Nr. 1

21. årgang

1966

O

God påske

PORS-BLADET

2

ftytf fra lurn^ruppa
På turngruppas årsmøte fikk sty
ret denne sammensetning:
Form. Viwi Ann Gundersen, viseform. Dagmar Dahl Mikkelsen, kas
serer Bjørg Frenvik, sekretær Rei
dun Skilbred, styremedl. Astrid
Thorstensen, varam. Eva Melby
Andersen og Thorborg Hellerich.
Det kom fram av beretning og
regnskap at gruppa hadde hatt et
godt år både økonomisk og sports
ligEndel av våre medlemmer har
deltatt på kurs og treningskonkurranser, noe vi også har arrangert
selv.

Forbundsdommerkurs i Oslo.
Som den eneste fra kretsen var
formannen, Viwi Ann Gundersen,
søndag den 6. februar innkalt til
dommerkurs i Oslo med dommere
fra hele landet. Hun forteller selv:
— På forhånd hadde vi fått til
sendt alle obligatoriske øvelser for
damer til verdensmesterskapet i
turn. Dette arrangeres til høsten
i Tyskland, nærmere bestemt Dortmund.
Vi skulle sette oss inn i øvelsene
så godt som mulig, og likedan
pugge en lang trekktabell som
fulgte med hver øvelse.
Kurset startet kl. 10,00 med film
og diskusjon. Filmene ble kjørt
opptil 7—8 ganger i både langsomt
og normalt tempo.
Etter en liten lunsjpause ble vi
samlet i Turnhallen. Her var våre
landslagsdamer innkalt for bl. a.
å trene disse obligatoriske øvelser.
Forbundet håper jo i år å kunne
sende fullt lag til VM.
Gymnastene kjørte alle øvelsene
for oss.
Det var en stor hjelp for oss at
øvelsene ble delt opp, og var det
dunkle punkter, ble disse gjentatt
flere ganger.
Vi holdt på til kl. 16,00, og da
var både gymnastene og dommerne

nokså slitne, men det var både in
teressant og lærerikt å være til
stede.

j^lubblausel

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

Bruker vi det flittig nok?

I løpet av vinteren har jeg hatt
anledning til å være i klubbhuset
De obligatoriske juletrefestene.
endel ganger i private selskaper.
Fredag den 8. januar arrangerte At vi som er Forsere er stolte og
turngruppa juletrefestene. Først glade i klubbhuset vårt er natur
Nøstene, det er så lett å arran lig, for jeg har hørt så mange
gere noe for disse da de er så rosende ord fra alle slags mennes
flinke til å underholde selv. Flere ker, både unge og gamle, sportssang og spilte. Videre var det gang interesserte og ikke sådanne som
rundt juletreet. Brus og kaker ble alle sier: «Dere har det fint som
selvfølgelig servert. Men kveldens er i den heldige stilling å ha et
høydepunkt var allikevel julenis slikt sted å samle medlemmene.
sene som delte ut frukt og sjoko
Er de fleste klar over dette?
lade. Diakon Arnfinn Stein pratet Jeg tror nei — og tror at de fleste
om julen og dens budskap. Han unge i dag tar det som en selv
skrøt forøvrig av ungene fordi de følge. Vi har kanskje vært heldige,
var så stille og lydhøre. Som av men det er ikke bare hell at vi
slutning sang vi «Deilig er jorden». har fått dette huset. Vi har hatt
Senere kom de store pikene. Og endel flinke medlemmer som har
så her var det litt av hvert av vært en medvirkende årsak til
underholdning, bl. a. hadde Reidun dette.
laget en morsom konkurranse som
For kort tid siden var jeg sam
var meget vellykket. Som vanlig
men med bl. a. en god del idretts
ble også denne festen avsluttet
ledere og klubbpatrioter fra 4—5
med at vi sang «Deilig er jorden».
andre klubber her fra kretsen som
Til slutt var det damenes tur.
aldri hadde sett huset fra innsiden.
Her besto traktementet av kaffe
De trodde ikke sine egne øyne da
og kaker. Vi sang julesanger og
de fikk se seg rundt. Ikke så å
gikk rundt juletreet. Også til den
forstå at de misunte oss, men de
ne sammenkomsten hadde Reidun
hadde gjerne sett at de hadde hatt
laget en konkurranse som falt i
et klubbhus som tilnærmelsesvis
alles smak.
kom opp mot dette.
Viwi Ann ledet det hele på en
grei måte.
Dette er kanskje vel mye ros
M.
om porsere og klubbhuset, men det
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God vintersesong
Det har vært mye å glede seg

over i foreningen denne vintersesongen.
La oss først nevne våre bandygutters avansering til 1. divisjon.

nesten norgeshistorie for de brakte
Pors til «Eliteplass» i bandy.
Bokserne har som vanlig hevdet
seg som en av landets fremste

boksegrupper

og

nevekjemperne

har skaffet foreningen nye Nor-

kesmesterskap

og

flere

flotte

seiersresultatcr ellers.
I ski har vi fremfor alt fått
fram en stor yngre garde og skikarene kan vise til kretsmesterskap

både i A-klassen og juniorklassen.

