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vets mening. Den finner du først 
når du begynner a leve etter Guds 
vilje: Elsk Gud over alle ting og 
din neste som deg selv! Ha den 
dype ærefrykt for Gud og se den 
store verdi du selv og din neste 
representerer. Ta konsekvensen av 
det i praktisk handling. Jeg greier 
det ikke, jeg makter ikke å leve 
opp til denne vilje! Slik omtrent 
kommer du til å tenke. Da tenker 
du rett, da er du innstilt på jul. 
Jul er nemlig Guds løsning av ditt

Hva er jul? Det kommer an pa 
hvem en spør. Jul er presanger! 
Jul er strev! Jul er god mat! Jul 
er fest! Jul er en stor forventning 
og en stor skuffelse! Disse og man
ge flere svar ville en få av ulike 
mennesker. De avspeiler de for
skjellige oppfatninger og erfarin
ger. Tross alle ulike syn kommer 
julen også dette året. Du skal opp
leve den omtrent som før, eller 
kanskje ganske annerledes. Det er 
så mangt som kan forandre syn 
og erfaring.

Den innerste kjerne i julen er et 
under. Et under som kaller på 
tvil og på tro. Gud ble menneske! 
Dette er julens egentlige kjerne. 
Mange når aldri inn til den. De 
fleste nøyer seg med innpakningen. 
Noen kommer så langt som til skal
let, de ferreste gir seg tid til å 
knekke det og oppleve at her er i 
en kjerne. Julen er ingen løk som j 
en kan plukke fra hverandre blad ? 
for blad. Nei. den har en kjerne, [ 
slik at den som vil søke etter 
julens egentlige mening og innhold 
ikke skal lete forgjeves. Har du 
ennå ikke funnet noen mening med 
den utover dette at det er en fest $ 
midtvinters, da rna du trenge dy- J? 
pere inn i sak< e. Julen har med 
ditt innerste • sen å gjøre. Som 
menneske, skr pt av Gud, utstyrt 
med samvittighet, spør du etter li-
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og mitt uløselige problem. Gud 
kommer til unnsetning: Eder er i 
dag en frelser født, som er Kristus 
Herren, i Davids stad. Dette er 
ikke et produkt av fromme tanker, 
men det er hva Gud har gitt forat 
du og jeg skal bli frelst ut av vår 
mangel på vilje og evne til å virke- 
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Jacobtent Boktrykkeri, Portgrunn

Ali i utstyr.
T«l£ 51T29PorsgrunnVestregt 14

FAGMESSIG ARBEIDE Telefon 51 150

Helge.

PORSGRUNDS PORSELOSFARRIK

Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

qå hi

Telefon 51614

Fergegt. 5, Porsgrunn

SKIEN SKIEN

Gunnar Holtskog.

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

Noen ord om toppidrett, 
breddeidrett og 

idrettsledere

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Hjertelig takk for all kjærlig del
takelse ved Henry’s bortgang.

Randi Hahn.

Porsgrunns Auto %
Vallermy rene 

AUT. FORD-FORHANDLER

«Central» Vaskeri
HENTER OG BRINGER

Dame
og 

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Redaksjonskomité:
HOVEDSTYRET

Redaktør:
HELGE MADSEN
Adr.: Langgt. 51
V. Porsgrunn
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Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50915

Innstallasjonsavdelingen

«Ekko»

Så kan vi altså nok en gang 
presentere årets siste utgave, som 
vi gjerne utstyrer med noen ekstra 
bilder og et større sideantall enn 
ellers i anledning Julen.

Hver gang man har fått et Pors- 
blad i trykken tenker man seg at 
nå skal man sette tidlig i gang 
med neste, for å få bedre tid. Men 
det blir allikevel som regel med 
tanken, og den samme intense in- 
spurten med masing på trykke
riet og Tor’s manende finger fra 
Posthuset om å holde tidsfristen 
her, gjentar seg, hva det også har 
gjort denne gang. Det har alltid 
vært klaget på skrivelysten hos 
de enkelte medlemmer. Jeg kan vel 
heller ikke annet, men jeg takker 
velvillige bidragsytere til jule
nummeret.

En spesiell takk også til alle 
våre annonsører som vi har sendt 
en bankinkassoseddel i disse da
ger. Vi ser gjerne at den blir be
talt før 15. januar. Uten annon-

DE KOM OG FANT —
— Forts, fra s. 1.
liggjøre Guds vilje, og gjennom 
det finne meningen med livet.

Hyrdene gjorde rett, de gikk for 
å se. De kom, og de fant det slik 
som engelen hadde sagt dem.

De kom og fant, det kan stå som 
overskrift over alle deres erfaring 
som ikke lot det bli med en over
fladisk diskusjon om julens kjerne. 
De som sa til seg selv og hver
andre: Kom la oss gå og se dette 
som har hendt, og som Herren har 
kunngjort for oss. De fant Jesus, 
ikke tomheten, ikke bedraget, men 
han som visste råd med deres svik 
og unnfallenhet, deres selvopptatt
het og egenkjærlighet. Da de fant 
Ham, ble det jul. Ikke gi deg før 
du finner Ham, for da først skal 
du få oppleve livets dype mening, 
den som vil fylle deg med en livs- 
rikdom som overgår alt du før har 
kjent.

