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Fra
Ønsker du fortsattforferdes ikke! Hovedstyre! bladet?

Redaksjonsmedlem mer:

Jccobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

Pors-bladet

Redaktøren.
Gunnar Holtskog.

Loftsrydding

Redaktøren.

Gratulerer boksere!

Julegavetips

Otto.

Reidun Skilbred, Bjørn Bjørnstad, 
Alf B. Jansen, 

Leo Wendelboe Larsen

Har så den første redaktørs me
ning blitt oppfylt ?

Det er sikkert bare en mening 
om at bladet har hatt sin store be-

Bladet skal i trykken, men vi 
rekker å få med en hjertelig gra
tulasjon til bokserne våre. I juni- 
ormesterskapet ble det Norgesmes
terskap til Arild Kittilsen i flue- 
vekt og Asle Leivestad i lettvekt, 
mens det ble 2. plass til Knut Slåt- 
ta i lett tungvekt og bronse til 
Finn Nystein i lett mellomvekt.

Godt gjort.

Vi mangler dessverre en rekke 
årganger av Porsbladet i arkivet. 
Nå vil det bli mulig for oss å få 
plass til bladene i klubbhusets ar
kivskap og vi vil være meget takk
nemlig om noen av leserne skulle 
ha liggende noen blader som vi kan 
få.

Gi beskjed til redaktøren og de 
skal bli hentet.

Redaktør:

HELGE MADSEN
Adr.: Langgt. 51 
V. Porsgrunn

år

Det heter her i redaktørartikke- 
len: «Det er vår mening at bladet 
kan få stor betydning i det interne 
arbeid i foreningen, samtidig som 
det skal vise foreningens sanne an
sikt utad. Bladets spalter står åp
ne for saklige innlegg fra såvel ad
ministratorer som aktive og alle 
medlemmer ellers. Ja, forutsetnin
gen for at bladet i det hele tatt 
skal bli vellykket er at medlemme
ne selv er flinke til å skrive.»

Det er i disse dager 20 år siden 
det første Porsbladet gikk i tryk
ken. Leif Nielsen redaktør, C. Hu
go Weber og Thorbjørn Solstad 
dannet den første redaksjonskomi
té og fikk satt ideen lykkelig ut i 
livet.

Det har blitt mange redaktører 
og redaksjonskomiteer siden den 
gang. Bladet har også skiftet for
mat og headingen på førstesiden 
er forandret. En ting har hele ti
den vært det samme — trykkeriet. 
Vi benytter derfor anledningen til 
å takke Andreas Jacobsen og hans 
stab for stor dyktighet og hjelp
somhet i disse 20 år.

Når vi nå står ved 20-års jubi
leet for bladet faller det naturlig 
å ble tilbake til førsteutgaven, ja
nuar 1946.

Aldri har så mange betalt kon
tingenten for Porsbladet som nå i 
år, og daglig innløper det postgiro- 
blanketter med fem kroner. Det er 
allikevel mange som ikke har be
talt ennå og denne gang legger vi 
ved postgiroblankett bare til disse. 
Vi holder for tiden på med nytt 
kartotek for bladet og påfører nå 
abonnentene etter hvert som kon
tingenten for 1965 blir betalt. Pors
bladet vil derfor fra 1966 bare bli 
utgitt til dem som har betalt kon
tingenten for 1965.

Vi ser oss nødt til å gå så dras
tisk til verks heretter, for det kos
ter ikke så lite å holde en klubb- 
avis i gang i dag.

Tidligere var Porsbladet en god 
inntektskilde for foreningen. Tren
gende grupper og spesielle formål 
kunne tilgodeses ved årsoppgjøret, 
men nå kan det vanskelig bli noe 
til velgjørenhet fra bladets kasse. 
Det er blitt atskillig dyrere å tryk
ke bladet de siste årene og vi har 
vel også kanhende holdt et høyere 
sideantall enn vi egentlig har hatt 
råd til.

Med 100 % kontingentinnbetal- 
ing og redaksjonens innsats for å 
skaffe flere annonsører tror vi 
imidlertid å kunne holde frem som 
nå med bladet.

Vi håper fortsatt å ha alle Fors
ere som abonnenter. Betal kontin,- 
genten i dag.

Vi er redde! Det er . den enkle 
sannheten om oss alle. Redselen 
følger oss som en skygge fra bar
neseng til dødsseng.

Redselen viker ikke for kunn
skapen. Den lærde vitenskapsmann 
er mer redd enn mannen i gaten.

Hvorfor er vi redde? Fordi vir
keligheten som møter oss er oss 
for mektig. Vi mestrer ikke situa
sjonene. Redselen er reel. Den 
stammer ikke fra uvitenhet, men 
fra maktesløshet. Dette er det for
ferdende ved vår situasjon. Visst 
kan kunnskap redusere noe av 
angsten på enkelte felt, men egent
lig flytter den oss inn i en større 
virkelighet der det er mer grunn 
til angst. Frihet fra frykt står det 
ikke i menneskets makt å gi oss.

'Men nettopp her er det Gud set
ter inn. Forferdes ikke! Det er 
ikke en beroligende pille som slø
ver. Nei, de ordene bygger på en 
ny. virkelighet: Gud ble menneske. 
Han gjorde felles sak med oss. 
Hvor vanskelig å forstå og gjøre 
alvor av! Nettopp derfor kommer 
disse ordene igjen mange ganger 
i skiftende situasjoner: Frykt ikke, 
vær ikke redde! -•

Det var ingen ny visdomslærer 
som slo sine øyne opp i denne ver
den da Jesus gjorde det. Han kom 
ikke for å rydde av vegen en rek
ke misforståelser, men for å berge 
oss fra den visse død.

Derfor feirer vi jul, og vi gjør 
det med glede og takk fordi den 
nye situasjonen har klar adresse: 
Jeg forkynner dere en stor glede 
som skal vederfares alt folket. Alle 
er velkommen til å høste frukten 
åv den nye situasjonen som opp
stod da Jesus kom. Hvert nytt 
menneske som får ta i mot troen 
på Jesus, får oppleve at det er dek
ning for englebudskapet: Forfer
des ikke!

Det er ennå noen eksemplarer 
igjen av foreningens «Jubileums
kavalkade».

Pors historie gjennom 60 år, 
skrevet på en populær og lettlest 
måte av Truls Norby, er tilsalgs 
for kun kr. 3,— i gruppestyrene 
eller i Porsbladets redaksjon. Tele
fon 50265.

tydning for foreningen, men etter 
å ha pløydd gjennom bunker av 
tidligere Porsblader kan jeg umu
lig tro at det er medlemmenes skri
vekløe som har gjort bladet så 
pass populært som det har blitt.

Bladene er nok dessverre alt for 
meget preget av redaksjonskomite- 
enes innlegg, utenom disse er det 
stort sett bare noen grupperappor
ter som dominerer. La oss håpe 
på bedre tider og mer skrivelyst 
i de neste 20 år.

Årets Porsblader har ikke skilt 
seg ut hva medlemsinteressen an
går, men gruppestyrene skal ha 
takk for grupperapportene som er 
mottatt. Til julenummeret har vi 
forsøkt å blåse liv i endel tidligere 
redaktører. Det har bare til en 
viss grad lykkes, og bør kanskje 
for framtiden forsøke med betal
ingsform som vi gjorde til Duddi.

Resultatet her frister til gjenta
gelse. Ellers må vi fortelle at plass
mangel muligens gjør det nødven
dig å vente med endel mottatt 
stoff som ikke er tidspreget til 
neste gang.