Turngruppa fikk sin kretsmester
i desember. Men for turnerne er

lokalmangelen en stor hemsko, og

her kunne nok resultatene vært

har hatt glede og nytte av huset

tid.

ved at vi ser resultater innen id

Hva kan vi vente oss av gruppa

rettsgruppene både blant aktive
og passive.

som nå setter igang? Treningsinteressen har vært upåklagelig hos
våre fotballspillere i vinter. La oss
etter den løfterike fjorårs-sesongen
håpe at også fotballguttene klarer
å ta spranget opp til en høyere
divisjon.
Gratulerer alle sammen med den
strålende innsatsen hittil.

vendte penger hvis det blir brukt
flittig til hva det er beregnet for.

A.

Helge.

av serien med bare seire skrev de

atskillig bedre med mer trenings

koster å ha dette. Det er vel an

Vi kan vise til endel nye annon
ser denne gang, og kan samtidig
berette at annonseinntektene har
gått inn 100 % for 1965.
Det er annonsørene vi kan takke
for at bladet eksisterer. Vi gjør
det best ved å handle hos Porsbladets annonsører.
En ekstra annonsefolder gjør at
vi er litt rause og sender bladet
også til «ikke-betalere» denne
gang.
Er du en av disse og fortsatt
ønsker å få bladet, så send kon
tingenten kr. 5,— til redaksjonen
snarest.

Med sin suverene gjennomføring

jeg vil fram til er: la oss se at vi

Alle må være klar over at det

Hjertelig takk annonsører!

Helge.

Fra Samegruppa
Tirsdag 8. mars avholdt damegruppa en meget vellykket fest for
eldre i klubbhuset. Ca. 150 gjester
var samlet i salen da form. Nelly
Svarstad ønsket alle hjertelig vel
kommen. Diakon Stein holdt an
dakt, så fikk man sang og musikk
av endel av ungdomsmusikken i
Evangeliehuset, samt 3 mann fra
Frelsesarmeen og opplesning ved
fru Scott. Det var rikelig bevert
ning med deilige smørbrød og
hjembakte kaker. Etter kaffen var
det vitnesbyrd ved lederne for mu
sikken og ved endel av de eldre.
Den eldste deltaker, 93 årige Sofie
Johannessen, sang solo og avla
vitnesbyrd. Mange av de eldre ble
kjørt fram og tilbake fra festen
i privatbiler som var stilt til dis
posisjon. Endel gaver som damegruppa hadde fått i foræring av
endel foreninger på Vestsiden ble
loddet ut. Etter festens slutt var
det rydding og oppvask, og det
ble dekket på ny et langbord i sa
len. Denne gang var det alle sjå
førene og damegruppas medlemmer
som skulle ha seg en velfortjent
kaffetår. Form. Nelly Svarstad
takket alle sjåførene og damegr.
medlemmer for god hjelp og inn
satsvilje, og vi sender alle dere
som hjalp oss med gaver vår beste
takk.
Sekr. M. S.

Bandygriittene
til 1. divisjon
I den forrige rapporten fra bandygruppa ble det nevnt at det så
lysere ut med hensyn til isforhold
og muligheter for treningskamper
enn på lange tider, og at dette
ville bety mye for vinterens resul
tater. At det imidlertid skulle re
sultere i opprykk til vår toppserie,
etter innpå et snes års fravær fra
denne, var det vel allikevel de fær
reste som trodde. Slik gikk det
imidlertid etter en suveren serie
med kare seire. Det sies at det er
første gang i historien at det har
hendt i vår nest øverste serie at
et lag har gått gjennom serien
uten poengtap.
Det kan nevnes at like etter den
avgjørende kampen mot vår harde
rival Røa, kom blant mange andre
en av Røas ledere inn i vår garde
robe og gratulerte oss i noen vel
valgte ord og overrakte oss sam
tidig en diger kam for at vi skulle
greie oss i 1. divisjon. Pent gjort.
Vi har forøvrig en sterk mistanke
om at denne var tiltenkt deres
egen kaptein. Med seier i denne
kampen hadde nemlig Røa rykket
opp.
Samme kveld ble forøvrig grup
pa ved en enkel tilstelning over
brakt hovedforeningens gratula
sjon ved dennes nyvalgte formann,
Helge Madsen.
Det var et stort mål som var
nådd i og med opprykkingen, og
det var tydelig at det meldte seg
en reaksjon etter den store inn
satsen, som sammen med en viss
undervurdering av motstanderen,
var årsaken til at et KM glapp
ut av hendene på oss for første
gang på mange år. Heller ikke vårt
juniorlag klarte denne bedriften i
år. B-laget vårt gjorde en middels
god innsats i den lokale 3. divisjon.
Vi må vel likevel være svært
godt fornøyd med sesongen i og
med opprykkingen. Dette forplik
ter imidlertid, og vi håper at det
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Realfsens Elektriske forretning A s
Porsgrunn