Det har vært interessant å lese 
referatet fra drøftinger og vedtak 
på de siste idrettsting — ikke 
minst fra tinget i 1965 der — så 
vidt jeg kan huske — bredde- 
idrettens betydning ble så sterkt 
understreket.

Konkurranseidretten kommer vi 
ikke forbi, men skal de som er 
barn i dag og i morgen, forstå 
hva god helse og fysikk har å si, 
må både lærere og idrettsledere 
stadig ha breddeidrettens betyd
ning klart for seg.

I skolen må kroppsøvingstimene 
bli verdifulle for alle — ikke bare 
for dem som er velutrustet fra na
turens side. Det er de med de 
dårligste forutsetninger for kropps
øving som trenger den mest.

Det er gledelig å se at dette 
motivet mer og mer er blitt en 
ledetråd i det arbeidet de for
skjellige grupper innen idrettslaga 
driver, — og utenfor skoletida er 
det jo idrettslaget på stedet som 
praktisk talt står for all org. fysisk 
aktivitet blant barn og voksne.

Så litt om idrettslederne! Jeg er 
nå ganske godt orientert om det 
arbeide som drives innen de for
skjellige grupper i Pors, — og jeg 
er imponert — ikke minst over den 
innsats som mange av lederne gjør. 
Utei. denne uegennyttige innsats 
fra deres side ville det meste falle 
i stå og store flokker av barn og 
ungdom miste det som i dag er 
viktigere enn noen gang tidligere: 
muligheten for sunn og helsebrin
gende idrett under kyndig ledelse.

Til slutt vil jeg på vegne av 
mango foreldre og som skolestyrer 
- - takke idrettsforeningen Pors 
med sine ledere for det arbeid som 
er utført i 1966, og ønske lykke 
til i det kommende år.

Magnus Hjellum.

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

for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

sørenes hjelp kunne vi ikke drive 
bladet.

En liten ekstra reklamesak gjør 
at vi også denne gang utvider 
abonnementgruppen en del. Vi leg
ger videre med en postgiroblankett 
og ber alle som vil ha bladet i 1967 
betale kontingenten kr. 5,— ved 
leilighet.

Den minste tjenesten du kan 
gjøre foreningen din er å betale 
ditt medlemskort. Vi håper på 100 
% oppslutning når den nye kon- 
tingentordningen trer i kraft 1967.

La meg til slutt få ønske alle 
våre lesere og alle bladets forbin
delser en riktig god Jul og et godt 
Nytt År!

Realfsens Elektriske forretning A s
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

BUSSE
Anbefaler sin 

Tobekk-, sjokolade- og papirforretning
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BOTNEN Formannen har ordet.
Telf. v/ brua 52 951 — v/ Oscbro 52 328

Tor Skarnes utlært
amatørinstruktørBakeri og konditori Helge.FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

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

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

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Kritiserer jeg deg hver gang som 
du kjøper en større husholdnings- 
pakning, Anna-Sting?

Snille Julenisse — noe lignende 
ønsker jeg meg i minkskinn.

Klær til enhver/
Stort wtvalg - høy kvalitet - rimelig pris

Gå til

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

Vi har en mann med en meget 
stor sak, som jeg syntes fortjener 
et kapitel for seg selv i dr. Hvem 
har vært på Stadion i sommer uten 
å se Andreas Skilbred? Det har 
kostet Andreas uendelig mange 
dugnadstimer for «friidrettsanleg- 
get» ble så pass at idretlsmerke- 
prøvene kunne settes ut i livet, og 
på et par høstmåneder har han 
skaffet foreningen IS idrettsmer- 
ketakere, han selv innbefattet i sitt 
60. år. Litt av en bragd!

Gleder og skuffelser
ETTER TRENINGEN - - 
slapp av i en god stol

fra

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFUX
Torggt. V. Porsgrunn

Et nytt driftsår i foreningen er 
snart passert, og denne gangen har 
det altså falt i min lodd å gi noen 
refleksjoner over gleder og skuf
felser i den forløpne sesong.

Sportslig har vi ellers mange gle
delige resultater å vise til: 1. divi- 
sjonskontrakt i bandy, flere Nor
gesmesterskap til bokserne, ny he
derlig 2. plass til førstelaget og 
kretsmesterskap i juniorklassen i 
fotball. Kretsmesterskap i ski og 
fyldig og representativ deltakelse 
av vår turngruppe i årets stevner.

Administrativt er det, nå som 
før, økonomien som opptar mye av 
tiden. Flere av våre gruppestyrer 
setter i gang prisverdige tiltak og 
klarer på denne måte å få endene 
til å møtes.

