteressen måtte denne
gang dreie seg om skøyter, men
Lco og co. hadde ikke helt glemt
fotballen. De to populære fotballdommerne Reidar Vold og Trygve
Dahlgren var koplet inn og bidrog
til å jevne programmet godt ut.
Vold med sin vakre sang og mu
sikk og Dahlgren med appelsinkonkurransen og sine skarpe replikker viste overbevisende form
foran seriestarten.

Vestsiden Skoieyforretning Å.s
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Litt av en jobb for løypemannskapene!

Telefon 52121
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Beha Fabrikker

A.s

PORSGRUHD METALVERK A.S

banen en 20—30 lass. Arne Ballestad satte inn privat snøfreser og
skaffet folk. Det skulle gå mente
Uten forkleinelse for noen — han. Løypene ble bedre og bedre.
Det hele så så lovende ut. MildHjallis var helten, nå som før.
I sitt kåseri, som var rikt kryd væi satte inn, og like harde igjen.
Teknisk ekspert Rolf Kjærnsli
ret med morsomme historier, tok
han oss med på nær sagt alt han NSF kom torsdag kveld. Spen
hadde vært med på. Det vekslet ningen var på topp hos alle, sær
fra tidligere mesterskapsdager til lig på rennkontoret. Kjærnsli tok
årets mesterskap, fra Sovjet til Ins- seg en tur i løypa fra morgenen
bruck, fra Hamburgbesøk til kon- av 12. febr. Kom inn ved middags
geluch. Et par filmer skapte også tider og sa at dette går ikke om
god variasjon i programmet. For ikke noe alvorlig blir gjort.
Humøret var under 0. Ikke noe
uten kaffekos med hjembakte ka
ker hadde fotballgruppa tillyst en å si på det. Men, sa han, jeg skal
overraskelse. Denne ble sikkert gå rundt løypa i ettermiddag og så
størst for undertegnede. Fotball skal vi se hva som er gjort. Vi
kretsens viseformann Ragnar Stor måtte ha mer hjelp om vi ikke
dalen kunne etter kaffepausen åp skulle flytte. Vi kontaktet Luft
ne forundringspakka med å over forsvaret i Stavern og de lovet å
rekke meg et høyst uventet heders komme tidlig lørdag morgen.
Thorbjørn og Magne ut med alt
tegn. — Norges Idrettsforbunds
plakett — i bronse for mitt virke hva de kunne komme over av folk,
skuffer, salt og annen * redskap.
for barne- og ungdomsidrett.
Jeg benytter herved anledningen Avisene slo opp om at løypene er
til å takke Grenland Fotballkrets ikke brukbare. Hva nå?
Kjærnsli kom igjen han, og ut
for innstillingen og Norges Idretts
talte:
Det har skjedd under og
forbund for utmerkelsen.
Hyggekvelden ble avsluttet ved mirakler i løypa, den er fin og
22,30-tiden og vi gir arrangørene helt forsvarlig å kjøre —
Tror jeg skvatt en meter i sto
all honnør for en hyggelig kveld.
len akkurat da. Min lykkeligste
stund i dette liv tror jeg da jeg
Helge Madsen.
hørte det. Militære kom lørdag
morgen kl. 7, og gikk sammen med
Magne og finpusset det hele. Det
hele forløp uten uhell og med
gode tider — som et NM-junior
skal ha.
På pressekonferansen om kvel
den måtte avisene ta i seg alt de
det kom en del snø, ikke så lite hadde skrevet etter at Kjærnsli
heller innover i terrenget, men hadde tatt dem alvorlig i skole.
jordene ned mot start og inn Det var en stri jobb for løype
komst var fortsatt bare. Lang- mannskapene, men den hyggelig
rennssjefen, Th. Hansen var be ste stund jeg har hatt.
kymret, og ikke uten grunn. En
Hilsen Affen.
hadde ganske tidlig fått Siljan
I. L. som reservested, men å flytte
En anekdote om Chaplin.
det ville en helst slippe. Det kunne
komme til å koste flesk i form av
Engang da Chaplin trettet med
sin kone, ropte hun: En mann som
transport osv.
Det snodde en tomme, det kom forlater sin hustru, er en skurk.
— Jeg kan umulig leve sammen
fønvinn, det regnet, det kom kulde
og det kom mange motstridende med deg lengre, svarte Chaplin.
— Men det skal jeg si deg, skrek
meldinger fra løypemannskapene.
En sov nesten ikke lenger, en bare fruen, at det var i hvert fall ikke
floy att og fram i vinduene hele jeg som Iqp etter deg før vi
natten og kikket etter snø. Men giftet oss!
— Det stemmer, sukket Chaplin,
snøen uteble den. Vi lånte fresen
av kommunen og fikk transport — heller ikke musefellen løper et
sentralen til å kjøre til bakker og ter musen, men den fanger den
løyper. Fra V. skoler, fra Trav- allikevel.