Vi vil til slutt få takke for i år 
å ønske alle bladets lesere og an
nonsører, trykkeripersonale, be
hjelpelige avisredaksjoner og post
vesen en riktig god jul og et godt 
nytt år.

Hovedstyret benytter anlednin
gen til å takke alle som har vært 
med på å bringe våre arrangemen
ter vel i havn. Vi takker alle til
litsmenn og aktive utøvere for året 
som gikk og ønsker alle våre med
lemmer en riktig god jul.

Fra den stund Gud blir med oss, 
frigjøres vi fra angstens kvelertak. 
Selve årsaken til redselen er fjer
net. Vi er ikke alene lenger med 
en overmektig virkelighet. Sam
men med Herren går vi livet i mø
te. All makt er i hans hender. 
Fullmakt har han til å tilgi synd. 
Makt har han til å reise opp. Ja, 
hans makt når sitt fulle mål i min 
skrøpelighet, sier en av dem som 
opplevet dette aller klarest.

Forferdes ikke! Trenger ikke du 
også de ordene like inn i din situ
asjon? Begrens ikke virkningen av 
dem ved å møte dem med tvil. Alt 
er ferdig fra Guds side, nå er det 
deg det står på. Det var dine syn
der og deres følger Jesus kom 
for å skaffe bort. Hold ikke på 
dem, men utlever dem til Jesus 
gjennom en oppriktig bekjennelse. 
Da skal du få oppleve at julens 
budskap virkelig eier evnen til å 
gjøre deg trygg og gi deg fred.

Jubileumsåret 1965 er nå tilba
kelagt, og en har vel lov å si at 
det har vært et virksomt år.

Vår forening var jo blitt tildelt 
N.M. på ski for junior. Et meget 
stort og krevende arrangement, 
som mange av våre medlemmer 
var opptatt med i lengre tid. Det 
ble i tiden før rennet nedlagt et 
stort dugnadsarbeide for å få bak
ken ferdig. Vår skigruppe som er 
blitt med i den norske hoppuka 
arrangerte også et internajonalt 
aftenhopprenn

Fotballgruppa ble av Grenland 
Fotballkrets overlatt arrangemen
tet av ungd. landskampen Norge— 
Finland på vårt stadion. Vi satset 
på å bli mest mulig ferdige med 
vårt anlegg til denne kamp og det 
ble i tiden før kampen også her 
nedlagt et stort dugnadsarbeide.

Vårt seniorlaug har ved en inn
samling blant medlemmene skaffet 
foreningen ny fane, som ble inn
viet og tatt i bruk den 17. mai i år.

Hovedstyret innkalte til en en
kel hyggekveld i klubbhuset på 
stiftelsesdagen den 25/5, mens sel
ve jubileumsfesten ble utsatt til < 
den 13. nov. Denne fest ble i alle 
deler vellykket og vår festkomite 
skal ha all ære av arrangementet 
her.

Vi nevner også fotballgruppas 
hyggekvelder som har vært meget 
godt besøkt, og med program som 
har truffet midt i blinken.

Dessuten er nå det nye areal på 
treningsbanen planert og tilsådd, 
og banen kan nå forskyves østover.

Våre grupper har i dette året 
hevdet seg godt i de forskjellige 
idrettsgrener og vi har derfor 
grunn til å være fornøyde med ju
bileumsåret.

er 20
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BUSSE
papirforretningog

Porsgrunn

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr. Telf. 51729PorsgrunnVestregt. 14

POHSGRUNDS PORSELfNSFÅBRIK

Forsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM, KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

fl.S PORSGRUMDS MEK. UffiRKSTED

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Anbefaler sin
Tobekk-, sjokolade-

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Realfsens Elektriske forretning As
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915
FAGMESSIG ARBEIDE

Jubileutusj-esleta 13.

«Ekko»

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

25. mai 1965 fylte Idrettsfore
ningen Pors 60 år, og dette skulle 
feires. Det ble i anledningen opp
nevnt en festkomite på 6 medlem
mer, og disse la grunnlaget for en 
fest som skulle arrangeres senere 
på høsten, hvilket synes å være en 
gunstigere tid.

Lørdag 13. november ankom ca. 
200 festkledde og sådan stemte 
porsere og andre innbudte Hotell 
Vic hvor Paletten, Havcstuen og 
Bowlinghallen var stilt til disposi
sjon for feiring av foreningens ju
bileum. Til åpning ble det servert 
et glass sherry som medvirket til 
at hver kom i den rette stemning 
før man satte seg til et stilig dek
ket festbord.

Formannen i festkomiteen, Hel
ge Madsen, ønsket velkommen til 
festen, før han så ga ordet til af
tenens toastmaster, Rolf Nygaard, 
som med korte, velvalgte ord et
terhvert presenterte kveldens taler
liste.

HOV br. /965
Aftenens meny besto av Jambon 

Frais Roti, Bavarios aux Xeres, 
Café, fritt oversatt Svinestek, Sher- 
ryfromasj og Kaffe, hvilket smak
te helt upåklagelig. Under midda
gen leste Harald Thorstensen en 
meget god prolog som han selv 
hadde forfattet. Av talerne nevnes 
Hovedforeningens formann, Otto 
Malmgren, Generalsekretær Nic. 
Johansen i Norges Fotb.forbund, 
ordførerne H. Moen og J. Heisholt, 
Roald Aabelvik fra Telemark I- 
drettskrets, Rolf Gulliksen fra 
Grenland Fotballkrets, Knut Han
sen fra Norges Bokseforbund og 
Alfred Wendelborg, I.F. Urædd. 
Det var hilsninger og gaveoverrek- 
kelscr fra Tollnes og Sundjordet 
ved Bjørn Hansen og fra forenin
gens egne grupper. Og gavene var 
mange og vakre. Det var kommet 
blomsterhilsener, og i løpet av 
kvelden innløp endel telegrammer. 
Sangene slo godt an, og etter noen 
hurtige timer takket Herman W.

Pedersen for maten, og man kunne 
gå fra bordet.

Nå ble det ryddet til småborder 
og det ble sunget og danset — alle 
var i festhumør. Før midnatt var 
det utmerkelsessermoni, og under 
stor jubel ble Erling Olsen utnevnt 
til nytt æresmedlem. Disse ble til
delt fortjenstemedalje: Otto Malm
gren, Einar Gundersen, Wilhelm 
Karlsen, Gudmund Madsen, Helge 
Madsen, Rolf Nygaard, Frank Ol
sen og Alfred Magnussen. Sist
nevnte var ikke tilstede på festen 
på grunn av sykdom.

Og dansen fortsatte til hotellets 
dyktige orkesters ledelse, og fes
ten sluttet mens stemningen var på 
topp, hva en vellykket fest skal 
gjøre.

Ja, den må på alle måter beteg
nes som vellykket, uten klikk av 
noen art, og på topp stilfull. Fest
komiteen, hotellets betjening og 
Porsere selv — all ære !

Turner.

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

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Pors 60
Prolog ved jubileumsfesten

13. november 1965

Erling Olsen.

Nytt æresmedlem
Harald Thorstensen.

Helge.

Ordtak

A. B.

Gubberenii!
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Hyggekvelder styrker 
kameratskapet

En kan godt bæra vatten ti en 
sil, bare en vente tel det har frysi, 
sa kjerringa.