Lokahnangelen har også i år 
skaffet hovedstyret mye bryderi. 
Vi håper å ha avhjulpet situasjo
nen noe, ved å ha fått koblet 
Grønli og Klyve skolers gymna
stikksaler inn, og vi håper at til
sagnet om ny gymnastikksal ved 
Vestsiden skole neste år vil bedre 
forholdene ytterligere.

Skal jeg nevne skuffelsene kom
mer jeg ikke forbi årets renn i 
«Den norske Hoppuke». Jeg syntes 
Skiforbundet burde ytet noe bedre 
bistand til årets arrangører, som 
grunnet en meget mager deltakelse 
gikk et dundrende underskudd på 
sine arrangementer.

Ferskt som det er, kan vel heller 
ikke tillitsmannskrisen (formanns- 
krisen) som oppsto på fotballgrup- 
pas generalforsamling glemmes. 
Men selv om det virket skremmende 
denne gang tror jeg krisespøkelset
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FABRIKER A/S
SGRUNN

enda kan holdes på avstand i vår 
forening.

La meg til slutt få takke alle 
for sesongen, og på vegne av ho
vedstyret vil jeg ønske alle en 
riktig god Jul og et framgangs
rikt og godt nytt år!

Itowwia Sfcpes&wa: 
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel 

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

sen
V. brua Porsgrunn Telf. 51632

I ~

Boksegruppa har nå i flere se
songer, og med all mulig grunn til 
å være fornøyd, benyttet Tor Skar
nes som trener. Aldri har vel in
teressen vært så stor blant de ak
tive og treningslysten er på topp. 
Tor bestreber seg stadig på å 
kunne yte sitt beste og da Tele
mark Idrettskrets i fjor tillyste 
amatørinstruktørkurs for første 
gang, øynet han sjansen til å få 
mer utdanning, kanskje især teo
retisk, for sin oppgave.

Det var over 30 påmeldte da 
kurset, under ledelse av Jac. Jo
hannesen, tok til borte på folke
skolen om kveldene, og Tor var 
en av den halvparten som full
førte. Han kan nå fortelle at det 
var drøye 70 timer å komme igjen
nom på siden av instruksjonen i 
boksegruppa om kveldene, men kur
set var meget lærerikt og han er 
meget glad for å ha ofret disse 
timene. Undervisningen besto i 
Anatomi, Fysiologi, Treningslære, 
Bevegelseslære og instruksjon, og 
var lagt opp etter plan fra Norges 
Idrettsforbund. Kurset danner 
grunnlaget for alle videre spesial
kurs i de forskjellige særidretter.

Nå er det derfor bare å håpe at 
Norges Bokseforbund arrangerer 
et videregående kurs, for Tor er 
på jakt etter mer utdanning.

Vi gratulerer med kurset og hå
per at du og foreningen vil få 
riktig mye glede av lærdommen 
din i årene framover, Tor.

sen.
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Ellen Martinsen, Marit Nordli Jansen og Grete Hartvigsen.

mole Har du godura gruppas

iakttagel-
sesevne?

Prikken manglet
20 begivenhetsrike år

Episode nr. 2.

M.

•xHarriet Fjeldvik, Vivi-Ann Gundersen og Fine Hansen.

Fotballkampen 
er slutt

•9
’S
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års

over fen som

sommersesong enn fjorårets, men 
som alle vet, glapp det også i år.

Tross alt må vi vel si at seson-. 
gen har vært meget bra. 2. plass i 
3. divisjon, kretsmester i junior,• 
Telemarksmester i lilleputt og el
lers mange gode plasseringer for I 
de øvrige lag. Jeg må få takke alle i 
som hver på sin måte har bidratt j 
til å jøre sesongen meget bra — 
alle aktive — medlemmer av styre ! 
og utvalg, grupper av gode med- ' 
hjelpere og den største gruppen, 
våre trofaste tribuneslitere.

Jeg ønsker alt godt og større 
framgang for fotballgruppa i se- ; 
songen som kommer.

Vi må et år tilbake i tiden for å 
finne episode nr. 1, og det var se- 
songavslutning i fjor. Jeg håper 
at episode nr. 3, når den skal skri
ves om et år, bare kommer til å 
hete Prikken over Fen.

Det går igjen mot slutten på en 
hektisk sesong, og innen bladet 
går i trykken, har vel gruppa fått 
et nytt styre, men det forhindrer 
ikke at det ofres et par linjer på 
årets meritter. Som alle lag gjør, 
gjorde også vi, rustet oss til ten- 
nene for å møte sesongen vel for
beredt.

Åpningen var på mange måter 
lovende, og jeg må si vi hadde en 
bedre utgangsposisjon etter årets

■QJøIIids xi joj ;øpø;s i gi jø
'øÅøjq jiøj jøjæq jø{[ids ug 

‘uøq i øjnq JBq jønjds us 
'Jøjaøxs uø^n jø jøpids ug 

•jøuub g juq jøpids ua 
•uøpuuq i ireqsu 

‘•req uøxq uø jøpjoq uøuuBuqBpj
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Som foran nevnt er Turngruppa
20 år og vi spør Vivi-Ann om hun

15-års medaljen fikk Fine Han
sen, Vivi-Ann Gundersen og Har
riet Fjeldvik.