HjcMis høster ennå laubær !

Telf. 515 68

l/ELEVISJON
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Det begynte så bra utover som
meren og hosten 1964. Skigruppa
hadde fått tildelt NM-jun. på ski
1965. Løypekomiteen la opp en
løype på 10 km med en sløyfe på
5 km, som ganske tidlig ble ryd
det før snoen skulle komme. Ja
nuar 1965 kom og dermed også
vanskelighetene. Etter en ganske
vellykket befaring med NSF’s rep
resentanter kom meldingen fra
T.K.L.: Dere må legge to separate
løyper, en 10 og en 15 km. Det
var også noe, og så i siste liten?
Vel, Magne som tidligere var satt
opp i tidtakerkomiteen foreslo: jeg
skal ta meg av 15 km hvis jeg
slipper tidtakingen.
Thorbjørn
Hansen blir løypesjef. Det var jo
selvsagt i orden, og ikke lenge
etter var ny 15 km løype inntakt.
Men hvor blir det av snøen? Jo,
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Fin jubileumssesong!
Så er atter en bandysesong gått
over i historien. Overraskende nok
en god sesong. Overraskende fordi
det ikke så særlig lyst ut før sesesongstart i år p.g.a. de dårlige
isforholdene vi ble tilbudt her bor
te av værgudene sammen med and
re vanskeligheter. Våre konkur
renter i Drammen-Oslo-området
hadde treningsmuligheter på is 56 uker før oss, kanskje ikke så
mye mere enn vanlig, men i tillegg
hadde vi de tidligere omtalte vans
keligheter med banen. Det var
derfor med bange anelser vi uten
en eneste treningskamp så vår før
ste seriekamp i 2. divisjon i møte.
Den 'istrening vi hadde bak oss
var stort sett den vi fikk 3-4 hel
ger på en ytterst beskjeden isflate
på Kvemdammen. Selvom grunn
treningen nemlig er god, vil man
merke mangelen på skøyte- og
kamptrening når alvoret tar til.
Det gikk da heller ikke så bra i
serieåpningen mot Besturn (i
Drammen), 1—5 tap ble resulta
tet, men ganske typisk etter bare
0—1 ved pause. Imidlertid begyn
te bladet å snu seg allerede i neste
kamp takket være en meget god
innsats. 3—3 ble resultatet mot
Speed (i Brevik). Istreningen gut
tene etter hvert skaffet seg (i må
nelys på Kvemdammen) hjalp og
så tydelig, og de 3 neste kampene
endte med seier slik at vi med ett
var med i tetstriden. Det var i
rekkefølge Bragerøen (b), Vollen
(b) og Åssiden (b) som ble slått.
Vi sto da overfor en meget av
gjørende kamp mot Drammens
Ballklbb hjemme på Vestsiden.
Dessverre glapp det mot seirielederen, men først etter meget god
innsats. Det sto 2—2 til halve 2.
omgang var spilt, og sluttresulta
tet ble fortjent nok 4—2 til gjes
tene som også tilslutt ble avdelingsvinner og rykket opp i 1. di
visjon. Dette nederlaget resulterte
i at den siste kampen ingen be
tydning hadde, og den ga oss da
også et nytt tap, forøvrig med de
samme sifre. Men alt i alt må vi
si oss fornøyd med serieresultatene og 4. plassen på tabellen når vi
tenker på at 3 kamper var spilt
før vi hadde fått vår bane i slik

