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Her ser vi A-gutta, som i den siste tiden har gjort store bravader 
ute og hjemme, men det er helst ute det har hendt. I bakgrunnen 
fotballgruppas kjære «Blåmann».
Skal bussen som det har fulgt slik lykke med også bringe guttene 
til seier mot Larvik Turn og 2. divisjon ?
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A.s

Vår alles kjære Reidar Wold er 
ikke mer. I sin beste alder ble 
han brått revet bort, og for dem 
som kjente han nærmest er det 
nesten ikke til å forstå. Den glade 
gutten på fotballbanen var alltid 
Reidar Wold. Hans humør smittet 
alltid på oss andre, og gjorde oss 
glade. Pussig nok var det Pors 
som skulle bli hans siste skue
plass på idrettsarenaen. Dagen før 
han ble revet bort fulgte han med 
i en kamp som gikk på stadion, og 
flere av dem som hadde snakket 
med ham den dagen fortalte at 
KFUM-gutten fulgte uhyre godt 
med i det som foregikk på den 
grønne matta.

Det var idretten, sangen og det 
gode humøret som holdt Reidar 
oppe. Alltid var han villig når vi 
spurte han om en ting. For de 
unge var han som et lysende sym
bol på det som er godt. For de 
gamle var han det samme. Med 
sin muntre og seriøse sang vant 
den glade gutten alles hjerter.

Selv om Reidar Wold fulgte godt 
med i alt som foregikk på fotball
banene, foler vi oss så nær knyt
tet til ham vi i Pors. Som vi alle 
husker fulgte han alltid med i det 
som skjedde i vår forening.

Vi lyser fred over hans minne!

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE

SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR 
DAME- OG HERREKLÆR

Tiden nærmer seg da de fleste 
av foreningens grupper holder sine 
generalforsamlinger, og da er det 
at spørsmålet igjen melder seg: 
får vi tilstrekkelig med tillits
menn? Hittil har vi klart oss gjen
nom knipene her i foreningen, men 
det har holdt hardt flere ganger 
og krisetrusselen henger oss like
som like over hodet.

Våre valgkomiteen gjør som of
test et godt arbeide, men blir det 
allikevel ikke for ofte og måtte 
«gå på akkord» med tidligere til
litsmenn når en sittende tillits
mann trenger avløsning? Så lenge 
ringen av «gamle» er stor nok går 
dette, men det holder ikke i leng
den, og vi må bestrebe oss på å 
utvide ringen før krisen er der.

En feil som ofte blir begått på 
årsmøtene er at avgåtte tillits
menn plasseres som varamenn. 
Dette kan la seg høre hvis et 
valgt styre eller utvalg teller man
ge nye ansikter, men bør ellers 
bannlyses. Her bør nye tillits- 
mannsevner få sin opplæringspe
riode og plassene bør også for
trinnsvis besettes av helt unge 
evner.

Siden jeg har nevnt ordet nye 
tiUitsmannsevner har vi vel også 
her et forsømt felt i vår forening. 
Gjør vi noe for å utdanne nye 
tillitsmenn? Svaret blir negativt, 
og her tror jeg gruppenes junior
avdelinger bør gå nye veier. Slik 
som barne- og ungdomsarbeidet er 
lagt opp med gruppevis fordeling 
for de forskjellige idrettsgrener i 
vår forening, ligger det en fare 
for et alt for ensidig syn på idret
ten hos våre unge. En fotballre- 
krutt til eks. bør ikke få inntrykk

Tillitsmann-spørsmålet

av at idrett bare er fotball og fot- 
ballregler. En samkjøring av våre 
junioravdelinger når det gjelder 
møtevirksomhet og lignende ville 
kunne gi et langt sunnere og all- 
sidigere kjennskap til idrett. Ved 
å operere samlet ville man kanskje 
også trekke inn ungdom som ikke 
ennå har bestemt seg for noen 
spesiell idrettsgren. Det er idretts
miljøet vi bør bestrebe oss på å 
få de unge med i. Idrettsgrenen 
får komme i annen rekke.

Klubbhuset står der, la oss satse 
litt ekstra for å beskjeftige våre 
yngre utover i de mørke høst- 
og vinterkvelder. Det burde ikke 
koste all verdens arbeid å få til 
noe underholdning og beskjefti
gelse på disse klubbkvelder og 
opplæring i administrasjonsvirk- 
somhet kunne med fordel legges 
inn som endel av programmet.