10 år hadde dagmar D. Mikkel- 
sen, Berit Schjøth, Bjørg Frenvik, 
Eva Melby Andersen, Lillian Lar
sen, Mary Weber, Grete Rosland 
og Solveig Jacobsen.

Etter årsmøtet ble det servert 
deilige snitter og kaffe. Harriet 
Fjeldvik takket for maten og et 
hyggelig årsmøte var avsluttet.

Marit.

Kampen er slutt, laget har vun
net, man ser det allerede på avis- 
fotografene, på seierslaget og på 
de glade ansiktene. Dette ser man 
fort, men bildet er ikke riktig. Seks 
ganger har vår tegner forsøkt å 
gjøre narr av deg. Vi regner selv
sagt med at du er et barn, men du 
lurer nok tegneren likevel. Når 
allikevel også du som er voksen 
forsøker, burde du finne feilene 
ganske fort.

i

Ego.

Turngruppa har hatt årsmøte og
ca. 50 medlemmer var møtt fram. 
Årsberetning og regnskap viste at 
gruppa fortsatt er i god framgang.

Bjørg Frenvik som i flere år har 
nedlagt et stort arbeide som kas
serer ville ikke ta gjenvalg. Som 
takk for godt arbeide fikk hun av 
formannen overrakt en pen bloms
terbukett og noen pene ord. Noe 
hun var vel undt da hun har vært 
en meget flink kasserer.

Valgkomiteen hadde gjort et 
godt forarbeide så valgene gikk 
greit unna. Det nye styre ser slik 
ut: Vivi-Ann Gundersen ble gjen
valgt til formann, likeså sekretær
en Reidun Skilbred og styremed
lemmet Astri Thorstensen. Som ny 
viseformann ble valgt Berit Schjøth 
og til kasserer Aina Abrehamsen. 
Varamenn Liv Olsen og Torborg 
Hellerich.

Turngruppa er 20 år i år så års
møtet ble ekstra festlig. Bordet var 
nydelig pyntet med blomster og lys. 
Gruppa fikk flere blomsterhilsener 
og telegrammer. Hovedforeningens 
formann Helge Madsen var også 
tilstede og holdt en pen tale.

Formannen takket for tilliten, 
hun takket de som var godt ut for 
det gode samarbeidet, likesom hun 
ønsket de nye velkommen i styret.

Et hyggelig innslag var det da 
hovedforeningens formann foretok 
utdeling av aktivitetsmedaljer. 3 
damer hadde vært med fra starten
av, nemlig: Grethe Hartvigsen, E- 
len Marthinsen og Marit Nordli 
Jansen.

vil fortelle litt om gruppa. Hun 
forteller at det var Damegruppa 
med Mosse Magnussen i spissen 
som tok initiativet til starten, og 
gruppa har senere hatt følgende 
formenn: Randi Hahn, Dagmar 
Dahl Mikkelsen, Eva Haugen, Anna 
Evensen, Grethe Hartvigsen, Dud- 
di Kjellevold Røed, Harriet Fjeld
vik, Eva Melby-Andersen og Vivi- 
Ann Gundersen.

Turngruppa har vokst sterkt og 
det er rekordtilslutning til alle par
tier, så lokalene praktisk talt er 
stengt. Gruppa teller i dag ca. 350 
med stort og smått. Den har ført 
en aktiv tilværelse og hai’ vært 
representert på samtlige krets- og 
landstumstevner med til dels me
get store tropper. Også utenlands 
har vi vært representert både i 
Lingiden i Stockholm og Gymna- 
straden i Wien. Vi har vunnet 
lagtevlinger, har fått KM-medaljer 
og mange har tatt ferdighetsmer- 
ket.

Turngruppa har stått som arran
gør av Telemarksstevnet både for 
voksne og barn og flere Krets
mesterskap som alle er brakt lyk
kelig i havn.

Til slutt ønskes alle turnere en 
riktig god Jul og et godt Nytt år, 
cg vel møtt igjen i turnsalen i det 
nye år.
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ORDENSVESEN Rapport fra idrettsmerkeutvalget 1966
et uvesen?

GratulererOg

Turudamea*

Skremmende tall fra
Pors stadion

oAlene på Vestsiden
C A L T E X

BORON
det

Det er Caltex som har Boron

Takk skal dere ha!
A. B.

— et drivstoff med 
enerett for Caltex

I
i

seg 
har

For merkekomiteen
A. Skilbred.