stand at den var brukbar til tre
ning.
I kampen om KM-tittelen gikk
Pors også i år seierrik ut av fi
nalen, 6—4 til oss ble resultatet
mot Brevik. For å klargjøre Pors
suverene posisjon her i distriktet
kan nevnes at klubben har sikret
seg 22 av 26 mulige distrikts- og
kretsmesterskap i løpet av de 30
år bandyen har vært drevet, foru
ten en mengde KAI i de øvrige
klasser (B-C og Junior.
Vårt A og B-lag deltok i Gren
land Bandykrets jubileumscup og
møtts her i innledende kamp hvor
A-laget seiret 6—4. Imidlertid har
Pors som kjent, det være seg ban
dy eller fotball, ofte svært store
vanskeligheter når det gjelder å
sikre seg sølv i turneringer av en
slik art. Det endte med at Storm
laget sensasjon og slo Pors 3—2
i semifinalen. Det kan nevnes at
Brevik, som Pors slo klart i KMfinalen, vant hele 6—1 over Storm
i kampen om sølvet.
Vårt B-lag har også i år deltatt
i den lokale 3. divisjon. Laget får
spille med her da det bare er Pors
som kan stille så mange spillere
at det r mulig å kjøre med 2 seniorlag. Lagets resultater har vært
noe opp og ned, men stort sett
gjorde guttene en god innsats. Det
er naturligvis av meget stor be
tydning at vi får spille med vårt
B-lag i denne serien av hensyn til
rekreutteringen til vårt A-lag.
Juniorlaget har i år som i fjor
gått gjennom serien uten tap og
tatt et nytt KM. I NM for junior
gjorde laget en meget god innsats
mot gode Sparta, Drammen, og
tapte så knepent som 3—4 etter
et helt jevnt oppgjør. I juniorla
gets midte finnes svært mange lov
ende spillere som klubben utvil
somt vil få mye glede av i årene
framover.
Alt i alt altså, som det ovenevnte forteller om, en sesong vi har
all grunn til å være fornøyd med.
Som vel de fleste kjenner til
var gruppen i vinter 30 år, og
dette ble etter sesongslutt nærme
re bestemt 27. februar, behørig
feiret med spesielt innbudte i vårt
prektige klubbhus. Her vanket det
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rosende ord både fra kretsen, ho
vedforeningen og flere til for det
gode arbeid gruppen nedlegger. En
mengde gaver ble overrakt grup
pen på festen.
Erling Olsen ble hedret foi' sine
30 år for bandyen og ble overrakt
en gave mens hans frue fikk blom
ster. Dessuten fikk Bjørn Back en
pokal, oppsatt i fjor av Hans Pet
ter Larsen, for den mest fram
gangsrike unge spiller, og Helge
Hanssen en pokal for meget godt
arbeid i gruppen i vinter. Det var
en tverrs igjennom hyggelig mar
kering av 30-års jubileet.
Vi vil her heller ikke unnlate å
komme inn på det arbeid som en
del av våre medlemmer har ned
lagt på banen i vinter. Navn vil
vi ikke nevne her, men bare få
takke disse for den framrakende
innsats som ble gjort for å få ba
nen i brukbar stand. Over 500
dugnadstimer ble nedlagt på ca.
iy2 måned. Uten disses innsats
hadde Vestsidens Idrettsplass i
vinter ikke vært brukbar til bandykamper.
Til slutt vil vi benytte anlednin
gen til å ønske alle bandyspillere,
medlemmer, interesserte og Porsere forøvrig en riktig god sommer.
------- Z.

Før fotballstarten
Atter står vi foran en ny sesong.
En sesong fylt med spenning og
håp. Etter iherdig grunntrening
stunder guttene nå på kamptre
ning, komme ut på ei fin grønn
matte å måle krefter.
28/3 begynner «testingen». San
defjord blir vår første motstander,
hvis været holder. Vår første obli
gatoriske tar til 2. mai og da mot
en gammel kjenning «Fram», og
så går det slag i slag.
Jeg tror nok de herrer UK’er
hadde sett at førstelaget hadde
anledning til å spille med noe mer
enn 11 mann. Det er flere om bei
net har jeg inntrykk av, så ingen
skal vel føle seg sikker og det
er jo også det som er sjarmen.
Dette er litt «føresesongorientering», men vi håper jo selvsagt
å komme tilbake senere i bladets
spalter med nytt fra fotballgruppa.

L. w.
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Lys fremtid for norsk skisport
Årets Norgesmestere stevner

høyere

Under N.M. dagene her i Pors
grunn ble det kåret seks nye Norgesmestere. Porsbladet har bedt
mesterne om noen linjer i bladets
spalter og samtlige spesialister
har sendt oss hyggelige svar på
henvendelsen. Vi takker for velvil
jen og konstaterer med glede at
det fra guttenes side vil bli satset
for å gjøre resultatene fortsatt
bedre i årene framover.