— Å nei, å blir det ta’n Markus, 
sa kjerringa, — han reiste over 
elva på bare ei kakuskive i dag og 
er enda itte kommi att!

Nå roper en verden: 
Vi trenger ditt hjerte, 
din evne, 
ditt brennende sinn!
Og fikk du din ungdom 
til odel og eie, 
så bruk den!
sett kreftene inn!

Du kan ikke spare 
på ungdommens krefter 
og ha dem 
til senere år.
Men bruker du dem, 
skal du kjenne de vokser 
evindelig, 
vår etter vår.

Din ungdom er gitt deg 
til odel og eie .. . 
Du skal ikke høkre 
den bort — 
men være den tro, 
så den åker du pløyer 
kan gro når din gjerning 
er gjort.

Uin ungdom
Av Ame Paasche Aasen

oar De høster helse og styrke 
i trening og stevner — 
de høster krefter til et yrke 
og stål til sine evner.
Og dermed er visst og sant 
at foldenes antall er konstant.

Derfor tok man av en jord — 
som det er smått om, her nord — 
en jord som duvet av grøde 
ble skåret ut og lagt øde. 
Just der hvor de gylne nek 
fikk tørre i høstsolens skinn 
der boltrer seg ungdom i lek 
og styrker kropp og sinn. 
Øde for den som teller 
i skjepper og fold 
og maler sitt korn eller 
høster til husdyrhold, 
men rik nok for den 
som vil være en idrettsvenn; 
for den som ser og forstår 
at alt hva de unge formår 
av fysiske prestasjoner — 
kan ikke veies og telles i kroner.

Pors har fått et nytt æresmed
lem — Erling. Han heter bare Er
ling i Pors, Erling Olsen og hans 
popularitet rekker langt ut over 
klubbens rekker.

At ovasjonene holdt på å løfte 
taket på Vic når utnevnelsen fant 
sted var derfor ikke noe rart — 
det kunne ikke bli gjort noe mer 
populært valg.

Hovedstyret behøvde ikke foreta 
noen nøyaktig oppsumering av til
litsverv og data for å ta sin av
gjørelse når det gjaldt Erling. Vi 
behøver heller ingen oppsumering 
i Porsbladet, men for ukjente vil 
vi allikevel nevne noe av det han 
har vært med på. Erling var og er 
Pors bandygruppe. Han var en av 
stifterne av gruppa i 1935, og har 
foruten å ha vært aktiv førstelags- 
spiller til for noen få år siden i 
nesten alle år innehatt ett eller an- 
net tillitsverv i denne gruppa. For
mannsvervet som han har nå, har 
han hatt i mange år og han har 
ellers ofte vært oppmann eller U. 
K.-medlem. Vi kjenner ham fra 
bandybanen på skoleidrettsplassen. 
På gamle «Tusten» levde han visst
nok natt og dag før i tiden. Han 
var selvsagt med på all den tre
ning og alle de kamper han kunne, 
solgte billetter til skøytebanen om 
kvelden og tok så til med vann- 
slangen til langt utover natten. 
Skisport har han kanskje ikke hatt 
så god tid til å drive, men sanne
lig var han aktiv hopper i noen år 
også. Håndballgruppa stod på pro- 
grammet i Pors noen år. — Erling

c5Vu løfter seg sinnet 
mot blåeste vell 
nu flyver et minne 
helt av seg selv 
ut mot de fjerneste tinder 
der tiden forsvinner.
Det finner under mose og gren 
en merkesten 
hvor en påskrift står 
PORS er 50 år 
Og videre på vinger 
vårt minne seg svinger 
for 10 år lenger fremme 
finnes ennu en 
under glemselens gjemme, 
en 40 års-sten.
Ja, saktens en flokk 
som er gamle nok 
kan hente sin minneskatt 
fra det første møte som ble satt. 
De minnes den første dribling 
mellem utmarksrøtter og trær 
i denne første fotballkribling 
som ble dem en idrett så kjær. 
De minnes de første som flakset 
ut fra et tidlig hopp 
og derpå i nysneen bakset 
for hurtigst å komme seg opp. 
De minnes de første i sporet 
som gav seg løypen i vold. 
De minnes dem som tok roret 
og strevde på annet hold.
De minnes sin egen første 
gang på seirens palle. 
Da de selv var de største 
av dem alle — 
Eller et nederlag som svidde 
som man lovet å hevne 
mens man gikk hjem og tidde — 
for senere å satse over evne. 
Man minnes en skare 
som hjalp til bare.
Disse maur med spade og hakke 
på stadion og i bakke 
som gjorde felles sak 
i de tyngste tak, 
og uten å syte eller klandre 
banet stille vei for andre.
Åjo, man minnes og nevner 
så mangt i denne kveld, 
fra de store stevner 
med flaggenes smell 
med travelhet og høyttalerrøst 
og fargede sløyfer på brøst.

Det er en forening med vekst’i 
som i dag fyller seksti. 
Arbeidsvilje og tjenstiver 
gir løfter om videre perspektiver, 
løfter om å verne 
og holde ren den lykkestjeme 
som med strålenes forgrening 
har lyst på vår forening.
I dag er den stor, ja mer enn stor 
den er en maktfaktor, 
og makten skal brukes i sunnhets 

tjeneste 
det er dens mening, den eneste.

Et år er gått og et nytt kom
mer. Når vi ser bakover, er vi da 
fornøyd med det som er gjort og 
de resultateer som er oppnådd?

Hva er vi minst fornøyd med og 
hva må gjøres for å rette på dette ?

Det forløpne år har for klub
bens vedkommende vist framgang 
for alle grupper, både hva med
lemstall og resultater angår, men 
vi må ikke stoppe med dette, vi 
må videre, frem og opp.

En idrettsforening har en stor 
og viktig misjon i dagens samfunn 
og det kan synes som om de fleste 
får øynene opp for dette. Ved siste 
stortingsvalg hadde faktisk samt
lige partier dette med idretten på 
sine programmer. De vet at idretts
foreningene kan klare å holde ma
joriteten av ungdommen borte fra 
gata, og dessuten hjelpe dem til å 
holde seg i fysisk form.

Det er selvfølgelig viktig å opp
nå fine sportslige resultater, men 
det å engasjere de unge er nok 
det viktigste. La oss i året som 
kommer forsøke å lage flere sam
menkomster, vi er jo i den heldige 
stilling å eie et kjempeflott klubb
lokale. Hele vinteren igjennom bør 
gruppene både enkeltvis og i fel
lesskap lage underholdningskvel- 
der. La oss bevise at det er som 
mange utenforstående tror, nemlig 
at vår forening er en stor og pat
riotisk kameratflokk.

Det ligger en grav 
bak de økende krav. 
Og den som kroppsøving har 

forsmådd 
er halvveis til graven nådd. 
Det ligger et solland og venter 
bak de økende krav 
der en plass den seg henter 
som tok lærdom derav. 
Så ta mine hilsningsord 
du kjære jubilant.
La det være blomster til ditt bord 
fra en som aldri vant 
men følger klubben fra dag til dag 
til mitt hjertes siste slag.