<zB>en6in. & <^eruic^=>
Porsgrunn — Tel f. 53410

Som kjent ble det på Hoved
foreningens generalforsamling 26/1 
1966 besluttet å oppnevne en ko
mite eller utvalg til å ta seg av 
arbeidet med øvelsesfelter for id- 
rettsmerkcprøver på Stadion. Un
der forutsetning av realisasjon av 
planene skulle utvalget forsøksvis 
sette i gang prøver for idretts- 
merket.

Senere på våren oppnevnte ho
vedstyret følgende som medlemmer 
av utvalget, og disse ble også opp
nevnt som kontrollører ved merke- 
prøvene: An dr. Skilbred, Tor Skar- 
nes, Einar Gundersen, Karl Malm- 

k gren, Harriet Fjeldvik, Reidun 
" Skilbred med førstnevnte som form.

Allerede året før — høsten 1965 
— hadde det daværende hovedstyre 
foretatt en på kjøring av fyll
masse på en stripe mellom stå
tribunen og treningsbanen. Der ble 
dengang kjørt på 8—10 lass som 
ble planert ut i løpet av høsten.

Ut på våren og forsommeren i år 
ble det etter konferanse med Sta- 
dionstyret og Hovedstyret bestemt 
hvor øvelsesfeltene skulle plaseres. 
Opparbeidelsen av hopp og sprang- 
baner tok lengere tid enn beregnet, 
da det var vanskelig å skaffe til
strekkelig med fyllmasse. I mellom
tiden ble løpebanen for 60 m og 
100 m jevnet og renset for stein, 
oppmålt og merket. Likeledes ble 
bane for lengere løp raket og mar- 
kert. Løpebanene har nok ikke fått 
det rette underlaget og er nok i 
løseste laget, men de greide 
da til de prøver vi foreløpig 
holdt der.

Som tidligere nevnt, tok 
lengere tid med hoppfeltene, men 
til slutt fikk vi da skaffet så mye 
fyllmasse at vi kunne planere ut 
og grave hoppgroper for lengde- 
sprang og høydehopp. Kastefelter 
for kule og diskos ble plasert bak 
østre mål, og for spyd på nedre 
del av treningsbanen. Vi hadde 
heldigvis en haug med koksgrus 
liggende, og denne ble da benyttet 
til påstrøing som overlag. Vi kunne 
nok trengt noe mer av både koks
grus og fyllmasse forøvrig, men 
det hadde vi ikke, så vi måtte ta 
til takke med det som var. Vi var 
nemlig blitt svært forsinket, delvis

Det som «Fotball» vil med sin 
artikkel er at idretten skal gå i 
spissen for å avskaffe kort og godt 
hele ordensvesenet, og mener det 
har mer form som et uvesen. Bla
det mener at gode minner og venn
skap er hedersbevisning godt nok. 
Det er riktig at gode minner og 
vennskap er godt å ta med på 
veien, men når man for langt 
fortjenestfullt virke har fått en he
dersbevisning har den, etter min 
mening, en tosidig misjon.

Det er mennesker som her får 
æresbevisninger, og det ville være 
meget rart om en ikke setter pris 
på å bli husket på denne måten. 
Et synlig tegn som et supplement 
til alle gode minner.

Den andre siden av saken burde 
være den at det skulle være en 
meget stor ære å få seg tildelt en

Norges Fotballforbunds organ 
«Fotball» nr. 5, 1966 åpner sin le
der med ordet — Anakroisme — 
og oversetter dette med: «foreldet 
tenke- og handlemåte», og spør om 
det fins noe av dette innen idretten.

Sikkert, en hel masse mener 
bladet, og så langt er jeg enig, 
men når det i ovennevnte nummer 
hentydes til idrettens ordensvesen 
er jeg meget uenig.

«Fotball» skriver «at den skikken 
hadde nok sitt utspring i en tid 
da denne med behengte medaljer 
på bryst og helt ned til låra, var 
litt av kjennetegnet på tidens 
menn. Senere har den fått en mer 
diskret, men høyst offisiell plase- 
ring i samfunnslivet. Og i idretts
livet». Bladet skriver videre «og så 
er det sørgelig med den, at hedrer 
du en, så blir minst 2 fornærmet».

Isaksen, Rolf Sætre, Einar Gun
dersen, Andreas Skilbred.

Damer : Harriet Fjeldvik, 
Eva Melby Andersen, Reidun Skil
bred, Johanne Ekelund.

Siste øvelser var sykling og 
svømming. Ved velvillig hjelpsom
het fra Erling Klingberg ble svøm- 
meøvelsen gjennomført i bassenget 
på Vestsidens skole i løpet av ok
tober. Dessverre var det noen som 
sviktet i avslutningen. Disse hadde 
bare en eller to øvelser igjen, men 
på tross av gjentatte anmodninger 
fullførte de ikke.

Alt i alt må en vel kunne si at 
resultatet er oppmuntrende, og med 
de muligheter som vi nå har, skulle 
en gå ut fra at interessen for den
ne gren av idrett også innen vår 
forening burde være til stede, og 
et skritt videre i riktig retning for 
mosjonsidrett er tatt.Turngruppa er som kjent be

stående av bare piker og damer 
fordi mannfolka ikke har vist nok 
interesse for den edle sport. Det 
har vært gjort forsøk på å få i 
gang bl. a. et mosjonsparti, men 
det ble en skuffelse og det var 
ikke Turngruppas skyld.