Selv om de fleste av ungdom
mene forhåpentlig blir å finne i de 
aktives rekker i mange år fram
over, vil det alltid bli noen som 
utkrystalliserer seg som lederty
per. Disse gjelder det å få satt 
inn i administrasjonsarbeidet så 
tidlig som mulig.

At fremtidig aktive utøvere får 
et innblikk i administrasjon vil 
også bare tjene til det gode. Da
gens kravmentalitet kunne kanskje 
svekkes om de unge fikk stifte 
nærmere bekjentskap med admini
strasjonens mange gjøremål.

Opplæring av tillitsmenn er for
resten blitt en sak av landsmåle
stokk. Norges Idrettsforbund har 
satset sterkt de siste årene nett
opp for å bekjempe ledermangelen 
og det er utarbeidet fyldige pro
gram for utdanning på forskjel
lige plan. Det vil føre for langt å 
komme inn på de enkelte kurs 
her, men opplegget er lett til
gjengelig om vi bare har noen 
med initiativ til å sette igang. Jeg 
kan forøvrig nevne at Telemark 
Idrettskrets akter å sette igang 
et grunnkurs som omfatter ana
tomi, fysiologi, treningslære, be
vegelseslære og instruksjon nå i 
høst. Kurset er av uvurderlig be
tydning for en 
til eks., og det er å håpe at vi 
har medlemmer som vil benytte 
seg av det. Nærmere opplysnin
ger om kurset kan fåes ved hen
vendelse til redaktøren.

Dette ble kanskje my< 
læring, men jeg tror al/ 
sering på dette felt in

Undersøk premier og vilkår 
Representant Olav Øvald 
Telefon 52238, Porsgrunn
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er nå bestemt avholdt på Hotell 
Vic lørdag 13. november kl. 19,00. 
Festen var jo opprinnelig bestemt 
til 25. september, men ble lykke
ligvis tror vi, utsatt.

Mange mente at kveldene var for 
lyse og sesongen for hektisk til å 
holde festen i september, og vi 
håper utsettelsen vil gi full til
slutning av unge som eldre For
sere. Festkomiteen er i arbeid, og 
vil gjøre alt for å lage en så hyg
gelig og minnerik markering som 
mulig av 60-års jubileet.

Festen vil seinere bli avertert i 
dagspressen, men allerede nå kan 
sies at tegningsfristen er satt til 
31. oktober. Bindende påmelding 
kan skje i «Ekko» eller i telefonene 
50265 og 52 753. Prisen kan, tak
ket være et tilskudd, holdes så lav 
som kr. 20,— pr. stk.

Vel møtt til en hyggelig fest.
Festkomiteen.

for

Disponering av spillere.
Mange eldre Forsere, tidligere 

aktive og andre, mener at en med
virkende årsak er feil disponering 
av mannskapene som har gjort at 
resultatene har blitt dårligere enn 
de burde.

Selvsagt tror vi at UK gjør det 
de synes er best. En annen ting 
er at det er sjelden man ser det 
blir gjort forandring av laget til 
tross for at det er lett å se at en 
ommøblering kan gjøre sitt til at 
slagordenen vil bli en helt annen, 
samtidig som man ville kunne nøy
tralisere motpartens nøkkelspillere.

Dette en tanke som må kunne 
realiseres.

bokserrte

— Det er ikke noe å si til at 
tiden forandrer seg — bare den 
ville la være å forandre meg.

— Hvis De ikke kan få tiden 
til å gå skal De bare skrive under 
på en 30 dagers veksel.

— Levestandarden har steget 
kolossalt den siste tiden..............
Mange har den steget til hodet.

— Men, noe av det deiligste 
som finnes er allikevel å atå opp 
om morgenen. Det er så deilig at 
jeg gjemmer opplevelsen så lenge 
som mulig.

En ny bandysesong står for dø
ren og forberedelser må til både 
blant de aktive og blant admini
stratorene.

Tørrtreningen er i full gang, som 
vanlig med kølle og ball på Vest
siden skole. Juniorene er tradi
sjonen tro de som absolutt er i 
majoritet så tidlig på sesongen, 
men «gamlekara» håper vi kom
mer etter. Vi har savnet dem inn
til nå.