Mæ fær no inderlig håpe at’n 
hel seg i nærheten av skuta, sa 
kjærringa da ho fekk høre at so
nen hennar valsa rundt på bøljan 
den blå.

var en av førstelags-spillerne. Nest 
etter bandy, ja kommer det igrun- 
nen etter, har han hatt fotballen 
som sin hobby. Presentasjon når 
det gjelder fotball burde være u- 
nødvendig, men —. Han debuterte 
på A-laget i 1928. Har pokal for 
over 400 A-kamper i Pors og har 
foruten disse en rekke andre kam
per. Han har deltatt internasjonalt 
på B-landslaget og har flere krets- 
lagskamper. I fotballgruppa har 
han også innehatt en rekke tillits
verv — helst som oppmann eller 
U.K.medlem og han har i mange 
år hatt sete i hovedstyret. Som 
man vil forstå er det et verdig 
æresmedlem vi har fått. Pors har 
hatt et fint par i Halvdan Realf- 
sen og Thorleif Aasland. Nå er det 
blitt et enda gjevere trekløver av 
æresmedlemmer hvor Erling så av
gjort fyller det ene bladet.

Porsbladet gratulerer med utnev
nelsen og ønsker deg mange lyk
kelige år i foreningen Erling.

OSI

Skå*
— Jeg vil bare hente pappas 

sigarettender.

Og under ligger banene brede 
med klubbhuset kneisende flott. 
Skarer av ungdom står rede-------,
snart tar de over for godt. 
Skibakker side om side 
trekker all verden til dyst, 
bygget de større i tide 
på dugnad med liv og lyst.

En vinter var det gubberenn i 
bygda, og brødrene Lars og Ola 
som var henholdsvis 70 og 76 år, 
deltok. Alt gikk både vel og bra 
for seg, men det viste seg at han 
Ola hoppa en meter lengre enn han 
Lars.

— Hæin slo deg hæin Ola, sa 
dom.

— Åja, hæin gjorde da dæ, sa'n 
Lars, men så er’n nå eldre, hæin 
da’ ma.

Og mins du de gamle lekterturer 
med bjerkeløv og regneskurer. 
Med hormusikk — ja og jentene 

våre 
------- og koksgrus i håret.
Åjo, det lever og gror 
i idrettens spor, 
og frøet fra 60 år siden 
har saktens vokset med tiden, 
vokset til et veldig tre, 
og Vesja ligger lunt i skyggen av 

det.

a
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Bare noen
tankerBrød gir styrke — Kaker gjør fest

Radio — Fjernsyn — Elektrisk

52 507Tlf. 52 506
Telefon 50 409

Grenland Samvirkelag gratulerer
Avd. 1 — Telf. 5 OJf 56 Alfred Sport

I toppform
Telefon 51404 — Porsgrunn

Enef orhandler V. Porsgrunn Telefon 52121

/

POHSGRUHD HETALVERK A.S
D.K.R.

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

V. Porsgrunn
Telf. 50425

Vestsiden Skotøylorretning A.s
TORVET

Brodr. Karlsen
biakkenslagerverksted

I, L. Dyraas
Telf. 515 68MDloJl

l/ELEVISJON
Porsgrunn

I
i

Undersøk premier og vilkår 
Representant Olav Øvald 
Telefon 52238, Porsgrunn

FabrikkerBena A.s

til barnealderen, ville slike ung
domsgrupper virke positivt.

Kunne ikke gruppene innen vår 
forening slå seg sammen for å ar
rangere ungdomskvelder. Det er 
forsøkt andre steder til stort hell.

Vi har ikke råd til å miste vår 
beste ungdom, og her har vi et 
middel til å holde på den. La oss 
gjøre bruk av de midler vi har.

Duddi.

Det er langt fra lett slik på kom
mando å skulle sette noe ned på 
papiret. Faktum er at det var det 
verste jeg kunne blitt bedt om. Jeg 
har ikke skrevet for lesere på flere 
år, og hva skal man da skrive om ? 
Hva du vil, sier redaktøren, men 
det er lettere sagt enn gjort. Det 
får bli noen spredte tanker.

Det er rart å tenke på at den 
foreningen som en levde og åndet 
’for i mange år, nå er kommet et 
stykke ut i periferien. Ikke slik å 
forstå at en er kommet helt bort 
fra den, men det går an å se litt 
lenger enn til sin egen nsetipp. Det 
var vanskelig før.

Det var vanskelig å tolerere det 
som visse andre på en annen kant 
av byen gjorde, eller kanskje helst 
fikk. Nå har det heldigvis jevnet 
seg ut, det jeg mente. Og godt er 
det. Det var ikke alltid hyggelig 
å føle seg forbigått fordi andre 
hadde lettere for å komme på tale
fot med byens ledende personer.

Det var likedan med vår naboby, 
og kanskje helst med storebror 
som lå et hakk høyere enn oss i 
fotballeliten. Du verden, så lett det 
var å hovere når det gikk dårlig 
for dette laget. Ja, hvor mange var 
det ikke som unte klubben neder
laget i den berømte finalen for 
noen år tilbake. Også dette mind
reverdskomplekset ser det ut til at 
vi er i ferd med å slippe fra. Hvor
for skulle vi forresten føle oss un
derlegne. Det er det ingen grunn 
til.

Det er så mye krangel og mis
unnelse på så mange kanter at vi 
som har slike idealer å arbeide for 
som idrettens ideer, skulle kunne 
la slikt være.

Idrettens idé — å skaffe alle mu
lighet til å komme med, uansett 
evner og forutsetninger — er det 
vi skal arbeide frem mot. Det lar 
seg ikke gjøre at alle samles på 
samme sted. Derfor må vi være 
glad for at det arbeides godt så 
mange steder som mulig. Kan vi 
greie å se så stort på det hele at 
vi unner alle godt, da er vi nådd 
langt. Da er vi like ved målet.

H. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN - TRIKOTASJE 

SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Hvordan skal vi holde på dem?
Vi vil så gjerne alle sammen at 

flest mulig skal få sjansen til å 
drive idrett. Gjør vi det vi kan? 
Dessverre, må vel de fleste si, det 
gjør vi ikke. Nå er det en viss 
grense for hvor mange man kan 
få inn i saler. Turnpartiene blir 
etter hvert sprengt. Det trengs 
flere timer, men et lar seg ikke så 
lett gjennomføre i og med man
gelen på saler.

Det er en tilstrømning av yngre 
piker og gutter, kanskje spesielt 
de førstnevnte, som bare er hygge
lig. Men hvor blir det av dem etter 
at de er ferdig på pikepartiene? 
Noen av dem går heldigvis over i 
de voksnes rekker på dameparti- 
ene, men svært mange av dem slut
ter for godt. Det er her vi har en 
av de største oppgavene våre, men 
det er også hei’ vi svikter. Vi gjør 
ikke nok.

Det er ikke bare morsomt for 
første gang å gå inn i en turnsai 
til trening på et dameparti, særlig 
ikke hvis man er alene. De fleste 
som er i salen, har deltatt tidlige
re på damepartiet, de er sveiset 
sammen, de kjenner hverandre. En 
16-åring kjenner seg merkelig ale
ne akkurat i dette øyeblikk, og det 
er bare de færreste som våger seg 
i kontakt med de eldre med det 
samme. Det er akkurat i dette øy
eblikk det blir avgjort om 16-årin
gen skal bli et varig medlem av 
foreningen.

Vi kan gjerne se det i øynene, 
det har hendt hos oss, og det har 
hendt i andre foreninger. Mange
len på kontakt, klikkevesenet — 
som kanskje er sterkere i en turn
forening enn andre steder — er 
nok en av årsakene til at mange 
slutter å turne når de er ferdig på 
pikepartiene.