Som mannfolk og en som har 
hatt anledning til å følge gruppas 
arbeide fra starten av, vil jeg gi 
Turngruppa den ros den er verdt. 
De har gjort et strålende arbeide 
gjennom disse 20 årene. Gjennom 
årene er det hundre, for ikke å 
si tusenvis av piker som har hatt 
glede av å gå i tumsalen og som 
har fått være med på de strålende 
stevnene som har vært holdt rundt 
omkring i kretsen.

Det som igrunnen er mest im
ponerende er at de hele tiden har 
kunnet klare seg økonomisk. Det 
skal mye penger til driften. Man 
skal ha apparater, instruktører, 
musikk osv. Når man dertil vet 
at de ikke har inntekter som de 
fleste andre idretter, kan vi bare 
ta hatten av i beundring for Turn- 
gruppas ledere og ønske dem hell 
og lykke i årene framover.

på grunn av svikt i tilgangen på 
dugnad.

Litt materiell var innkjøpt, nem
lig kule, diskos, spyd, små kast- 
baller, hoppestativ. I tillegg til 
dette har Hovedstyrets formann, 
Helge Madsen, skaffet oss kaste- 
ring til kule, gratis.

Det har vært livlig virksomhet 
på Stadion i høst. Så mange tre- 
nende aktører har det vel ikke vært 
noe år tidligere. Jeg tellet en tre- 
ningskveld først i september, rundt 
hundre små og store, som trenet 
og øvde i en eller annen gren av 
idrett.

Innimellom alle disse fotballspil
lere, boksere, skiløpere og andre, 
var det også en del som drev og 
puslet med øvelser til idrettsmer- 
ket. Vi kom sent igang med disse 
øvelsene, for det ble dessverre hel
ler liten hjelp til opparbeidelse av 
øvelsesbaner, så det tok lengere 
tid enn beregnet før vi hadde an
legget i brukbar stand. Ferdig ble 
det dog til slutt, og oppslutnin
gen om øvelsene har vært ganske 
god, særlig når en tar den sene 
start i betraktning.

Sist i august tok treninga til, 
og den 8. september ble de første 
merkeprøver holdt. Førstemann i 
merkeprøvene var Thor Skames. 
og han var også den som fullførte 
prøvene først.

Etter hvert kom flere og flere 
til, og øvelsene fortsatte både i 
september og oktober. I alt har 
det vært 35 stk. som har prøvet 
seg, men etter hvert har det falt 
en del fra. Det ble jo heller 
liten tid å øve seg på da det ble 
tidligere mørkt om kveldene.

Foruten de ordinære øvelser og 
prøver har nærliggende skoler holdt 
skolestevner på Stadion, således 
Klyve skole og Skogmo Ungdoms
skole, begge med en mengde del
tagere.

Ved avslutningen viser det seg at 
18 stykker har fullført prøvene, 
herav 14 herrer og 4 damer.

Herrer : Thor Skames, Asle 
Leivstad, Roald Skilbred, Tor Jen
sen, Magne Klovning, Tor Meinseth, 
Øystein Viige, Svein Halvorsen, 
Ragnar Numme, Åge Lund, Nils O.

Vi leser av fotballgruppas års
beretning at årets spilleinntekter 
på Stadion har vært meget lave og 
det største publikumstall på en 
seriekamp var mot Øm med 789 
tilskuere. Altså under 1000 tilskue
re som topp i år, når laget helt fra 
starten av stadig har vært å finne 
i tetstriden i 3. divisjon.

I en kamp mot Østsiden var det 
bare 179 tilskuere, som innbrakte 
kr. 551,50 brutto, eller kr. 27,— 
netto. Man skulle tro det var et 
av Halvdan Eltveds regnskaper fra 
«forna da’r» man her hadde for 
seg. Vel har værgudene i hele år 
latt sin vrede gå ut over Leo & 
Co, men er det allikevel bare været 
som har skylden for det dårlige 
besøket?

Vi lar spørsmålet stå åpent den
ne gang, men ser gjeme at vi får 
høre manges meninger om dette 
før neste nr. går i trykken.

sen.

utmerkelse. Dette burde igjen være 
et insitament, en spore, ikke bare 
til å holde ut, men også til å gjøre 
en aktverdig innsats.

Når «Fotball» muligens er redd 
for å hedre en velfortjent medar
beider fordi det er en mulighet 
for at minst 2 blir fornærmet, ja 
da er det en liten svikt en plass. 
Nei, la ikke frykten for konse
kvensene velte gode tiltak.
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Medlemskontingenten

i

Hilitsmannskrise
Vi må se framover på generalforsamlingene.

ABJ.