Vi håper å komme tidligere i 
gang med istrening enn vi gjorde 
i fjor. Men dette beror i høy grad 
på kommunens innsats og velvilje. 
Vår bane på skoleidrettsplassen 
ser ikke pen ut om dagen etter 
fjorårets arbeid. Det gleder oss 
imidlertid å se at det lovte ut- 
bedringsarbeid har blitt satt i gang 
og la oss håpe at arbeidet blir 
gjort ferdig før telen kommer, 
slik at isen kan bli lagt på et 
tidligere tidspunkt enn siste se
song. Da skal nok resultatene bli 
langt bedre, for bandyen på Vest
siden har rike tradisjoner og me
get å forsvare.

Hva spillemateriell angår regner 
vi også i år med den gamle stam
men, men vi håper og tror at 
nettopp i år vil vi finne noen av 
fjorårets «morgendagens menn» på 
vårt førstelag. Sikkert er det at 
det skal bli kamp om plassene.

Vi spytter i nevene og tar et 
krafttak for ytterligere framgang 
med tanke på kontrakt i topp- 
serien fra neste sesong. La oss 
ha det som mål. Vi sier tvi, tvi —

Boksegruppa er i full gang med 
treninga for årets sesong og skal 
man dømme etter frammøte må 
gruppa absolutt også kunne se 
årets sesong lyst i møte. Tor Skar- 
nes leder som tidligere treninga 
og at den er populær, selv om den 
er beinhard, tyder den store til
slutningen på.

Vi kontakter gruppas populære 
formann, Erik Danske, foran se
songstarten, og optimisme er det 
i fullt mon også hos ham.

— Jeg har absolutt tro på gut
tene våre, de har vist gode takter 
og vil sikkert ikke skuffe oss den
ne sesongen heller, sier Erik.

— Er det lagt opp noe opplegg 
for sesongen?

— Ja, bevares. Allerede om 14 
dager, eller nærmere bestemt 9. 
oktober kjører vi i vei med vårt 
første stevne, og til dette er vi 
lovet flere gode boksere. Jeg kan 
nevne at vi får en kamp mellom 
John Larsen fra Ålborg og den 
gode Tønsberggutten Ronald Lar
sen, og videre har vi fått lov på 
den nordiske mester fra Pugilist, 
Tore Magnussen. Bare det skulle 
jo gjøre sitt til å gjøre stevnet til 
et kvalitetsstevne. Også våre nye 
gutter skal prøve seg i år, og etter 
treningen å dømme skulle de kunne 
hevde seg bra i konkurransen.

En konkurranse som vi regner 
skal komme i orden og som vi 
venter oss mye av er et stevne 
mot vår danske vennskapsby Søn- 
derborg. Stevnet er planlagt den 
29. januar 1966, og en returkamp 
i Sønderborg litt seinere i sesongen 
vil jo bli en fin tur for våre gutter. 
I desember har vi innbydelse til 
Hadsunds 25-års jubileumsstevne, 
og vi tror Pors vil kunne bidra 
med en verdig tropp ved dette 
stevnet.

— Hva med bokseinteressen el
lers i distriktet?

— Vi håper oppriktig at bokse
interessen skal bli mer utbredt i

Det er vel et ord man sjelden kan 
bruke på lagene våre for tiden. 
Muligens har man i dag mere tek
niske ferdigheter, skjønt det er vel 
et spørsmål det og, men at spil
lerne før ydet adskillig mere enn 
dagens spillere er hevet over tvil. 
Hva er årsaken?

Mange er de som jeg har truffet 
på vår nye og flotte stadion med 
tilhørende klubbhus som har kom
met med uttrykk som: «Lagene 
deres som har slike muligheter 
burde nå langt, dette anlegget må 
virke inspirerende og gi lyst til 
enorm innsats.» Det skulle man 
også ha lov til å tro, men det mot
satte har vært tilfelle.

Det er vel heller ikke mange 
lag i samme divisjon som har 
hatt så mange og dyre trenere som 
vårt. Etter alt det som passive 
medlemmer og andre interesserte 
har ydet i løpet av de siste årene, 
burde man i det minste kunne 
forlange innsats. For å ta et eks., 
kan nevnes kampen mot Snøgg den 
29. aug. Her kommer Snøgg med 
et reservespekket lag og vinner 
3-0. Med litt innsats her burde 
seieren vært vår og dermed hadde 
vi faktisk toppet tabellen.

La oss håpe at laget gjør alle 
dystre spådommer til skamme ved 
serieavslutningen. Vi håper det 
beste og tror at guttene selv skjøn
ner at kun med innsats og gammel 
Pors-tæl kan resultatet bli hva vi 
alle håper.