Jeg tror det kunne gjøres mye 
om man kontakter de unge før de 
kom så langt som til de «eldres» 
rekker, la dem føle at de er vel
komne. Når tiden kommer da de 
møter fram på de voksnes partier, 
da skal de få samme velkomsten. 
De trenger å føle at det er noen 
som tar seg av dem, og det skal 
så lite til mange ganger.

Det er tidligere i Porsbladet 
nevnt noe om ungdomsgrupper. 
Nettopp for å sikre seg at de unge 
fortsetter med turningen eller an
nen idrett når de når lenger enn

Det er lenge siden jeg hadde an
svaret for utgivelsen av Porsbla
det, så lenge siden, synes jeg, at 
jeg nesten ikke husker hvordan 
det var. Men når jeg graver ned
over i hukommelsen, dukker det 
opp visse erindringer om det. Det 
var faktisk en artig tid.

Jeg går ut fra at redaktøren og 
hans komite har like vanskelig for 
å få andre til å skrive som det var 
dengang, og da var det å tråle fra 
det ene til det andre for å skaffe 
stoff. Det var vel ikke den gruppe 
jeg ikke besøkte, og jeg hadde inn
trykk av at jeg, i hvert fall tilsy
nelatende, fikk like god greie på 
boksesportens finesser som det jeg 
var mest interessert i, turningen. 
Det var en lærerik tid, og jeg tror 
de fleste ville ha godt av en «run
de» i bladets redaksjonskomité.

Det er vel ikke så mange klubb- 
aviser som kan rose seg av å feire 
20 år, og det i full blomst. De fles
te aviser kommer vel bare frem 
som et lite host av og til. Derfor 
skal vi glede oss over at klubben 
har hatt og har en redaksjonsko
mité som er i stand til å sende ut 
denne lille hilsen fra gruppenes liv 
og virksomhet nå og da. Jeg gle
der meg i hvert fall over hvert blad 
jeg mottar, og jeg ser hver gang 
frem til det neste.

Gratulerer med jubileet, og lyk
ke til i årene fremover.

Duddi.
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Bandygruppa GratulererStorrenn
i Rugtvedtkollen 1966 fotballgutter

Sekr.

Da.

Skigruppa.

L.L.W.

Nytt fra
Skigruppa

Fotball — og prikken 
over i-en som manglet

Stadionanlegget - 
vokser det over hodet på oss?

Det var to spellfauler av noen 
karer som var ute på sykkeltur. 
Da de hadde kjørt et stykke, stan
set den ene og tok til å slippe ut 
luft av bakringen. Åffer gjør du 
detta? spurte den andre. — Setet 
er for høgt, sa den første. Da tok 
den andre og snudde styret på syk
kelen sin. — Hå ska dette være 
gått for’a? spurte den første. — 
Jo, når du bære ska drive med tull 
så kæinn je rese hematt, je! sa 
den andre.

Fra Damegruppa
Mandag 29. novbr. avholdt da- 

megruppa et riktig godt besøkt 
årsmøte. Ca. 30 damer var samlet 
rundt bordene da form, åpnet mø
tet og ønsket alle hjertelig vel
kommen. Etter at årsberetning og 
regnskap var lest opp og godkjent, 
ga så form, ordet til valgkomiteens 
form. Erna Kittilsen. Valgkomite
en som bestod av Erna Kittilsen, 
Eva Amundsen og Anne-Helene 
Halvorsen hadde gjort et godt for
arbeide og deres innstillinger ble 
så lest opp. Form. Molla Hegna 
som har stått som form i 4 år, 
ønsket nå avløsning, og i hennes

Når en nå for en stakket stund 
og oppe i juleforberedelsene setter 
seg ned og ser litt bakover er det 
mye å glede seg over, men det er 
også enda mye ugjort. Jeg skal 
ikke lage en fotballkavalkade eller 
detaljert sesongoversikt, til det er 
et julenummer for lite. Ting vi 
hadde som et foreløbig mål er stort 
sett innfridd. Fornyet kontrakt i 
3. div. for så å stå bedre rustet 
til en ny, og enda mer krevende 
sesong. Når enden er god er alt 
godt, og det var den jo for vårt 
A-lag. Våre reservelag ble krets- 
mestre, og hva mer kan vi vente. 
Junior og guttelag ble avdelings- 
mestre og ellers meget hederlige 
plaseringer for smågutte og lille- 
puttklassene.

Vi er fornøyd, men det skulle så 
lite, så lite til før bildet hadde sett 
enda lysere ut. Muligheten til avan
sement for vårt førstelag, 2 krets
mesterskap i junioravdelingen. Det 
hadde vært artig om vi med dette 
hadde klart å sette prikken over 
fen, men denne gang uteble den. 
Men vi satser igjen, som det har 
blitt gjort i 60 år !

Vi har også i høst nedlagt et stort 
arbeide i bakkene våre. Når man 
tar i betraktning den lille oppslut
ning dugnaden har fått, har ar
beidet gått bra, og vi fikk gjort 
unna alt jordarbeide før telen og 
kulda satte inn. På grunn av syk
dom blant 3 av våre faste slitere 
har vi ikke vært mer enn 4—5 om 
kveldene. I tillegg til disse har 2 
mann fra Urædd hatt flere dug- 
nadskvelder hos oss. (Godt gjort 
Uræddere!)

Stillingen i bakkene våre er da 
denne: Lille-Rugtvedt er ferdig, 
det er foretatt endel utfylling på 
kulen, samt påfylling og pukking 
i ovarennet. Der er også reist nye 
stolper samt innbyttet 5 nye lys
kastere. Nå venter vi bare på våre 
hjelpende elektrikere som skal 
strekke opp nytt ledningsnett.

I Rugtvedtkollen har vi tatt av 
kulen ca. 50 cm, likeledes har vi 
senket overgangen ca. en fot. Vi 
har også rensket opp på den ene 
siden i undarennet. Bakken tar seg 
nå mye bedre ut. Her gjenstår det 
å få hevet hoppene i begge bakker, 
noe som vi vil prøve oss frem med 
med snø. Etter det arbeide vi nå 
har gjort håper og tror vi at hop
perne vil bli fornøyd.

Etter den fine forhåndstrening 
som har foregått i lengre tid blant 
våre langrennsløpere og hoppere 
(opptil 50 stk ved guttetreningen, 
herav 6—8 fra Urædd), skulle alt 
ligge til rette for en god sesong 
for skigruppa.

Vi vil også ved denne anledning 
ønske våre nyinnmeldte løpere vel
kommen til vår forening. Skigrup
pa håper at de vil trives og sam
men med våre øvrige aktive være 
med på å bringe gruppa opp på det 
den engang var

Vi vil til slutt få ønske alle For
sere og bladets lesere en riktig 
God Jul og et Godt Nytt år.

sted rykket så nestform. Nelly 
Svarstad opp og styret ble slik: 
form. Nelly Svarstad, kasserer 
Bjørg Madsen, gj., sekretær Maria 
Skrabeklev, gj. Styremedl. Astrid 
Halvorsen, gj., Magni Austad, ny. 
Varamann Maria Andersen, ny.

Så var det valg av festkomite 
og valgkomite og alt gikk kvikt og 
greit unna. Den avgåtte form, 
skulle nå hatt blomster, men vi var 
blitt enige om å overrekke blom
ster til julemøtet den 13. desbr.

Gruppa arbeider trutt og godt. 
Da det nye badstu-badet skulle åp
nes var en 8—10 medlemmer av 
gruppa oppe og vasket og skurte 
og gjorde det fint og rent i fot- 
ballgruppas garderobe og dusjrom.