L. L. W. Helge.

Fra 1. januar 1967 blir det som 
kjent nyordning i foreningen når 
det gjelder kontingenten.

Kontingenten, som koster kr. 10 
pr. år for voksne og kr. 3,— for 
barn, skal nå innbetales direkte til 
Hovedforeningen, og gir medlem
skap i alle grupper for menn. Turn- 
gruppa og damegruppa får fortsatt 
sin egen kontingent.

Kontingenten vil bli innkrevd ved 
husbesøk, og vi håper at riktig 
mange vil slutte opp om foreningen 
med sitt medlemskap når kontin- 
gentinnkrevingen finner sted på 
nyåret.

livet. Og la oss gjennom regelmes
sig mosjon ta vare på legemet 
vårt. J- O.»

Som dommer var han dårlig — men 
springe kan han da virkelig stor
artet —

«Ansvaret for vårt legeme
Det hendte noe merkelig på Pres

teforeningens generalforsamling i 
høst: et så uteologisk emne som 
«Bøy og tøy» var satt opp med 
selveste Stein Johnsen som fore
dragsholder. Hvorfor? For å vekke 
prestene til ansvar for sin. legem
lige helse. Men det er nær sagt hele 
folket vårt som trenger et varsko 
her. Det fins jo nesten ikke et yrke 
som krever kroppslig innsats len
ger. Og yi er på god vei til bare å

Det er selvfølgelig meget bekla
gelig når tillitsmannskrise-spøkel- 
set begynner å vise seg i en fore
ning av vår størrelse. Vi fikk oss 
en kraftig tankevekker, om ikke 
verre, da man ikke fant villige 
formannskandidat i fotbaligruppa 
forleden, men vi har vært nødt til 
å utsette valg før, da det har vært 
mangel på kandidater, og da — og 
jeg tror også denne gang — har 
det ved neste korsveg løst seg til 
alles tilfredshet.

La oss derfor håpe at vi også 
denne gang kan holde spøkelset på 
avstand, men nå er det allikevel 
på tide at vi tar spørsmålet al
vorlig.

Det har tidligere ved flere anled
ninger, og også nå, vært hevdet at 
man burde komme fram til 2-års 
perioder for valgene, slik at bare 
halvparten av medlemmene i et 
styre eller utvalg var på valg i en 
og samme sesong. Dette tror jeg 
kan bli en for stivbent form, og 
hvem vet om det ikke vil føre 
til at det blir enda vanskeligere å 
få villige tillitsmenn om de må 
binde seg for to år.

Nei, la oss nå for alvor begynne 
å arbeide mer målbevisst ved ge
neralforsamlingene. Vi bør ved en
hver generalforsamling bestrebe 
oss på å få minst en ny mann inn 
i styret og de forskjellige komi-

Spesialtrening må til.

Mange av våre eldre medlemmer 
som har vært aktive burde stille 
seg til tjeneste for treneren for 
eventuell spesialtrening. Det med 
spesialtrening tror jeg er et for
sømt område. Treneren har ikke 
tid til personlig å ta seg av hver 
enkelt spiller. Kunne han en gang 
i blant få hjelp av en forhenvæ
rende aktiv kunne meget godt ut
rettes.

Jeg håper dere tenker over dette 
og ofrer noen timer i uken, og jeg 
er sikker på at det vil gi resul
tater. Kanskje det kan være det 
lille som skal til for å rykke opp. 
Interessen blir mye større både for 
treningen for tilskuerne og sist men

£n sunn sfel i et sunt legeme
Et samarbeid.

sitte oss gjennom livet: på skole
benken og kontor, i bil og buss og 
tog, og foran radio og TV-skjerm. 
Den kropslige degenerasjon henger 
som en trusel over oss. Overemæ- 
ring og overvekt holder på å bli 
folkefiende nr. 1.

I lys av slike fakta blir det et 
nærgående krav å ta bedre vare på 
vår kropslige helse. Med en slapp 
og dorsk kropp makter vi heller 
ikke å gjøre en fullgod arbeidsinn
sats. Og har vi tenkt ringe om den 
store folkebevegelse som heter 
idretten, får vi sannelig tenke om 
igjen. Og vi skal huske på at i 
bibelen finner vi en meget høy 
vurdering av legemet: «Vet dere 
ikke at deres legeme er et tempel 
for den Hellige Ånd, som bor i 
dere? Om noen ødelegger Guds 
tempel, ham skal Gud ødelegge.» 
Et annet sted sier Paulus: «Gid 
deres ånd og sjel og legeme må 
bevares fullkomne, ulastelige inntil 
Jesu Kristi dag.» La oss som krist
ne heller se på idretten som en 
god forbundsfelle i kampen mot 
alt som vil bryte ned i menneske-

Dette som sign. J. 0. (sannsyn
ligvis sokneprest Overå) her skri
ver, synes jeg er meget sundt, men 
er det ikke også litt av en utfor
dring? Kunne det tenkes at vi, 
idrettens folk, kunne tenke den 
andre veien, tenke på ansvaret for 
vår sjel?