Fra
SkigriipgBSB

Gruppens planer og gjøremål for 
den kommende sesong er mange og 
store.

Forhåndstreningen for våre gut- 
teløpere begynner den 6. oktober, 
på Klyve skole med lærerne Lia 
og Flatastøl som instruktører. 
(Noe gruppa er meget takknemlig 
for. Disse gjør dette for oss år 
etter år, helt gratis. Godt gjort!) 
Våre junior- og seniorhoppere føl
ger skikretsens trening på Gren
land Yrkesskole. Langrennsguttene 
kommer også i trening ganske 
snart. Håper vi her kan få en 
større bredde enn tidligere, da vi 
nå har fått O. Skilbred og A. 
Korsåsen til å ta seg av disse.

Så har vi nok det som faller 
oss tyngst, og det er våre bakker. 
Det er en kjent sak at vi ikke 
var fornøyd med disse i fjor, og 
dette har vi tatt til følge. Vi har 
hatt besøk av bakkekonsulent Re- 
nolen, og han har kommet til at 
hoppet i begge bakker må bygges 
høyere, noe som byr på problemer 
og meget arbeid, og som vi må 
gjøre på dugnad, da vår økono
miske stilling er meget svak. Vi 
har jo som kjent bygget ut disse 
to bakkene, noe som løper opp i 
store summer, og i tillegg til dette 
hadde vi to store og kostbare 
arrangement med liten publikums- 
søkning i fjor.

Vi har også andre og store ar
beider i bakkene som må gjøres 
for å få vårt anlegg i resp, stand.

Men skigruppa har ikke mistet 
motet, vi går på igjen med godt 
mot og håper på en vinter med 
gode sneforhold, således at vi kan 
få avviklet våre arrangementer på 
en tilfredsstillende måte.

Og så håper vi at «Porsere» 
uansett gruppe, vil gi oss en hjel
pende hånd, så vi med tiden kan 
få et virkelig godt anlegg som vi 
og våre etterkommere vil få stor 
glede av.

Vi har følgende arrangementer 
for sesongen:

Internasjonalt hopprenn (norsk 
hoppuke) den 4. mars 1966.

Åpent gutterenn 24. mars 1966.
Dessuten søker vi på et krets- 

renn i den store og mellomstore 
bakken og et kretsrenn i langrenn.

Så sier vi til slutt: vel møtt i 
Rugtvedtbakkene.

Telemark enn tilfelle er. Vi for
søker ved hjelp av propaganda- 
stevner å få opp interessen, og det 
gleder oss meget å se at Kragerø 
Bokseklubb ser ut til å komme 
godt ivei i år. Instruktører fra 
vår forening med Tor Skarnes i 
spissen har en stor andel av æren 
for dette.

— Boksegruppa har vel knapt 
hatt slik vind i seilene som nå, hva 
vil du legge til grunn for den 
store framgangen Erik?

— La meg føret få rose Tor 
Skarnes for hans dyktige instruk
sjon, og vi har da også sannelig 
fått fram en garde med ivrige og 
greie idrettsgutter de siste årene. 
Med så forståelsesfulle og hjelp
somme gutter er det ikke farlig 
for oss i styre og stell å drive 
gruppa, hverken sportslig eller 
økonomisk.

— Vi kan bare foreløpig ønske 
Tor Skarnes og hans ivrige under- 
sotter, sammen med Erik og styret, 
tillykke med resten av forbere
delsene.

At gruppa vil kunne vise til nye 
fine resultater er vi ikke i tvil 
om, og vi gleder oss til å se resul
tatlistene utover i sesongen.

HAR DU BETALT 
KONTINGENTEN ?

Året 1965 er snart forbi, og alle 
grupper i foreningen har gjort 
en strålende innsats. Vi vil ikke 
nevne noen spesielt, men tallene 
taler for seg. Imidlertid er det 
ikke så strålende, når det gjelder 
medlemmer som har betalt sin kon
tingent til de forskjellige gruppene. 
Her er det bare elendigheten, og 
som kjent er det endel av våre 
grupper som er avhengig av kon
tingenten.

Pors-bladet er også en av dem 
som består på grunn av at kon
tingenten betales. Vi ber alle våre 
lesere lette litt på samvittigheten, 
og betale kontingenten, til redak
tøren eller på postgiro. Og til dem 
som har betalt takker vi for bi
draget. Det kommer alltid^ godt 
med.
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toppen manglet

Foran: Thor H

Tor.