Til hovedforeningens 60 års jubi
leum forærte gruppa en riktig fin 
skrivemaskin.

Damegruppa ønsker alle med
lemmer av Idrettsforeningen Pors 
og alle lesere av Porsbladet en rik
tig god jul, og et velsignet godt 
nytt år !

Jeg kutter det avtalte stoff om 
fotballgruppa svært ned nå Leo, 
men spalteplassen tilsier at jeg må 
begrense mine sympatierklæringer. 
Jeg vil derfor bare kort nevne at 
fotballgruppa har holdt sitt års
møte som ble positivt gjennomført 
og som ventelig stod i optimismens 
tegn.

Regnskapet viste det flotte re
sultat av kr. 5500,— i overskudd, 
etter at hovedforeningen hadde 
fått sine 10 % — kr. 600,— og til 
oveiTnål var også den nyervervede 
buss ført på reisekontoen for året 
og dermed avskrevet til 0.

De idrettslige resultater, som ba
re manglet det ørlille på det helt 
store, er komentert på annet sted, 
jeg vil gratulere med innsats også 
utenfor den idrettslige fronten.

Gruppa har som den eneste i år 
arrangert hyggekvelder for alle 
foreningens medlemmer.

Kvelden med «Hjallis» i våres 
og Knut Bjørnsen nå i høst sam
let stapp fulle hus og traff midt i 
blinken. Årsfesten pleier å være 
høydepunktet i fotballgruppa. Fes
ten i år skal det bli vanskelig å 
arrangere bedre. Gleden blant med
lemmene var stor da Leo og hele 
det sittende styre og oppmann var 
villig til å ta gjenvalg. Akklama
sjon over hele linjen beviser det. 
Nå sender vi bare våre varmeste 
ønsker for en ny sesong. Den drif
tige klan som nå sitter ved roret 
fortjener full klaff neste år.

Helge.

M-.k

Tar man en oversikt over Sta- 
dion-området, så er det i grunnen 
et ganske omfattende anlegg vår 
forening disponerer.

Selve gressbanen med gjerde 
rundt, den solide og romslige tri
bune, med redskapsboder, løpeba
ner (som ikke er virkelige løpe
baner enda), treningsbanen, og ik
ke å forglemme klubbhuset med 
festsal, møterom, garderobe med 
bad, ja til og med badstu. Alt i alt 
ganske imponerende etter våre for
hold. Foreningen har da også ved 
flere anledninger fått anerkjennel
se for sitt arbeide. Men det står 
enda igjen en god del arbeider, før 
vi kan si at Stadion er bygget ut, 
slik som vi alle gjerne vil ha den, 
— til et idrettssenter for hele di
striktet — et samlingssted hvor 
all ungdom, fra skolene til de eld
re årganger, kan få anledning til 
å dyrke idrett i en eller annen 
form, enten det nå er mosjons- el
ler konkurranseidrett.

For å nevne noen av de arbeider 
som i første omgang står på pro- 
grammet: Flytting av treningsba
nen (dette er allerede påbegynt), 
opparbeide øvelsesfelt for friidrett 
(for prøver til idrettsmerket), be
plantning rundt anlegget, og ellers 
andre oppgaver som etterhvert vil 
melde seg.

Arbeidet med selve banene, som 
såing, klipping, rydding o.L, maling 
og reparasjon av gjerder og tribu
ner, pass og reparasjon av maski
ner og redskaper, påhviler jo i det 
vesentlige en lønnet banemester. 
Men arbeidsmengden vokser jo fra 
år til år, så det kan være vanske
lig mange ganger for en mann, som 
skal arbeide på sin fritid, å over
komme alt dette alene.

Ved siden herav har vi klubb
huset som skal passes på og hol
des vedlike — ikke bare om som
meren, men hele året rundt. Huset 
er jo ikke så ganske lite, så det 
kreves ganske stor innsats av så
vel et husstyre som av medlemmer 
ellers, som er interessert i forenin
gens ve og vel.

Det er store verdier som her er 
representert, verdier som må ver
nes om og holdes vedlike. Kan vi 
bare ved medlemmenes hjelp greie 
alt dette? Hvis ikke må vi ty til

Den norske Hoppukes komite, 
sammen med repr. fra de arran
gerende klubber var samlet til mø- 
te i Drammen i høst for å finne 
fram til en best mulig løsning av 
problemet med deltagere i hoppu
ka 1966. Som kjent kolliderer den 
med Lahti. Det ble enstemmig be
sluttet å søke om å få forandret 
arrangementene slik:
Tirsdag 1. mars i Kristiansand. 
Onsdag 2. mars i Porsgrunn. 
Lørdag 5. mars i Drammen. 
Søndag 6. mars i Rælingen.

Grunnen til denne forandring er 
at vi med Skiforbundets godvilje 
og hjelp regner å få med Lahti- 
troppen i spesielt hopp i de to før
ste renn. Likeledes de beste utlen
dinger som skal delta i Lahti.

Da N.S.F. har lagt hoppuken 
like etter V.M. uten annen konkur
ranse her i landet, regner vi selv
sagt med hele V.M.-troppen sam
men med de beste utlendinger.

Fredag 4. februar har vi blitt 
tildelt åpent hopprenn i forbindel
se med Ørns uoffisielle N.M. for 
senior 5. og 6. februar. Vi regner 
da og få prøvet vår nye lystavle 
og alle funksjonærer som må til 
ved et slikt stort arrangement som 
deltager i Den norske hoppuke 
krever.

Jo, vi har virkelig noe å se frem 
til.

Arbeidskomiteen i Den norske 
hoppuke 1966 er blitt følgende: 
Gudmund Madsen, Pors, formann. 
Karsten Svang, Drafn, viseform. 
Hans Hansen, Pors, sekretær. 
Hagrup Hansen, Fagen 32, Kr.sand 
Arnfinn Karlstad, Rælingen.

På ny står vi foran en hektisk 
sesong for våre bandyspillere.Tørr- 
treningen har pågått i lengre tid. 
Først to, og senere fire ganger 
ukentlig. Som vanlig savnet man 
den første tiden de av spillerne 
som spiller fotball til langt på 
høsten, men disse har da også 
kommet med etter hvert. Fjorårets 
stamme er på plass, og dessuten 
banker det nye spillere på.

Isforholdene har inntil dette 
skrives (ultimo nov.) vært bedre 
enn på flere år, og får vi beholde 
isen framover til serien begynner, 
forøvrig den 19. desember, burde 
grunnlaget i år bli svært så bra.

Idrettsplassen er også brukbar 
til trening og kamper fra skrivende 
øyeblikk, slik at det burde kunne 
bli spilt flere treningskamper før 
sesongstart.

Dessverre er vårt problem med 
lyset ennå uløst slik at utbyttet 
av kveldstreningen ikke blir hva 
det ville bli i skikkelig lys. Nå vil 
pærer bli satt inn hvor det mangler 
men hele anlegget må forbedres 
skal det bli tilfredsstillende. Her 
kan nevnes at det på kommunalt 
plan i øyeblikket arbeides med en 
utbedringsplan som man håper kan 
komme inn på neste års budsjett.

Imidlertid stopper ikke slike van
skeligheter våre bandyspillere. De 
kjører på med friskt mot under de 
rådende forhold, og vi håper at 
sesongen i år blir minst like god 
som i fjor da vi jo en stund 
kjempet om tetplassen i 2. div.