Telefon 50693

Telefon 50693

BUSSE
Anbefaler sin
Tobekk-, sjokolade- og papirforretning
Kommisjonær for
Det norske pengelotteri

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinster
Alt i utstyr.
Pon grunn

Vestregt. 14

Telf. 51729

sluttes opp om treninga når denne
startes opp igjen, og da på et tid
ligere tidspunkt enn før. Det blir
nok atskillig hardere enn i 2. div.,
men materiellet er godt nå og vi
håper og tror at vi ikke skal gjøre
noen dårlig figur hvis det bare
satses.
God sommer!
Da.

Dame

Vestsidens Herrefrisør

og
Herre
klipp

Winje & Christensen
Tlf. 50915

FAGMESSIG ARBEIDE

Porsgrunns Auto A/s
Vask
og
Føhn
Massasje

Valler myrene

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51 150

Hovedstyret avholdt den første
hyggekvelden for året tirsdag den
22. mars. Selv om man ikke fikk
stapp fullt hus var tilslutningen
så god at den frister til gjentagelse.
Da man tok hensyn til fotballguttenes trening ble det en noe for
sen start, men etter en prat i

PORSGRUNDS P0RSELÆNSFABR1K
Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Lille-salen fikk man siden kåseri
og en meget bra Japanfilm av fo
tograf Petter A. Pettersen. Det
var god bevertning og den navn

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

<5« til

SKIEN

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Formannen
T. I. K.’s idrettsmerkeutvalg benyttet anledningen
til en sterk appell om deltakelse
i de forestående idrettsmerkeprøver

kanskje ikke minst p. g. a. alderen
og «motene» straks etter krigen,
vakte munterhet.
Hovedstyrets forsøk med «lokale
krefter» denne gang ga håp om at

vi med litt innsats også skal kunne
arrangere disse kvelder og få til
slutning, selv om det ikke skal
satses alt for store pengesummer.
Vi lover å forsøke igjen og hen
stiller til gruppestyrene å hjelpe

oss med denne store oppgave for
foreningen. La også de passive få
litt igjen for medlemsskapet i fo
reningen. Hyggekveldene samler
SKIEN

for alle våre aktive burde det være
en selvfølge at merket henger på

Idrettsmerke-ittvalg
oppnevnt for første gang

jakka når sesongen er over.

i foreningen

Hadde jeg1 visst----På årets generalforsamling i ho
vedforeningen ble det fremmet for
slag om oppnevnelse av idrettsmerkeutvalg i foreningen, og An
dreas Skilbred er valgt til å ta
seg av dannelsen.

Den endelige sammensettingen
av utvalget er ikke klart når bla
det skrives, men har du stor in
teresse for saken så henvend deg
til Andreas og tilby din hjelp.
Det er allerede for lenge siden
gjort noen forberedelser for star
ten med hensyn til materiellanskaffelse, og så fort banen er tørr
er det meningen å gjøre klart

sprang-bane etc.
Vi håper først og fremst å få
se en rekke av Vestsidens «passi

«Jeg visste ikke at det var så
morro,» sa en ung dame som turnet
for første gang på Husmortroppen.
«Hadde jeg visst dette, hadde jeg
begynt for lenge siden.»
Da vi etterpå snakket sammen
sa hun at det var med litt engstel
se hun steg inn i salen første gang.
Da jeg spurte hva hun var redd
for, svarte hun: «For det første
var jeg redd for å føle meg frem
med, dernest var jeg redd for å
dumme meg ut. — Dette skjønner
jeg nå var ugrunnet.»
Til alle dere som har hatt sam
me tanker, bare møt opp i tumsalen. Dere er hjertelig velkommen
og dere vil snart føle gleden og
nytten av litt gymnastikk.

ve» i aktivitet med Idrettsmerke
prøver når sommeren kommer, og

M.

gjetne sanggruppen fra Kjølnes
ungdomsskole høstet stort bifall
for sin del av programmet.

i Pors og hadde med Idrettsmerkefilmen «Du kan hvis du vil», som

tare!