Helge.

3 finalekamper

på under 1 uke

Høst-sesongen i junioravdelin
gen er i grunnen blitt bedre enn 
man ventet når man ser på det 
sportslige resultat. Særlig har ju
niorlaget overrasket ganske posi
tivt, selv om tapet i Arendal for 
Øyestad i juniorcupens 1. runde 
burde vært unngått.

Tabllen for 1. lagets avdeling 
ser slik ut for de 3 beste lagene 
i skrivende øyeblikk:

10
10

8

18
17
12

1. Pors
2. Brevik
3. Herre

Tabellen:
1. Pors
2. Langesund
3. Urædd

10
10
10
10
10

10
9
9

10
10
9

39—4
26—8
30—12
26—11
25—18

28—4
46—7
18—5

29—7
21—9
17—15

19
16
15

17
15
9

49—2
35—1
30—5

1. Urædd
2. Pors I
3. Brevik

i

ved kom opp på samme poeng
sum, men på bedre målforskjell. 
Den siste kampen ble derfor av
gjørende, vi skulle møte Sundjor- 
det på Pors Stadion og Langesund 
skulle ha Herøya ute på Herøya. 
Kampene ble berammet til samme 
dag og klokkeslett og spenningen 
var stor da guttene entret banen. 
Noe av dette satt såpass mye i 
dem at spillet ble mer rotet og 
oppjaget enn nødvendig, dertil 
kom at Sundjordet kjempet det 
de kunne og 0-0 ved pause. Men 
som kanskje de fleste vet vant vi 
2-0 og da samtidig Herøya slo 
Langesund mot alle formodninger, 
var laget avdelingsmester. I Skien 
er det Gjerpen også i denne klas
sen som vant avdelingen og lagene 
møttes i finale på Herkules bane. 
Som i guttefinalen tok også fris
kusene fra Gjerpen vår skalp i 
juniorserien, om enn så knepent 
som mulig. 2-1 ble resultatet etter 
at stillingen hadde vært 1-1 til 
få minutter før slutt.

Bare

uten seier i noen, var sikkert like 
skuffende for Tor & Co i ledelsen 
som for de enkelte guttr. Etter den 
gode innsatsen som lagene har pre
stert i år hadde et kretsmester
skap vært en kjærkommen beløn
ning, men så lunefull kan nå 
engang fotballen være. Vi håper 
at høstens skuffelser sporer til for
nyet innsats hos de unge aktører.

Bakerste rekke: Kåre Numme, Bård Teksten, Nils O. Isaksen, Per Keim Olsen. 
Jan Magnussen og Runar Tolnes.

Halvorsen, Trond Kjellevold, Arild Weholt, 
Kai Gulliksen og Yngvar Jacobsen.

Småguttene
1. laget ble nr. 2 i sin avdeling 

med seier over vinneren Urædd 1-0, 
men de hadde dessverre 3 uav- 
gjorte kamper som berøvet dem 
seieren i avdelingen. Disse tre kam
pene spilte laget med opptil 5-6 
reserver fordi endel av de vanlige 
spillerne ikke møtte til kampene. 
Det må ikke skje mer gutter uten 
at dere på forhånd sier fra til ved
kommende leder slik at han får 
tatt de forholdsregler som er nød
vendig. Den slapphet som her er 
nevnt kostet oss muligens en fi
naleplass.

2. laget har i likhet med lille- 
puttenes 2. lag overrasket med 
hederlig plasering i «Skiensavde- 
lingen». — «Godt sparka, guttær».

LfilBepinftfciBe
Bakerste rekke: Bernt Johansen, Rune Frønes, Olav Tveit, Ole Johnny Reiersen, 

Idar Markussen og Kåre Ski fjell.
Foran: Karlsen, Jørn Frønes, Kissi Hegna, Rolf Svennungsen og Ragnar Hjellum.

Lilleputtene
1. lag ble nr. 2 i sin avdeling, 

altså en liten tilbakegang fra fjor
årets store seier, men laget er ungt 
og vi har mange rekrutter til neste 
års lag. Som nevnt i forrige num
mer av Pors-bladet fant vi ikke 
det helt rette laget og det ble 
derfor 2. laget som overrasket oss 

xmest. Dette laget spiller i Skiens- 
avdelingen som teller meget sterke 
lag. Lilleputtene har dessuten vært 
med i Skidars Lileputtcup, og her 
gjorde laget en strålende innsats. 
Etter hardde kamper sikret laget 
seg fortjent finaleplass, men måtte 
strekke våpen mot Sandefjords 
Ballklubb i straffesparkkonkur- 
ranse etter uavgjort kamp. Alt i 
alt en fin sesong for Ivars lille
putter.