Så vil vi ønske alle Porsere og 
andre lesere av bladet en riktig 
god jul og et riktig godt nytt år 
i håp om at dette vil gi ytterligere 
framgang for vår kjære forening.
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9 drømme turn-døgn i Wien Amatør- kontra proffboksing
GYMNASTRADAEN 1965

Oldtimer.

Leo L. W.

Reidun.

Pors Fotballgruppe.
Andreas Skilbred.

Vi ønsker alle medlemmer av 
vår forening, sympatisører og for
retningsforbindelser en God Jul.

Jeg beklager meget at jeg på 
fotballgruppas avslutningsfest kom 
i skade for å oppgi feil navn på 
giver av en fotballbag. Den rette 
giver var Hans Petter Larsen.

I nærmere to kalender-år har det 
vært skrevet, snakket, drømt om 
og ikke minst trent og spart til 
dette kjempearrangementet som nå 
er gått over i historien — Gym- 
nastrada nr. 4 med Wien som are
na. Hele 8 dameturnere fra vår for
ening pakket i sommer koffertene 
og vinket farvel, med Wien i tan
kene. Og da vi 12 dager senere sat
te våre ben på norsk jord igjen — 
trette, slitne og slepende — bar vi 
på minner som det ikke er ord for, 
og som sikkert aldri vil slettes ut.

Etter å ha kommet over til Fred- 
rikshavn med «Cort Adler», fort
satte reisen med ekstratog direkte 
til Wien. Her satt vi sammenklemt 
i en kupé (med unntak av en som 
reiste med fly) i temmelig nøy
aktig et døgn med ytterst små mu
ligheter for komfort og minimum 
av søvn. Men det var det ingen 
som skulle se på oss da vi kvelden 
etter steg av toget på Westbahn- 
hof og blandet oss med 1100 and
re norske turnere mens et militær
orkester klemte ivei med en feien-

kingliste eller det som bedre er 
«Worlds Champion». Ringvrak er 
en god betegnelse på de fleste 
proffboksere, som har tatt skade 
på liv og helse. Selvfølgelig finnes 
det også managere med humant 
menneskelig vett som sier stopp i 
tide, men de er så alt for skjeldne 
i dette harde yrket.

Nei, kjære amatørboksere som 
måtte gå med profftanker i blodet. 
Penger er ikke alt her i livet, la 
dere ikke lokke inn på noe som har 
med proff og rå kraft å gjøre. Det 
er utdannelsesmuligheter og rike
lige muligheter til å skaffe seg et 
hederlig yrke utenom proffboksing 
i dag. En framtid hvor du allike
vel kan drive din idrettshobby 
boksingen, men i et sundt og rent 
kameratslig miljø.

de marsj. Til disse toner paraderte 
samtlige gjennom en enorm folke
masse som hadde tatt oppstilling 
langs den kjempemessige jernbane
stasjonen, og herfra ble vi kjørt i 
folkevognbusser til hotellet.

Ja, hotellet er et kapitel for seg. 
Vi hadde bestilt 4 dobbelt-rom og 
sett for oss et opphold i lukseriøse 
omgivelser hvor vi om morgenen 
kunne velte oss ut i dusjen, og om 
det ellers var noe vi ønsket, bare 
kunne trykke på en knapp. Men 
disse drømmene ble nok ikke til 
virkelighet. Da vi kom frem, viste 
det seg å være et gammelt slott, og 
her ble vi alle åtte anvist hver vår 
seng og skap på en sal i 3. etasje. 
I den ene enden av rommet var det 
bygget et podie med en liten bal
kong i bakgrunn (her ble det mer 
enn en kveld danset Romeo og Ju
lie), og slottet het Vogelsangheim, 
så man kan jo kalle det romantisk 
— hva? Ja — det spøkte her og
så! Til alle døgnets tider kunne 
man treffe på spøkelser som flak
set rundt i morgenkåper i hallen. 
Vel, våi’ skuffelse var stor til å 
begynne med, men tiden ga oss 
etter hvert ikke anledning til å 
tenke på dette.

Allerede den første dagen star
tet treningen, og det ble ikke bare 
dans på roser. Hver dag før opp
visningene tok til var det trening 
både om formiddagen og ettermid
dagen, ofte mange timer i trekk. 
Men 570 damer som hadde trent 
på forskjellige steder over hele 
Norges-kartet måtte spleises sam
men til et hele, og slik ble det da 
også til slutt etter mang en tre
ningstime både i sol, regn og hete. 
Norge hadde fått en egen bane 
midt i byen, Haydn Park, til dis
posisjon for trening, og vi bodde 
ikke så langt herfra. Ellers kunne 
avstandene være avskrekkende sto
re mange ganger.

20. juli om kvelden fant åpnin
gen av Gymnastradaen sted foran 
Rådhuset. Blant alle våre opplev
elser der nede ble dette et av høy
depunktene — da 15 000 turnere 
fra alle nasjoner marsjerte opp 
forbi spesielt innbudte og tok stil
ling på plassen. Her ble alle tur
nerne ønsket velkommen av repre-

lønnet hjelp, og det har vi en peil
ing på hva koster i dag. Med de 
inntekter vi hittil har hatt av an
legget, kan det bli vanskelig å full
føre de planer som er lagt opp, og 
det vil sikkert bli en del «huebry» 
for de kommende styrer, å løse 
disse problemer.

Dette er ikke skrevet ut fra et 
pessimistisk syn, men kun for å 
få en nøktern vurdering for det 
videre arbeide. Distriktet som sog
ner til vårt Stadion er i rivende 
utvikling, og vi må ikke stoppe opp 
på halvveien, men arbeide videre 
mot det mål som er nevnt tidligere 
— et idrettssenter for hele distrik
tet. Men til dette arbeide trenger 
vi hjelp, både økonomisk og prak
tisk støtte.

Pors har lagt grunnlaget, og 
selvom det vil koste både tid, ar
beide og penger, så vil det sikkert 
ikke være en dårlig investering. 
Samfunnet vil få det tilbake i en 
frisk og sund ungdom.

ferstrasse, opp og ned og opp igjen, 
kikket i vinduene, slukket den en
orme tørsten med en Liesinger Bo
er på en fortausrestaurant, studer
te regnestaven og kom til slutt 
slepende hjem med suvenirer, mat 
og Boer. Så var det å kle seg om 
og ut på strøket igjen. Vi merket 
ikke trettheten før vi kom hjem til 
Norge igjen, men da kom den og
så veltende over oss.

Om kvelden var Grinzing et yn
det utfartssted for turistene. Det 
var en liten vinby med mange små 
restauranter hvor det yrte av folk 
over alt og hvor alle ble kjent med 
alle ved å skåle dus over den be
rømte hvitvinen som i Wien koster 
nesten ingen ting. Fra Grinzing 
kunne man følge veien videre opp 
til Kahlenberg, hvorfra man hadde 
utsikt utover hele byen. Og heldig 
var den som fikk skyss hitopp og 
fikk se Wien by night når den lå 
badet i lys.

Ellers må av severdighetene nev
nes Schloss Schønbrunn (to minut
ter fra Vogelsangheim) med dets 
vakre beliggenhet, omringet av 
blomsterprakt, dyrehage og fri- 
luftsbasscng, Prater Tivoli, Step- 
hansdomen med katakombene og 
Donau Park med praktfull blom- 
sterhage, hvor man fra friluftsre- 
stauranten kunne sitte å lytte til 
wiener-melodier fra orkesteret. Her 
ble Gymnastradaens avslutning 
markert med et flott fyrverkeri.