Idrettsmerkeprøver på Stadion

medlemmene, Foreningens ryggrad.
Helge.

o

/^ø©ne på Vestsiden
CALTEX

MRON
— et «SrDVstoff med
emerett for Caltex

Bet er Caltex som har Boron

‘SendiM & <Servic<^
Porsgrunn

Telf. 53410
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Hva som kreves

for å

Vi nevner bare de øvelser som
sansynligvis passer best hos oss.
Kvinner :

erobre

idretts

merket
Gruppe 2.
Høydehopp m. tilløp
Lengdehopp m. tilløp
Lengdehopp u. tilløp
Gruppe 3.
60 m løp
100 m løp
200 m løp
50 m svømming
500 m skøyteløp
Gruppe Jf.
Balikast, 90 gr. ball b. h
Diskoskast, 1 kg diskos
Kulestøt, 4 kg kule
..........
Slengball, 1 kg ball
Gymnastikk (tabell H)
42 år og over -4- øvelsene 5, 6, 7...

Gruppe 1.
Svømming 200 m uten tid, som
for Svømmeknappen.
Gymnastikk (tabell I) 42 år og
over -r- øvelsene 5, 6, 7.
Langrenn på ski, 5 km på 45 min.
som for skimerket. 42 år og over:
55 min.
Sykling, 10 km 18—34 år: 38
min. 35—41 år: 41 min. 42 år og
over: 45 min.
18-34 år

1,00
1,10mm
3,00
3,40mm
1,80
1,90mm

42 åi' og over

0,90 m
2.70 m
1.70 m

10,5 sek.
16,0 sek.
36,0 sek.
57,0 sek.
70,0 sek.

11.5 sek.
17.5 sek.
40,0 sek.
61,0 sek.
75,0 sek.

12,5 sek.
19,0 sek.
45,0 sek.
65,0 sek.
Utgår

18-34 år

35-41 år

42 år og over

30
17
6
23

m
m
m
m

18-34 år
Gruppe 5.
10 km gang u. pakning på lande
vei eller skogsti (ikke bane) .. 1,25 t.
500 m svømming
15 m
300 m svømming
20 km sykling (tiden noteres ikke)
58 m
10 lem sykling
Langrenn på ski, 10 km arrangert
om krets- eller distriktsrenn ....

Skikretsen kan godkjenne resul
tatet når tiden ligger under gjen
nomsnittet av de 5 beste + 30 %
tillegg for kretsrenn og 40 % til
legg for distriktsrenn. For kl. 35—
41 år: henholdsvis 40 % og 50 %
tillegg. For kl. 42 og over: Utgår.
Dersom spesielle forhold tilsier
at en ikke kan bruke ovennevnte
norm, forelegges saken for Norges
Skiforbund.

35-41 år

28
16
5,80
21,5

m
m
m
m

35-41 år

1,35 t.
16 m

26
15
5,5
20

m
m
m
m

42 år og over

1,50 t.
12 m
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matiske forhold i sin alminnelighet
og det heller ikke finnes svømme
hall i en rimelig nærhet. Når det
gis dispensasjon fra svømmeprøven må en ved å gi en prøve i
tørrsvømming vise at en kjenner
svømmetakene.
Søknad om dispensasjon mea
nærmere orienterende opplysninger
sendes inn og behandles av Idrettsmerkeutvalget.
Beviset for svømmedyktighet
skal påføres skjemaet eller følge
med samme, og det må være be
kreftet av troverdige personer.

Bronse, sølv og gull (forgylt).

Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt de bestemte prø
ver i ett og samme kalenderår er
berettiget til Idrettsmerket i
bronse.

landsrenn eller åpent renn eller
prøve som på forhånd er approbert
av skikretsen. Fordring: Stilkarakter minst 14 poeng.
50 år og over: Utgår.
Sykling, 10 km.
18—41 år: 30 min. 42- 49 år:
33 min. 50 år og over: 40 min.

Gruppe 2.
Høydehopp m. tilløp
Lengdehopp m. tilløp
Lengdehopp u. tilløp

18-41 år

42-49 år

50 år og over

1,36 m
4,50 m
2,40 m

1,25 m
4,10 m
2,30 m

1.10 m
3,70 m
2.10 m

18-41 år

42-49 år

50 år og over

8,6 sek.
13.5 sek.
29,0 sek.
66.5 sek.
2,36 min
5,40 min

9,2 sek.
14,5 sek.
31,0 sek.
71,0 sek.
2,50 min
6,10 min

10 sek.
16 sek.
34 sek.
75 sek.
3,10 min
6,50 min

42-49 år

50 år og over

Gruppe //.
Diskos b. h. .
Diskos sml. .
Kulestøt b. h.
Kulestøt sml.
Spydkast b. h.
Spydkast sml.

Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene
a) 3 ganger, eller
b) 2 ganger, hvorav 1 gang i eller
etter det kalenderår hun fyller
27 år er berettiget til Idretts
merket i sølv.

Boksing.
Plasering innen beste halvpart
av deltakerne i sin vektklasse på
approberte stevner i klasse A og/
eller klasse B.

Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene
a) 6 ganger, eller
b) 3 ganger, hvorav 1 gang i eller
etter det kalenderår hun fyller
30 år er berettiget til Idretts
merket i gull (forgylt).
Dog må hun på forhånd ha tatt
sølvmerket.

Menn :
Gruppe 1.
Svømming, 200 m uten tid, som
for svømmeknappen.
Langrenn på ski, 10 km: klasse
18—45 år: 65 min, kl. 42—49 år:
70 min., som for skimerket, 50 år
og over: 75 min.
Hoppløp på ski. Et stående hopp
utført i kretsrenn, distriktsrenn,

Gruppe 3.
60 m løp .
100 m løp .
200 m løp .
400 m løp .
800 m løp .
1500 m løp

Idrettsmerket for kvinner utdeles i

i

Fotball.
1 landskamp eller 2 kamper i or
dinære runder i NM eller 1. divi
sjon (eller 1 kamp i hver av disse)
eller 3 kamper i 2. eller 3. divi
sjon, eller 4 kamper i 4. divisjon
hvormed likestilles bedriftsfotbal
lens finale- og semifinalekamper.

63 m

35 m

Den obligatoriske svømmeprøve.
Enhver som vil ta idrettsmerket
må være svømmedyktig.
Såfremt ingen av de ordinære
svømmeprøver (gruppe 1, 3 eller 5)
er avlagt må vedkommende mer
ketaker godtgjøre at hun kan
svømme minst 25 meter. Det kan
dispenseres fra denne bestemmelse
hvor dette krav må ansees urimelig
på grunn av de geografiske og kli-

Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene

a) 13 ganger, eller
b) innehavere av Idrettsmerket i
gull (forgylt) som fortsatt har
avlagt prøvene 4 ganger er be
rettiget til
Idrettsrnerkestatuetten.
NB. Prøvene under punkt b kan
dog ikke påbegynnes før i det ka
lenderår merketakeren fyller 30 år.
Diplom for de forskjellige grader
deles ut til dem som ber om det.
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18-41 år

23,50 m
40,00 m

8,25
14,30
31,00
51,00

m
m
m
m

22,50
38,00
8,00
13,75
30,00
49,00

m
m
m
m
m
m

21,00
36,00
7,60
13,00
28,00
45,00

m
m
m
m
m
m

Langrenn på ski.
Ca. 15 km. Arr. som kretsrenn,
distriktsrenn. landsrenn eller åpent
renn.
Skikretsen godkjenner prøven
når tiden ligger under gjennom
snittet av de 5 beste -F 30 % til
legg for kretsrenn, 40 % for di
striktsrenn og 50 % for landsrenn
og åpne renn.
For klasse 42—49 år: Henholds
vis 40 , 50 og 60 % tillegg.
Dersom spesielle forhold tilsier
at en ikke kan bruke denne norm,
forelegges saken for Norges Ski
forbund.
50 år og over: Utgår.

Bandy.
2 seriekamper i 1. divisjon eller
3 seriekamper i 2. divisjon eller 2
kamper i Norgesmesterskapet etter
utslagsmetoden.
50 år og over: Utgår.

Langrenn på ski ca. 30 eller 50
km eller turrenn med pakning ar
rangert som kretsrenn, distrikts
renn, landsrenn eller åpent renn.
Skikretsen godkjenner prøven
når tiden ligger under gjennom
snittet av de 5 beste + 30 % til
legg for kretsrenn, 40 % for di
striktsrenn og 50 % for landsrenn
eller åpne renn.
Klasse 42 år og over: Henholds
vis 40, 50 og 60 % tillegg.
Dersom spesielle forhold tilsier
at en ikke kan bruke denne norm,
forelegges saken for Norges Ski
forbund.

Idrettsmerket for menn utdeles i
Bronse, sølv og gull (forgylt).
Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt de bestemte prø
ver i ett og samme kalenderår er
berettiget til Idrettsmerket i
bronse.
Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene
a) 4 ganger, eller
b) 2 ganger, hvorav 1 gang i eller
etter det kalenderår han fyller
30 år er berettiget til Idretts
merket i sølv.

Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene
a) 8 ganger, eller
b) 3 ganger, hvorav 1 gang i eller
etter det kalenderår han fyller
35 år er berettiget til Idretts
merket i gull (forgylt) dog må
han på forhånd ha tatt sølv
merket.
Den merketaker som tilfredsstil
lende har avlagt prøvene
a) 18 ganger, eller
b) innehavere av gullmerket som
fortsatt har avlagt prøvene 5
ganger er berettiget til
Idrettsrnerkestatuetten.
NB. Prøvene under punkt b kan
dog ikke påbegynnes før i det ka
lenderår merketakeren fyller 35 år.

«Central» Vaskeri
HENTER OG BRINGER

Gruppe 5.
Løp, 5000 m
Løp 3000 m
Svømming, 1000 m
Svømming, 500 m
Sykling, 2 mil ....

18-41 år

22,45 min

42-49 år

50 år og over

24,30 min
15 min

30,00 min

32,00 min

48,00 min

53,00 min

16,30 min
1 time

Telefon 51614
Fergegt. 5, Porsgrunn

PO R8-BLADET
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Vi er skuffet!

Telf. 5 15 68

IlELEVISJON

Aldri har vel sjangsenc for topp

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn

i landet ligget bedre tilrette enn

Radio — Fjernsyn — Elektrisk
Tlf. 52 506

skipropaganda og god kassasukses
rundt om i klubber og kretser her

Brødr. Karlseo
blikkenslagerverksted

52 507
Telefon 50 409

i år. Med de store triumfer som
norske løpere gjorde under årets
VM skulle man også tro at Norges
Skiforbund ville gripe denne fine

sjangsen til å sikre en tryggere
framtid både foi' forbundet selv

H. OL/EN

V. Porsgrunn
Telf. 50425

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Betyr hygghei

Finske og Svenske arrangører som

Representant for Solum
Lensmann J. Hafrcdal, Gråtcnmoen
Telf. 26 177 — 26 165

Grenland Samvirkelag
Avd. 5 — Telf. 5 OJ, 56

I toppform

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.

, BJØRN awm
Eneforhandler

og landets klubber. Men så er det
altså at man opplever at det blir

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

høster profitten av de norske gull
medaljene.

Telefon 52121

Her har du 9 fjellregler som er
gode å ta med:

Det er kanskje med penger som
løpere og lag ute i provinsen har

1. Legg ikke ut på større turer

skaffet, man har lagt grunnlaget
for årets skibragder. Derfor er det

trist å se at nabolandenes klubber
skal gå av med «lønnen» for
strevet.
Q, m.

Begrens arrangørantallet!

med disse renn. Men tro om ikke
det fremdeles finnes håp både for

ha grunn til å være skuffet over

hoppuka og andre arrangementer
om man går til en forandring?

skiforbundets manglende hjelp den
ne sesong.

Opererer man ikke med alt for

fra krets og lagsadministratorer

mange arrangører av nasjonale og
internasjonale renn i forhold til
den beskjedne flokk eliteløpere som

for å få 100-års jubileumsarrange
mentene i Morgedal og Oddbakken

finnes i dag? Uten noen av eliten
som trekkplaster er det umulig å

så vellykket som mulig og man
hadde med god grunn håpet å få
toppdeltakelse. Men trekkplastrene

få et såpass stort renn med sine
utgifter til å svare seg. Ville det

Vi kjenner jo alle til hvilket
enormt arbeide som ble lagt ned

sikret Skiforbundet mulighet for
gementene her ble langt fra hva

hjelpe, og resultatet ble en middel
mådig deltakelse med et dundrende

underskudd for de fire arrange
rende klubber.
Hvor mye kunne ikke en passen
de henstilling fra NSF til den nykårede verdensmester om deltakel

se i Hoppuken betydd både for

PORIGRUMD METJLVESK fl.S

medaljehøsten i øyeblikket som
teller? Hva med propagandaen
blant morgendagens menn?

ble skrevet om i reklameøyemed
for å få dette VM til Norge, må

Ikke minst vi i Telemark, «Ski

uke» like etter "VM ble det gjort
synderlig fra NSF’s side for å

A.s

Skal <lu på fjellet
i påsken?

sportens vugge», som det så pent

man hadde ventet.
Heller ikke i «den norske hopp

Bena Fabrikker

etter å ha holdt enkelte med in
struktører og i kostbare trenings
leirer i lange tider. Er det bare