Hertil kommer 6 lag til etter 
Pors n.

Guttelaget
vant sin avdeling og spilte finale 

mot Gjerpen som vant denne 2-0. 
Dette var nok fortjent når man 
ser hele kampen under ett, men 
Pors hadde et meget godt tak på 
midtbanespillet — særlig i de før
ste 20 min. av 1. omgang og de 
sjangser man spilte seg til skulle 
normalt ha gitt tellende resultater. 
Det ville dessverre ikke lykkes for 
oss denne gangen — de har imid
lertid neste år til å ta det tapte 
igjen. Fra guttelaget faller det 
bare 3 gutter fra som følge av 
aldderen. «På’n igjen neste år,» var 
omkvedet i garderoben etter kam
pen.

Tabellen for de 3 beste lag ser 
slik ut:

Det var igrunnen spenning helt 
til siste slutt i denne avdelingen 
etter at vi slo Langesund og der-

Tabellen for 2. lagets avdeling:
19
15
14
14
12

1. Odd
2. Herkules
3. Skidar
4. Gjerpen
5. Pors H

Juniorlaget
våknet plutselig til dyst på Pors 

stadion i 1. kval, runde mot Gjer
pen som ble sablet ned med 5—1 
etter meget godt spill fra vår 
side. Etter denne kampen ble det 
liksom «ny giv» i laget — kunne 
det komme av at det nye gress- 
teppe ble åpnet for dem? Man 
hadde nesten gitt opp håpet om å 
vinne avdelingen etter tapet mot 
Langesund, men laget gjorde an
tagelser til skamme og vant bl. a. 
ute i Langesund, en prestasjon 
som henger høyt.
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Unødvendig kritikkilde om
BOTNEN

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

Telf. 51632V. brua Porsgrunn

i.

Bakeri og konditori SJOKOLADEFRUKT — TOBAKK

Kommisjonær for Norsk Tipping A/STelefon 50260 V. Porsgrunn

Helge.

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

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

<*

1 
r

Produsent for Telemark:JpSjMLfi Lundetangens Bryggeri

Helge.

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

Gå til

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ETTER TRENINGEN - - 
slapp av i en god stol

fra

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

norrøna
PO R

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

oksen

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

2. divisjon
Det er derfor å håpe at våre 

satser som aldri før søndag. Etter 
de tidligere kamper å dømme teller 
det bare til vår fordel at kampen 
spilles på utebane, men det er å 
håpe at riktig mange Pors-patrio- 
ter finner vegen til Lovisenlund 
denne helgen. La oss gi laget all 
mulig stimulans fra tribunene i 
denne viktige kampen.

Vi gir spillere og ledere vår beste 
takk for innsatsen hittil og av
slutter med å ønske lykke til i 
kampen om 2. divisjonsplass.

Hocuma Siipeskiuec 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel 
Når De

FABRIKER A/S
s G R U N N

Meninger om mangt.

— Et kompromiss er et forlik 
hvor hver av partene tror at han 
har narret den andre.

— Jeg har lagt tobakken bort, 
det verste er at jeg ikke kan finne 
den igjen.

— Man kan dele jordens folke
slag i to grupper: De underut
viklede og de overinviklede.

— Vi fikk brev fra vår sønn 
som er på feriekoloni nå om dagen. 
«Kjære mor og far, de tvinger oss 
til å skrive hjem. Kjærlig hilsen 
Jørgen.»

— Med lov skal land bygges. 
Vi må da snart være en stormakt.

— Men, jo flere lover vi har, jo 
mindre får vi lov til.

— Hvis det ikke var for avbe
talingen, hadde flere dyr og færre 
kvinner pels.