å gjøre det beste ut av det. På
sletta var jeg litt skuffet, men med
en foreløpig 3. pl. var det frem
deles muligheter. I siste omg. had
de jeg lite å tape og satset alt.
Det var om å gjøre å konsentrere
seg om hoppkanten, og siste om
gang fikk jeg det løfte jeg hadde
håpet på, og da jeg kjente det
var langt, begynte jeg å trekke
opp sist i avslutningen. Jeg ville
prøve å sikre nedslaget og stå.
Nå ledet jeg foreløbig, men «de
store» var fremdeles igjen, Da
rennet var ferdig og ingen hadde
gått forbi meg uoffisielt, steg hu
møret og begeistringen i vår tropp
betraktelig, og alle kammeratene
1 hoppflokken kom for å gratulere,
men det hele var helt uoffisielt og
jeg kunne ikke være sikker før
resultatene forelå. Det ble noen
spennende timer og da seiren ende
lig ble min ble jeg virkelig glad.
Den noe svake publikumtilstrømningen la en svak demper på et
arrangement som var godt gjen
nomført på tross av snømangel
og vind. Jeg likte meg godt i Pors
grunn og vil sikkert besøke byen
igjen så snart jeg har anlelning
ti! det. Det var stor stas å motta
NM-medaljen ved premieutdelin
gen, men vi hadde lang vei hjem,
så vi måtte bryte opp ganske tid
lig. Først tidlig neste morgen var
vi hjemme, så det ble lite med
søvn før vi troppet opp på skolen
mandag.
På Kjellemyra var folk begeist
ret og de ordnet med en stor og
fin fest til meg med mange taler,
blide fjes og skulderklapp. Det er
alltid moro å komme hjem til
Kjellmyra når jeg har vunnet et
renn, samme hvor stort det er. Av
Åsnes kommune ble jeg overrakt
2 lysestaker i sølv og «kvinne
gruppa» i idrettslaget hadde gått
i spissen for en innsamling til
premieskap og hyller. Så stem
ningen var ganske høy på Kjell
myra i dagene som fulgte.
Som de andre hopperne har også
jeg et mål for fremtiden. Målet
er å få representere Norge i ut
landet og om mulig å gjøre ære
på våre skihoppere.

Vi lar mesterne fortelle:
Først Norgesmesteren i spesielt
hopprenn, eldre junior: Frank Kal
foss, Kjellemyr I.L., Glåmdal.

Jeg fyller 20 år den 31/3 1965
og vil hoppe i senior fra neste år
av.
N.M. i spesielt hopp i Porsgrunn
var min første store seier. Tidli
gere har jeg ikke hevdet meg helt
i toppen blant junioren i de store
rennene, men i min krets Glåmdal
har jeg tatt fire KM på rad.
Da jeg dro til Porsgrunn hadde
jeg nok et lite håp som alle de
andre om å plassere meg blant de
ti beste uansett klasse. Jeg hadde
imidlertid liten tro på at jeg skulle
gå helt til topps, for juniorene
Arntzen og Coucheron hadde hop
pet ganske overbevisende før i vin
ter, og viste faretruende god form.
Jeg ville allikevel gi det jeg hadde
om det skulle være en liten mulig
het.
Porsgrunn var annerledes enn
jeg hadde tenkt meg, da det var
første gang jeg besøkte stedet.
Klen jeg fikk et godt inntrykk,
hadde hyggelig og hjelpsomt vert
skap og ble overrasket i positiv
retning.
Bakken så kanskje mindre ut
enn jeg hadde regnet med, men
den forholdsvis lange kulen bedro
nok bildet noe.
Etter dårlig prøvehopping fre
dag ble lørdag en positiv treningsdag, og situasjonen før søndagen
så betydelig likere ut. Da det
blåste litt mye søndag sank motet
litt i meg. Jeg liker ikke å hoppe
i vind. Da jeg skulle sette utfor
1. omg. var jeg litt spent, men da
jeg satset kjente jeg at jeg hadde
vært for tidlig, og det var bare

Jeg synes det gjøres for lite for
de yngre som vil fram, men som
ikke har muligheten av den grunn
at de mangler treningsmuligheter.
De eldre bør gå i spissen for
dette arbeidet. Det krever en inn
sats, men senere kan man ha æren
for å ha gjort noe for sine kame
rater. Det er vanskelig å si, men
legges det ikke for liten vekt på
den fysiske fostring i våre skoler,
arbeidsplasser o. 1. Det er en stor
tilfredsstillelse å ha en sunn og
frisk kropp som kan tåle de størs
te påkjenninger. Har vi ikke for
få av typer som Fr. Nansen og
R. Amundsen?

Med sportslig hilsen
Frank Kalfoss.
Gjesåsen.