Årets store underskuddsarrangement i «den norske hoppuke» fris
ter kanskje ikke til fortsettelse

deltakelse annet sted, og arran
V. Porsgrunn

9

arrangører, kretsen og Skiforbun
det selv i form av avgift. Man kan
selvsagt ikke forlange at en løper
stiller opp i et renn, men ville det
være for mye om Skiforbundet
brukte en liten dirigerende fingei
ved valg av konkurransesteder

derfor ikke være bedre for endel
arrangører å «stå over» en sesong,
hvis man bare kunne regne med
bedre deltakelse når man arran

gerer? Det er ingen tvil om at
det i dag foregår en meget uheldig
tautrekking mellom arrangørene,
som gir «essene» store muligheter

til utnyttelse av situasjonen, og
det kan fort ende med at bare
arrangører med «kjempepremier»
kan arrangere.
Vi husker fra i fjor at «den
norske hoppuke» ble arrangert i
sterk konkurranse med renn i
Trondheim og omegn. Hvorfor ikke
lage en virkelig hoppuke, og la
den veksle mellom endel arrangø

rer fra år til år?
Nå er det jo bare navnet som
har likhet med en hoppuke av

Mellom Europeisk format.
—sen.

uten at du er i god form.
2. Gå aldri alene.
3. Tro ikke at du vet alt om
fjellet. Lytt til erfarne fjell
folk.
4. Vær rustet mot uvær selv på
korte turer. Glem aldri kart
og kompass.
5. Meld fra hvor du går.
6. Vis respekt for været og vær
meldingene.
7. Vend i tide — det er ingen
skam å snu.
8. Hold sammen i kritiske situa
sjoner.
9. Spar på kreftene. Søk ly i
tide — grav deg inn i snøen

om nødvendig.

La oss håpe at alle får en riktig
fin påske med mengder av sol, og
da føyer vi til: Husk at huden
kan ta skade av for overdreven

påskebruning.

r
P0RS-BLADET
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Ta idrettsmerket i år

Fra Skigruppa

Skigruppa avsluttet sin innendørstrening for gutter med en hyg
gelig tilstelning på Klyve skole
16/12—65. Til stede var ca. 50
gutter sammen med ledere fra Pors
Det er viljen det gjelder,
og Urædd. Det vanket takketaler
viljen frigjør eller feller!
med gaveoverrekkelse fra begge
klubber til våre to instruktører,
Så ønsker jeg Andr. Skilbred og lærerne Lia og Flatastøl, for deres
Co lykke til med idrettsmerkear- helhjertete og frivillige innsats for
beidet på Vestsiden, og håper på våre gutter. Det ble dessuten vist
noen filmer, der spesielt en ble
et rikt og godt idrettsmerkeår.
meget populær. Den var nemlig
tatt opp fra en tur til Sannidal
Idretten som samfunnssak
året før. Etterpå var det bevert
helsemessig og sosialt —
ning med brus, kaker, appelsiner
og bananer.
Det er idrettsmerket!
Vi var på samme tid i full gang
med treninga i Lille-Rugtvedt.
Hilsen
Gruppa har ellers hatt en meget
hard sesong med meget arbeid i
Gerd Anderssen,
bakkene, da vi har hatt så altfor
meget
snø i vinter. Vi har avviklet
form, i Idrettsmerkeutvalgct,
1 kretstreningsrenn i hopp. 1 kretslangrenn, 1 kretsrenn i hopp, 1 in
Telemark Idrettskrets.
ternasjonalt hopprenn og 1 åpent
renn i alle bakker.
Juniorgruppa har deltatt med ca.
25 guttehoppere, dessuten har vi
B-, yngre- og eldre juniorhoppere
som alle har vært å finne på premielistene i vinter. Noen fullsten
Vår driftige boksegruppe kan og dige tall på antall erobrede premier
så denne sesong vise til meget har vi ennå ikke, men det er gans
fine resultater, og for bare vel en ke mange i år. Vi har også fått 3
kretsmestere: Rolf Sætre i kl. A,
uke siden kunne man melde om Gunnar Follaug i kl. 15 år og Arild
nok et norgesmesterskap til Pors. Jensen i kl. 14 år. De to sist nevnte
gjorde også en fin innsats med
I norgesmesterskapet i Stavan
henholdsvis 8. og 11. premie i
ger gikk Roald Skjelbred helt til hovedlandsrennet for gutter. Pent
topps og vant et klart og fortjent levert. Bjørn Østland deltok som
eneste Grenlandshopper i NM for
norgesmesterskap i tungvekt. Knut senior. Bakkene har i vinter vært
Slåtta leverte en overraskende fin benyttet som aldri tidligere både
av våre egne og løpere fra hele
innsats og erobret sølvmedalje i
Grenland.
lett tungvekt. Asle Leivestad laget
Selvom sesongen nå synger på
en jevn kamp mot kjente Dagfinn siste vers og vi kan begynne å
slappe av, har vi ennå en god del
Næss i lett vcltervekt og burde arbeide i bakkene som må tas før
etter publikums mening hatt seiren neste sesong.
Det er en stor idrettsarena fore
her, mens Finn Nystein, som måtte
ningen har oppe i Rugtvedt. Jeg
rykke opp en klasse grunnet vek håper at alle Porsere vil være
ten, fikk applaus for god boksing med å vedlikeholde og verne om
det store aktivum skiidrettsfolket
selv om motstanderen ble for hard. her har. Takk skal dere ha, dere
En ny flott mesterskapsinnsats «få» som har tatt takene med oss
av våre nevekjempere. Vår hjerte i år.
H. H.
ligste gratulasjon!