At en dommer eller linjemann 
må regnes å være nøytral så lenge 
han ikke hører til et av de kjem
pende lag i en kamp han er be
skjeftiget i lar seg selvfølgelig 
ikke benekte. La meg også unngå 
å hevde at en dommers klubb- 
patriotisme blir satt på en hard 
prøve mange ganger. Dommerne 
vil allikevel ikke være enig med 
meg, men det er hvertfall ingen 
tvil om at dommerne blir utsatt 
for unødvendig kritikk så lenge 
nøytralitetsparagrafen følges så 
langt som i dag. Jeg velger å 
nevne et eksempel fra Pors— 
Greåker-kampen søndag, hvor jeg 
først vil gi Snøgg’s Ole Knatterud 
den aller beste attest for assistan
sen på sidelinjen. Det er hevet over 
tvil at en linjemanns (sjøims) av
gjørelse kan få en avgjørende be
tydning for en kamps utfall. Er 
det da riktig å la et medlem av en 
klubb som i så høy rad er inte
ressert i kampens utfall bli im
plisert i kampen. At linjemenn 
kan presteere feil og kanskje helst 
tvilsomme avgjørelser ser vi ofte 
bli kritisert, men det eer ikke til 
å unngå at kritikken blir skarpere 
når man også kan så tvil om 
linjemannens egeninteresse foi’ 
kampens utfall. Til eks. denne 
helgen burde det vært nok av 
disponible dommere utenom klub
bene i 3. divisjon til å assistere 
som linjemenn. ,

Ennå verre kan man si det blir 
om dommeren er fra en rivalise
rende klubb og også her burde 
det, hvertfall når det gjelder 3. 
divisjonskamper og oppover kunne 
gå an å finne andre dommere. 
Dommeren hai’ en utsatt jobb og 
må finne seg i kritikk, ikke minst 
fra oss påståsegpåere på tribunen, 
men hvorfor lage slike unødven
dige kritikkilder? Det er dommer
standen som taper på det når det 
kommer til stykke.

Kampen
Vi kan ikke la bladet gå i tryk

ken uten å blande os inn i for- 
håndsbetraktningene foran slutt- 
omgangen i landets jevneste 3. di- 
visjonsserie. Det hyggelige er også 
at vår klubb er en av de sterkeste 
aspirantene til topplass i serien.

Det burde være unødvendig, men 
la oss for utenforstående først få 
repetert tabellstillingen pr. i dag: 
Snøgg 16, Pors 16, Moss 15, Larvik 
Turn 15, Runar 12, Selbak 12, Gre
åker 11 og Fram 7 poeng.

Om sjansene konstaterer vi 
først at Snøgg med sin bedre mål- 
kvote vil være temmelig sikre av- 
delingsvinnere med seier over Gre
åker i Greåker søndag. Pors møter 
som kjent Larvik Turn i Larvik 
og bør helst ha seier her om det 
skal gå bra. Da vil laget toppe 
om Snøgg avgir et poeng, men 
våre kan også klare seg med uav
gjort om Snøgg taper og Moss 
ikke kaprer mer enn 1 poeng mot 
Selbak. (Moss har 1 scoring mer 
enn Pors.) Larvik Turn kan toppe 
med seier over Pors, Snøgg-tap og 
flere scoringer enn Moss i siste 
kamp om Moss skulle vinne over 
Selbak. Moss sjanser ligger i 
Snøgg-tap, max. uavgjort for Pors 
og like mange scoringer som Lar
vik Turn om Turn skulle vinne.

Som man vil forstå er stillingen 
så bråket som mulig i teten og 
hele denne kvartetten vil nok 
kjempe for livet søndag. Snøgg har 
jo klart det beste utgangspunktet, 
men det gledelige inntraff for oss 
at Runar tapte for Selbak denne 
helg og dermed har Greåker fort
satt en teoretisk sjans til å unn
gå nedrykking med seier over 
Snøgg. Snøgg kan derved vente en 
innbitt motstand fra Østfoldingene 
og kan meget lett få nederlag på 
Moabanen.
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llBlåmann11

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Vestregt. 14 Porsgrunn Telf. 51729

*r

FAGMESSIG ARBEIDE

Bjørn.

PflBSGMIOS POKSELÆHSFABBIK
Guftelagetf

r

(Porser®! « når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

SKIENSFJOROENS KOMM, KRAFTSELSKAP
Elektrisk utsryr på lagerInnstallasjonsavdelingen

fi.S PORSGRUMDS MEK. VÆRKSTED

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Den norske Creditbank 
Porsgrunn

Vask
og

Føhn
M assasje

Dame 
og

Herre 
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

A-laget debuterte med bussen mot 
Fram. Det ble som vi husker 
seier, og siden har det fulgt lykke 
med «Blåmann» i de kampene som 
vårt A-lag har spilt på utebane. 
Jeg tror det også betyr meget at 
spillerne er samlet når laget spil
ler kamper ute, ellers har det lett 
for å bli klikker. De som var med 
bussen til Selbak fikk iallefall 
oppleve showet, da «lysluggade — 
Åtten» satte igang sin overføring 
fra finalekampen mellom Larvik 
Turn og Pors på Lovisenlund.