En av de tingene som imponerte 
meg mest var den åpenhet og venn
lighet som møtte oss overalt blant 
østerrikerne. Alle smilte og var 
hjelpsomme — enten de var kledd 
i sekk eller prakt.

Jeg kunne skrive side opp og si
de ned om denne vakre byen med 
godt skjult fattigdom, men tiden 
og plassen strekker ikke til. Disse 
slitsomme men deilige dagene måt
te få sin ende, og en uforglemmelig 
opplevelse tok slutt. 26. juli om 
morgenen sto vi igjen på kaia i 
Larvik, trette og overveldet. Dette 
skal vi leve på i fire år fremover 
til neste Gymnastrada, enten det 
blir i London, Ziirich eller Moskva. 
Ingen har søkt enda, men disse tre 
byene er på tale. Og vi lever i hå
pet !

For tiden blomstrer en av ver
dens hardeste idretter — boksin
gen som aldri før. Den seiler i god 
medvind og det er stappfulle 
idrettshaller av bokseglad publi
kum. Hetsen mot boksing synes 
dalene og tanken på å skade hver
andre syntes også glemt.

Profftendensen på bekostning av 
våre amatører er urovekkende. 
Toppene i boksesporten ser nå 
proffkontrakt vinkende i det fjer
ne og med den noen tusenlapper 
ekstra. Jo, tendensen til å ødelegge 
boksingen på amatørbasis er der 
og det er å håpe at N.B.F. er opp
merksom på den utglidning som 
finner sted. Hva blir det igjen av 
amatørboksere om toppene forsvin
ner og hva med stevner uten gode 
trekkplastere?

En hver bokseklubb trenger et 
par topper i sin midte for å ildne 
opp interessen og utøve trener- 
virksomhet på sund basis og gjøre 
boksingen til det den skal være — 
en idrettslek.

Vår forening har en av landets 
største boksegrupper og en hær av 
bokseglad ungdom som driver un
der erfarne idrettsledere. Den siste 
tilvekst er Roald Skilbred som 
gjorde come back etter 2 års fra
vær ved å vinne en overbevisende 
seier over en av landets toppbok- 
sere i tungvekt. Det skulle kunne 
bli landslagsdeltakelse igjen for 
Roald.

Ellers ligger man ikke på latsi
den i Pors boksegruppe og den 
hyppige utveksling med danske 
bokseklubber når det gjelder stev
ner ute og hjemme gavner sikkert 
mer idrettens høye mål enn hva 
proffboksingen og den usunne pen- 
gespekulasjonen omkring denne 
kan gjøre. En yrkesbokser som 
skal leve av sine never er det ikke 
gitt hvem som helst å bli og en 
amatør som blir lokket med fete 
kontrakter og store penger burde 
tenke seg vel om før han hopper 
på et slikt tilbud. Er kontrakten 
først undertegnet er du solgt for 
evig og i showbussnissen er du ho
vedaktøren for managerens brutalt 
tjente kroner. Det er han det høs
ter profitten om du da ikke er den 
ene blant hundretusener som kla
rer å slå deg opp på verdens ran-

rentanter for myndighetene i Wien, 
av presidentene i det østerrikske 
og det internasjonale turnforbund 
og av Østerrikes president, Franz 
Jonas. Blant det som ble sagt ble 
det spesielt fremhevet at Gymnast
radaen er en sammenkomst av tur
nere over hele verden uten tanke 
på konkurranse og medaljer, men 
med ønske om å vise sitt lands spe
sielle form for gymnastikk, og å 
knytte vennskapsbånd mellom lan
dene. Mens gymnastradaflagget 
gikk til topps, ble det sendt lys
kjegler over plassen, og plutselig 
ble alle lys i rådhuset tent. Der sto 
vi da med blanke øyne og klump i 
halsen. Det var et syn som må sees.

De påfølgende dager gikk det 
slag i slag med oppvisninger over 
hele Wien både ute og inne. Byen 
var rik på Idrettshaller og baner, 
og vi kunne bare slå opp i pro- 
grammet å velge og vrake.

Den norske dametroppen var i 
aksjon to ganger. Den første dagen 
foregikk oppvisningen på Prater 
Stadion, en fantastisk idrettsarena 
som rommer over 80 000 mennes
ker. Andre dagen var vi i aksjon 
på en liten slette som het Red Star 
Platz. Denne kan sammenlignes 
med den av våre egne treningsba- 
ner her i kretsen, så forskjellen 
var stor. Oppvisningene gikk for
øvrig (etter avisenes utsagn) me
get bra begge steder, og vår alle 
tiders instruktør, Kristine Hovland, 
var strålende fornøyd med oss. 
Vi viste at Norge ligger på et godt 
nivå innen turn, spesielt hva gjel
der stil og presisjon.

To kvelder ble det arrangert 
«Verdens Beste» og «Nordisk Af
ten», begge i det imponerende an
legget, Stadthalle, hvor de fleste 
innendørsoppvisninger ble holdt. 
Til begge kvelder var 16 000 billet
ter utsolgt år i forveien, og vi 
fikk her se 10 av verdens beste 
kvinnelige og mannlige turnere i 
aksjon den ene kvelden, og tropper 
og folkevisedanser fra de nordiske 
land den andre kvelden.

Men det var ikke bare turning 
vi hadde tatt turen for. De fleste 
kombinerte det med ferie, og Wien 
har mye vakkert å by sine gjester. 
Det vi ikke rakk om dagen, det 
måtte vi rekke om natten. Ja, hver 
time på døgnet måtte vi ta til hjelp 
for å få mest mulig med oss. Hver 
ledig stund på dagen trasket vi 
Wiens shopping-strøk, Maria Hil-
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BOTNEN
Telf. v/ brua 52 951 •— v/ Osebro 52 328

Porsgrunn Telf. 51632

Bakeri og konditori
FRUKT TOBAKK SJOKOLADE

Telefon 50260 V. Porsgrunn Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

I

H. M. Marthinsen A.s
Telf. 52 392 Porsgrunn
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Produsent for Telemark:

lundetangens Bryggeri
Medaljedryss 

på jubileumsfesten
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ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

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

Gå til

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ETTER TRENINGEN - - 
slapp av i en god stol

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

^7

Torggt. V. Porsgrunn

Ttmwia SUpeskiuec. 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Z7 i l \

MMNA
PORSGRUNN

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

SFsgffllksSHB.
<_ rj?^.CKSJ f>QRSaWNNl

V. brua

I

or,



E. HIIS

Porsgrunn
Kino

& Co.
Alt for sykler og sport

DROGERI. FARVEHANDEL OG PARFYMERT
Reparasjoner

Telf. 5 07 30 V. Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens Manufaktur
Andr. Aasiand Telf. 5 09 13

Jcmvareforrctning
V. Porsgrunn

— SPORTSARTIKLER-

MABGARIN KC
\FO*90BONBM MARGAMNZABBIXK JLB - FOMQSVMM/

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Støtt bladets annonsører — 
de støtter oss!

Det beste i 
frukt, sjokolade og røykesaker 

får De hos

GOD 
MARGARIN

TVER1 
8OJENNOM

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

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

Abreham Aas 
Storgt. 108 Telefon 5 21 02

Vestsiden Biomster for retning 
Numme og Handeland

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

Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

r

Telf. 52092, Porsgrunn

Kr. Knudsen

SVEISE- OG MEK. VERKSTED, TLF. 51487
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