Norgc&mesteren i spesielt
hopprenn, yngre junior:
Odd Hammernes,
Asker og Bærum Skikrets,
16-åringen forteller:
Jeg var i år med på norgesmes
terskapet for første gang. Men jeg
har deltatt ,i samtlige guttelandsrenn siden jeg var 11 år, og pres
tasjonene har gått framover fra
28. pl. på Rjukan i 1960 til 1. pl.
på Lillehammer i 1964 (fikk da
HKH kronprinsens premie).
Klubben vår ble stiftet i 1889
med ski som hovedgren. Siden har
også fotball, orientering, håndball
og friidrett funnet veien inn på
programmet. Det er vel særlig
p.g.a. fotballen at Asker skiklubb
har skapt seg et navn. De hadde
sitt A-Iag i hovedserien i hele 8 år.
I 1951 var de også i Cupfinalen,
men tapte knepent for Sarpsborg.
Siden det har det skjedd mye og
til våren skal laget spille i 4. div.
Jeg dyrker fotballen som indreving på juniorlaget. Men den sommeridretten jeg liker best er dog
orientering. Her er jeg med på
alle treningsdagene, men får sjel
den eller aldri tid til å starte i
åpne løp. Det ble mer før da jeg
var yngre, så jeg har en del
premier også her.
Klubbens medlemstall har steget
voldsomt i det siste. Asker har
etter hvert fått preg av en forstad
til Oslo. Det kommer stadig nye
innflyttere hit. Tidligere husker
jeg at vi reiste ca. 10—15 gutter
sammen ut på søndag formiddag
for å delta i renn, men nå leier
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de alltid en buss til dette formål.
Det er sikkert 70—80 aktive guttehoppere i klubben nå, ved siden
av dette en masse langrennsløpere
og noen slalåmkjorere. Jeg kan
tenke meg at medlemstallet nå
ligger på ca. 1500.
Asker Skiklubb har også store
tradisjoner å ivareta. Den har hatt
skiløpere som Per Thyness, Georg
Thrane og Per Hanevold. Akkurat
nå for tiden er det imidlertid
«spett» med seniorløpere.
Jeg begynte forhåndstreningen i
begynnelsen av august. Jeg har
ypperlige forhold til dette, med en
stor hage og masse fine bakker
å løpe i. Sno har det imidlertid
vært dårlig med i vinter. Jeg tre
ner alltid alene før snøen kom
mer. Dette mener jeg er absolutt
det beste, og jeg legger også dette
til grunn for at jeg vant i Pors
grunn. Da kan jeg trene så hardt
jeg vil og når jeg vil.
Mine første inntrykk av bakken
var absolutt negative. Jeg var sik
ker på at jeg aldri ville klare bak
ken. Mine fem første prøvehopp
var også på «kulen» Men på lør
dagen fant jeg mye bedre ut av
dens luner, og det gikk da mye
bedre, men jeg var allikevel ikke
godt til mote. Jeg var heller ikke
særlig høy i hatten da jeg kom
til bakken søndag. Jeg var slapp
og ikke noe særlig lysten på kon
kurransen. Det var kanskje denne
likegladheten som la grunnlaget
for seiren. Det ble nesten «bom»
i første omgang, men i annen kom
«drømmen». Selv om jeg da hadde
uoffisiell ledelse med 2 poeng var
jeg allikevel ikke sikker på at Nor
gesmesterskapet var mitt før me
daljen hang på brystet.
Gratulantene lot ikke vente
lenge på seg. Jeg fikk telegram
fra min onkel i Vadsø. Det satte
jeg høyest av alle. Ved siden av
det fikk jeg telegram fra min
bror, som da var i New York, og
videre fikk jeg telegram fra styret
i skikretsen.
Arrangementet var stort sett
bra. Det eneste jeg ikke syntes
var OK var det med den «såkalte»
løperfesten på Viking, hvor det ble
meldt fullt hus så alt for tidlig.
Jeg hadde selv ikke anledning til
å komme før ved 21,30 tiden, så
jeg ble et av ofrene for denne
ordning. Selv ikke etter å ha vist
frem løperkort kom vi inn. Jeg

syntes at i det aller minste løperne
kunne komme inn på en «løperfest». Jeg likte meg imidlertid i
Porsgrunn. Jeg kan godt tenke
meg å komme tilbake for ny del
tagelse. De to år som kommer
akter jeg å ta litt rolig, av hensyn
til skolen, da jeg håper å kunne
ta en god eksamen artium. Men
etter denne tiden kommer jeg til
å gå for fullt inn for hoppingen
igjen.
Med hilsen fra
Odd Hammernes.