Som kjent har jo vårt lag hatt 
uhyre vanskeligheter på hjemme
bane, og det var mange som mente 
laget burde starte opp i bussen 
på torget og ta en tur over Rab
ben, for deretter å entre Pors Sta
dion, men det var bare et forslag. 
Vi håper Pors fotballgruppe vil 
få glede av sin ervervelse i tiden 
framover.

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

*5

w

Realfsens Elektriske forretning A s
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50G93Etter at fotballgruppa har er

vervet seg en buss til sine reiser, 
var det vel mange som dro på 
smilebåndet da de så bussen vår 
for første gang. Etter at noen få 
av medlemmene hadde gjort litt 
dugnad på bussen ble den sendt 
til Funnemarks Automobilforret- 
ning, som velvillig spanderte en 
omgang med lakkering, og bussen 
var faktisk ikke til å kjenne igjen 
etter den omgangen. Det skulle 
senere vise seg å følge glede og 
sorger med vår kjære buss. Ennå 
er den ikke ordentlig døpt, men 
de fleste kaller den bare «Blå
mann». Formann Leo påstår at 
han har hatt endel søvnløse netter 
i forbindelse med bussen, men 
verst gikk det vel med våre old 
boys gutter, som holdt på å bli 
snytt for en østfold-tur. Heldigvis 
ordnet det seg i siste liten.

Men så kom høstsesongen og

Eakcrste rekke: T. Svennungsen. Arild Jensen, Runar Tolnes, Øivind Pedersen, 
Gunnar Follaug, Terje Svendsen, Jan Magnussen, Thor Johansen, Frank Olsen. ’ 

Fcran: Thor H. Halvorsen, Karl E. Rølland, Jan Wagenius, Nils Jacobsen og K. Pedersen.

Om ekteskapet.
— Det er sagt mange vittigheter 

om ekteskapet. Det er jo Dem det 
kan se noe morsomt i alt.

— Ekteskapet er som en lang 
middag hvor desserten serveres 
først.

— Det er jo også dem som aldri 
kommer i ekteskapets trygge havn 
— de nøyer seg med en havne- 
rundfart nå og da.

— Jeg vet presis hva jeg mener 
om den sak, sa min kone, så du 
skal ikke komme å forvirre meg 
med noen av alle disse distrahe- 
rende kjennsgjerninger.

— En kvinnes speil rommer 
mange skjønne minner.

— En mann får suksess med en 
kapital i ryggen. En kvinne kan 
klare seg med en glidelås.

— Mange kvinner drømmer om 
den store kjærligheten og får den 
lille.

— Det er jo menneskelig å feile, 
det er derfor det er så mange 
mennesker.

— De farligste kurver sitter ofte 
ved siden av føreren.

BU$$E
Anbefaler sin

Tobekk-, sjokolade- og papirforretning



SVEISE- OG MEK. VERKSTED, TLF. 51487

E. HIIS

Porsgrunn
Kino

& Co.Kr. K
Alt for sykler og sport

DROGERI, FARVEHANDEL OG PARFYMERIReparasjoner

Telf. 5 07 30 V. Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens Manufaktur
Andr. Aasland Telf. 5 09 13

Jcmvareforrctning
V. Porsgrunn

—SPORTSARTIKLER—

I
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Det beste i 
frukt, sjokolade og røykesaker 

får De hos

GOD 
MARGARIN

TV Eau

& M :H i, 
<>? /Uk >

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Gartneri og Blomsterforrctning
Langgt. 20 V. Porsgrunn Tlf. 51 281

Abreham Aas
Storgt. 108 Telefon 5 21 02

Telf. 52092, Porsgrunn

nudsen

ocawx
MARGARIN M

/T * d ° 7'7

TOM W,__ _

WTTOIK^

( ZvBEmANDrøA 
M- \xVdPftTiLSENs 

Z&QOrTPOPSGftUHN.

Vestsiden IBIomsterforretning 
Numme og Handeland

Telefon 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland 

Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf