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

Ea skal alle Porsere, ja
hele Vestsiden ta idrettsmerket.
Idrett, det er fyrig glede
over det å være til,
rustning under livets alvor,
virket under lek og spill.

Hvilken mektig ide ligger ikke
til grunn for idrettsmerket! Den
favner landet over, den har bud
til ungdom i alle aldre, den inkar
nerer alt i fysisk fostring, trening
og kroppsrøkt — den er idrettens
virkelige ide, hygienisk og sam
funnsmessig sett. Derfor har den
livets rett, og derfor må idretts
merket i langt større grad enn
hittil bli en sentral og samlende
oppgave for alle våre organisa
sjoner og medlemmer.
Det er ikke bare de aktive id
rettsutøvere som bør ta idretts
merket, men det er tilgjengelig for
hele folket — alle dere som regner
dere for å være «idrettens venner»,
alle tribunesliterne, alle dere som
går rundt og prater idrett, dere
kan også ta idrettsmerket. Det er
jo dere som skal foregå med et
godt eksempel. Det beste idretts
laget er det laget som har den
største idrettsmerkeprosent. Det er
derfor med den største glede og
forventning at idrettsmerkeutvalget for Telemark har merket seg
at også idrettsforeningen Pors har
gått til det skritt å velge en opp
mann for idrettsmerket. Dere har
jo den største mulighet for dette
arbeid med den idrettsbanen og det
klubbhuset dere nå er i besittelse
av. Vi gleder oss til å finne navnet
Pors på listen over lag som har
avlagt merkeprøver i 1966. Det
beste laget i 1965 var idrettsfore
ningen Odd, med hele 77 merketakere. Dere kan jo ikke vente å
komme helt på toppen med en
gang, men hvem vet------Jeg vil slutte denne lille appellen
med Bjørnsons ord:

sen

- HeLRRgt;KVirEMlNO‘~
ty -

HQNF

V. brua

Porsgrunn

ETTER TRENINGEN - - slapp av i en god. stol
fra

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

Telf. 51632

Oscar Olsens EftE

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori
Telefon 50260

FRUKT

V. Porsgrunn

TOBAKK — SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

JJ. Pettersen

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthinsen A.s

Telf. 52 392

I

Gratulerer boksere!

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

HO.

TZoowta Stipeskiuet:
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når De velger
o
07

:

< <

«F

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

NORRØNA FABRIKER A/J
PORSGRUNN

Produsent for Telemark:

/■

/

lSpSlJ2!£

Lundetangens Biyggefi

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

Det beste i
frukt, sjokolade og røykesaker

SVEISE- OG MEK. VERKSTED. TLF. 51487

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport

Reparasjoner

Porsgrunn
Kino

Abreham Aas
Telefon 5 2102

Storgt. 10S

Kr. Knudsen & Co.
/©[PTTOEKM

I

A.BERNER -ANPZRSEN «

vpj®
Olsen s
/Ml?PORSGRUNN.

DROGERI. FARVEHANDEL OG PARFYMER!

Telf. 52092, Porsgrunn
Grønnsaker

— SPORTSARTIKLER-

V. Porsgrunn

Telf. 5 07 30

Andr. Aasland
Jemvareforretning

e

Frukt — Sjokolade

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn

■■

iiis

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland
Telefon 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

TELEMARK REGNSKAPSENTRAL A/s
FAGLIG LEDER : SIVILØKONOM ARNE J. TEIGEN
Autorisert av Justisdepartementet for rettshjelp i skattesaker

Teigens Revisjonsfirma
Telemarksgt. 10. Skien, telf. 20 301
R. Grant Teigen privat 52 006

A.S PORSQRUHDS NEK. VÆRKSTED

r