Norgesmesteren i spesielt
langrenn eldre junior:
Ame Kolbjørn Nøkleby,
Kråkstad I. L., Follo.
Nøkleby er 6 ganger kretsmes
ter, har vunnet guttelandsrennet
i 1963 kl. 16 år og har deltatt i
NM før 2 ganger. 1963 i Eidsvoll
med 26. plass og i 1964 i Tr.heim
med 16. plass.
Nøkleby forteller:
Jeg har egentlig ikke lagt opp
noen spesiell forberedelse til årets
sesong da jeg er med og løper litt
på bane og orienterei' om somme
ren. Sent på høsten begynner jeg
å løpe langturer på benene og litt
styrketrening ved siden av. Ellers
mener jeg at det er viktig at en
kommer i gang med å gå på ski
så tidlig som mulig.
Om konkurransen kan jeg for
telle at jeg hadde et tidlig start
nummer og jeg visste ikke hvor
ledes jeg lå ann, da alle de beste
løperne startet lenge etter meg.
Gleden var derfor ikke mindre da
ingen av de senere straffet min tid
og jeg så resultatlisten — da var
det stemning i Follo-laget.
Arrangementet var fint lagt opp
og gikk fint unna, og jeg kommer
så gjerne tilbake til Porsgrunn.
Jeg fikk ingen tid til å hvile på
laubærene der denne gang. Vi ven
tet jo på premieutdelingen, men
på festen var jeg ikke, da jeg
skulle hjem for å være med i lang
renn søndag.
Noen fremtidsplaner har jeg
ikke, men jeg vil jo prøve å holde
formen ved like så godt jeg kan.
Jeg må jo passe mitt arbeide om
dagen, og treninga må da komme
om kvelden. I vinter måtte jeg
reise til Frognersetra i Oslo for
å gå lysløypa der for trening. Nå
har jeg også vært en tur i Lathi,
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men der gikk det dårlig for meg,
men Follo-gutten Jørn Haugen,
som ble nr. 2 i NM, ble nr. 2 i
Lathi. Men jeg har jo et år til
i eldre junior, så jeg får håpe at
jeg finner formen neste år også.

Med hilsen
Arnc Kolbjørn Nøkleby,
Kråkstad st.

Norgesmesteren i spesielt
langrenn for yngre junior:
Terje Vaadan,
Byåsen l. L.,
Sør-Trøndclag skikrets
kan fortelle:
Jeg er 16’/2 år og har ingen
store bragder å se tilbake på fra
tidligere. Landsrennet for gutter
på Lillehammer 1964 ble jeg imid
lertid nr. 2 etter klubbkameraten
min Tom Bugge som i år dess
verre var skadet da NM gikk av
stabelen.
B.I.L. er stiftet i 1921. Helt
siden starten har det vært ski
sporten som har hatt best vind i
seilene, og det er igjennom den at
laget har blitt kjent ut over Trøn
delags grenser. Foruten ski drives
det også vektløfting, friidrett, ori
entering, håndball og fotball i
laget.
Før jeg begynte med langrenn
som 12-åring var jeg med og hop
pet. Var 6 år da jeg tok min første
premie i klubbrenn. Det var i både
hopp og langrenn.
Jeg bor ca. 1 mil fra Trondheim,
nærmere bestemt Byåsen. Det er
helt inne i Bymarka, så noen bedre
mulighet for å trene tror jeg
knapt finnes så nær en by. Snøen
kommer tidlig, som oftest først i
november, så det blir en lang ski
sesong.
Treningsforberedelsene til vin
teren har foregått siden tidlig i
sommer. Noe bestemt treningsopp
legg har jeg ikke fulgt. Fulgte litt
etter Kvello’s opplegg, men jeg li
ker ikke å trene etter slavisk opp
sett program. Da er det mye bedre
å ferdes som en har lyst til i mar
ka. Naturligvis uten å glemme det
som hører skitreningen til.
Jeg har også drevet endel i sko
gen i vinter, så det har blitt en
del gratistrening å få der, foruten
at jeg også har arbeidet en del
heime på gården.
Skitradisjoner er det fullt opp av
å forsvare her på Byåsen. Først
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og fremst er det vel kanskje hopp
sporten som har satt spor etter
seg, med Torbjørn Falkanger og
Sverre Stallvik som forgrunnsfigurer. Martin Stokken har også
vært litt av en forgrunnsfigur for
oss som bor her oppe på Vådan
(navnet på grenda). Han har rik
tignok representert Selsbakk I. F.
men bor bare noen hundre meter
herfra.
At det var konkurranse om å
bli nominert som NM-deltaker fra
min krets burde resultatlista fra
rennet fortelle om. Det ble 1., 2.,
3. og 6. plass til S-Trøndelag ski
krets, samtidig som kanskje den
beste av oss 4 satt heime med
gipset fot.
Konkurransearenaen var fin. Det
var bare den første bakken like
etter starten som var litt tung.
Ellers var løypa lett og fin. Litt
nervøs var en jo før start, men
så snart startskuddet var gått
var den borte og jeg fikk hele tiden
høre hvordan jeg lå an. Etter 5
km lå jeg ca. 9 sek. etter første
mann og en 6—700 m fra mål lå
jeg enda 2 sek. etter. Men at det
skulle gå så bra som det gjorde
turde jeg ikke håpet på.
Dette mitt første mesterskap er
selvfølgelig en voldsom stimulans
og jeg akter å gå inn for min idrett
100 % i tiden framover.
Hilsen Terje Vaadan.

Årets Rugtvedtvinner
HANS OLAV SØRENSEN,
Mebonden
0

En gammel dame og en ung
herre sto en aften og så på him
melen.
— Hva er nu dette for noen
stjerner? spurte den gamle damen.
— Det er Mars og det er Venus,
sa herren.
— Kan De virkelig se det på
den avstanden!
BAKRUS.
En kontormann som hadde vært
på en forferdelig rangel våknet
med tømmermenn og bakrus. Han
telefonerte til sjefen og meldte at
han dessverre var blitt syk.
Sjefen får unnskylde, men jeg
kan ikke komme i dag.
— Det gjør ikke noe, sa sjefen
for det er søndag i dag.

Gratulerer med innsatsen gutter
Tross dårlige snøforhold har 10 og beste deltaker fra Telemark.
våre gutteløpere gjort det meget Godt gjort Gunvar.
Vi hadde også med en tropp i
godt i vinter. Det er vel lenge si
den vi har tatt så mange første Bekkelaget hvor Gunvar fikk 13.
plasser i hoppbakken. Lagspdkal og Jens Haukenes 14. plass. Her
har de også erobret, noe som viser deltar det 2—300 i hver klasse,
så da forstår man hvilken presta
at vi har bredde i troppen.
De har også hevdet seg på lang- sjon dette er. Vi fikk også andre
rennsfronten, hvor Borgar Aske- plaseringer ved dette renn.
Alt i alt en fin sesong for våre
dalen har tatt flere 1. og 2. pl.
Det var særlig gledelig at Gun- gutter, noe som også våre ledere
var Follaug igjen ble kretsmester. bør ha en del av æren for.
Hjertelig takk for innsatsen
Han ble i den anledning tatt ut
av Grenland Skikrets for å repr. gutter!
ved NM for gutter på Hamar,
Gudmund.
(Her burde vel også Ole Kr. Stokke vært med?) Her ble han nr.
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Publikumsvikt!
At det blir verre og verre å få
en kassasuksess av et skirenn fikk
årets arrangører av «Den norske
hoppuka 1965» erfare. Det hadde
ikke lykkes å få med «spissene»
av internasjonal deltakelse i årets
renn, men de utlendinger som del
tok, sammen med det av Norgeseliten man hadde fått med, trodde
man nok allikevel skulle trekke
mer publikum enn tilfelle ble den
ne gang. Etter en god åpning i
Kristiansand med ca. 5000 tilsku
ere i dårlig vær, tegnet tilslutnin
gen bra, men selv om værgudene
viste seg fra sin aller beste side i
fortsettelsen ble publikumsinnrykket langt dårligere enn ventet i
Rugtvedt, Relingen og Drafn.
Hva skyldes publikumssvikten ?
spør man seg.
Hva må gjøres for å få gammel
interesse ?
Det er ikke sikkert at selv vår
egen skigruppe er enig i mine
synsmåter, men jeg tror at en
langt hårdere linje fra N.S.F.s side
må bli løsningen. Arrangementene
må, etter min mening begrenses.
I år måtte arrangørene av «hopp
uka» knive med storrenn i Mo i
Rana om løpere. Det ble kan hen
de til slutt nokså likelig fordelt,
men det forlanges absolutt topp
skal man trekke publikum i dag.
Det har man ikke med en Engan
i Porsgrunn, mens Brantzæg hop
per i Mo. Hvorfor ikke kutte ut
den ene av arrangørene et år til
fordel for den annen? Med de sto
re kostnader det er å arrangere et
internasjonalt renn i dag, måtte
det være i klubbenes interesse, hel
ler å kunne arrangere et renn med
topp deltakelse annet hvert år,
mot et «annenklasses» renn som
etter stort arbeide gir litet eller
intet utbytte hvert år. Publikum
ville kanskje bli noe «hungrigere»
ved en slik begrensning? Man vil
le også få eliminert endel av arrangørkrigen om våre etterspurte
toppløpere og det er kanskje ikke
det minst viktige i dagens ski-Norge.
Helge.

Klær til enhver!

iVoe for <lcn eldre g'arde

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

busker du laget og iournalisten?
Porslaget var: Olaf Olsen, Olav
Weber, Peder Olsen, Kristian Pe
dersen, Thorleif Aasland (lagets
leder,, Fredrik Hahn, Andreas Nil
sen, Georg Weber, Sverre Michalsen, Sverre Jacobsen og Otto Spaceck. Journalisten: H. B. Henrich
sen.
Et besøk på biblioteket og i
«Grenmar» årgang 1922, stoppet
jeg opp ved kjente H. B. Henrichsens referat fra en Pinsekamp
dengang.
Pors-laget leverte øyensynlig en
«gnistrende» innsats da de i innledningskampen snøt det dengang
gode Oslolaget Mercantile for en
tiltenkt Pinsepokal, men klarte ik
ke dagen etterpå å nekte Urædd
pokalen.
Selv om den første treningskam
pen har gått av stabelen når Porsbladet leses, er det ennå en stund
før alvoret begynner.
La oss håpe på samme «Porsgløden» i årets sesong og tyvstar
te fotballreferatene med H.B. Henrichsens gamle beretning.
Mercantile og Pors er i ilden
Porserne traar ballen ganske
godt, men maa finde sig i at Mercantile’s forsvar nonchalant «bu
er» ballen til venstre og høyre
wings vekselvis. Naar ikke disse
angrep lykkedes sendes ballen op
mot Pors-maalet i midten, men
Pors henger i — de stræver sim
pelthen ,mens Mercantile øyensyn
lig besidder en beundringsverdig
ro og — gaar frem til angrep.
Pors er dog ikke mindre farlig —
viser en nærsagt «farlig iherdighet»! Spillet bølger imidlertid frem
og tilbake. Tilskuerne faar indtryk av, at det ikke egentlig har
nogen hast med Mercantile for at
lave et resultat og i den durr gaar
det, mens Pors sliter og dækker
— engang endog med backparret
i maal, mens keeper såvidt redder.
Der var da gaaet 26 minutter.
Dette Mercantiles skudd burde vist
oss en ball i nettet, men------- .
Utspark fra mål — en ball, som
snappes — et liksaa farlig angrep,
men stadig er det for mange Porsben foran maal. Under et av disse
farlige angrep maatte Pors se sin

ganske gode spiller Hahn gaa ut
paa grund av en molest — dog
kun for en kort stund — han kom
straks igjen.
Og spillet bølget videre indtil
det 32 minutt, da Pors ytre venst
re, efter en sentring headder bal
len svakt i nettet (endeløs jubel).
Alle anstrengelser til trods, lykkedes det ingen av partene at ut
føre noget mere effektivt, før pi
pen lyder for slutt i første omgang.
2den omgang bød ogsaa paa en
del faretruende situasjoner. Til
skuerne vil sikkert huske den ball
som Mercantile sendte i Pors-goalens tverrstang. En tanke under
så hadde det maaske blit saa, at
Urædd—Mercantile 2den dag skul
de betraadt arenaen og ikke Pors
-Urædd. Nu, slik gik det altsaa
ikke og ære være Pors for det.
Idet jeg forøvrig viser til en sam
tale med en av Mercantilcs spille
re om Iste dags kamp, kan anden
halvtid Mercantile—Pors være nok
omtalt fra min side.
Samlet artet hele kampen seg
saaledes:
Pors: Hands 0, offside 3, fri
spark 4, utkast fra sidelinjene 37,
over maallinjene 14 baller, 10 direkte maalskud, derav det ene
maal og 1 corner.
Mercantile: 10 hands, 4 offside,
5 frispark, derav 1 på 16 meteren,
46 utkast fra sidelinjene, 21 bal
ler over maallinjen, 11 direkte
maalspark, hvorav 1 ball i sidestangen og 11 cornere.
Er antallet riktig notert, hvad
der neppe kan være grund til at
betvile, taler jo dette et tydelig
sprog om hvem der under kampen
var den mest utsatte part og hvor
tyngden av trykket egentlig laa.
Kampen gik imidlertid ut med 1-0
hadde tippet Pors som seierherre
seier for Pors. Der var dem som
i denne kamp.

Porsgrunn 6. juni 1922.
H. B. Henrichsen.
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