Det burde bli en bedre og bre
dere dialog mellom sjelesørgere, 
kristne ledere og idrettens folk, og 
da på et sunt grunnlag.

Ta en aktuell ting — en begyn
nelse til et bedre samarbeid — 
idrettens ungdomsgrupper. Der er 
det en interesse som er overvelde- 
ne. men vi makter ikke å følge 
opp. Ser, hos disse idrettsgutter 
og piker er det rom for annet enn 
ren konkurransemessig idrett. For 
å komme på talefot med disse ung
dommer (det gjelder for øvrig 
ikke bare ungdommer) nytter det 
ikke å sitte innenfor fire vegger å 
fortelle de tilstedeværende hvor 
glad en er fordi en ikke er som 
nettopp disse.

I ungdomsmagasinet «Ny Hori
sont» nr. 6, 1966 utgitt av Det 
Norske Misjonsselskap skriver re
daktør Nils-Tore Andersen i en le
derartikkel bl. a.: «Legemet er ån
dens tempel og vi skal ta godt vare 
på det slik at det ikke forfaller. 
Vi har forsømt noe ved denne si
den i vårt kristelige ungdomsar
beid». Ja, ikke så rent lite mener 
jeg.

Møt idrettsfolk i marken, og jeg 
tror det er rom for et samarbeid.

La meg slutte med en liten 
omskriving av de siste linjer i 
J. O.’s artikkel. La oss alle se på 
idretten og kristendommen som 
gode forbundsfeller i kampen mot 
alt som vil bryte ned i menneske
livet.

ikke minst inntektene vil stige. 
Dermed bedre økonomi og lettere 
for ledelsen å drive.

Alle som har vært borte i admi
nistrasjon vet hvor vanskelig dette 
er, og det tar lang tid for å plan
legge hvordan man skal kunne ord
ne dette og hint. Dermed kan man 
ofre seg for andre og viktigere 
oppgaver.

I mørke høstkvelder har en gjer
ne litt mer tid til å gjennomgå 
«dagens post» noe nøyere enn 
ellers.

Vi blir jo «belastet» med så mye 
lesestoff av ulik karakter at det 
halve mange ganger kunne vært 
nok.

I min postkasse kommer det også 
fra tid til armen Porsgrunn Me
nighetsblad. Det jeg festet meg 
ved denne gangen — bladets nr. 9, 
november 1966 — var artikkelen: 
«Ansvar for vårt legeme» som jeg 
synes bør gjengis i sin helhet:

teer, og fremfor alt må vi ta vara- 
mannsplassene høytideligere enn 
det som oftest blir gjort i dag. 
Dette må ikke være en plass for 
avgåtte tillitsmenn. Her har kan
skje valgkomiteen sin aller vik
tigste oppgave. For som varamenn 
burde det bare være plass til unge 
kandidater som man med årene 
regner kan stå rede til å ta et av 
de viktigere verv i foreningen.

Vi har hatt alt for lett for å 
klappe inn en som «bare blir va
ramann», og jeg tror nok om vi 
tenker etter, at vi har hatt mange 
gjengangere på varamann og sty- 
remedlemsplassene, som aldri har 
vært villig til å ta en viktigere 
jobb i foreningen.

Det kan selvfølgelig være meget 
nyttig i nuet å ha et drevet og 
samarbeide klar. Men i lengden vil 
nok en hver gruppe stå seg på ny- 
innsprøytninger før den dagen 
kommer da omtrent hele styret 
forlanger avløsning. La oss for 
fremtiden ikke bare ha årets valg 
i tankene ved årsmøtene.

Vi har også et spøkelse som fore
løpig bare har gjort sine meget 
korte entreer i likhet med Medbø’s 
munk å ta hensyn til. Vi må se 
lengre framover skal vi klare å 
holde dette skremmende spøkelse 
på trygg avstand.

Etterpåklokskap KMHæl
I fotball gikk det godt for oss 

i år, selv om vi selvsagt hadde 
håpet og ønsket at vi hadde vunnet 
3. divisjon og gått en divisjon opp. 
Det blir snakket så mye om hvis 
vi hadde gjort sånn og sånn, så, 
osv. For det første så gjorde jo 
spillerne så godt de kunne, og de 
var vel like interesserte i å toppe 
serien som oss andre. For det 
annet tok UK ut det laget som de 
synes var det beste. Hvis man 
skulle gjøre hva alle kloke hoder 
foreslo, så ville det bli et eneste 
kaos.

Jeg synes både spillere, UK og 
trener har gjort en meget god 
jobb, og takker dem for helhjertet 
innsats. Det går flere tog. Nå har 
vi vært på «nippen til å rykke 
opp to år på rad, la oss håpe at 
det gamle ordspråket sier sant, 
nemlig at «alle gode ting er 3». 
Da er det vår tur til neste år.

På avslutningsfesten var både 
spillere og ledere optimister og de 
fleste går inn for fullt til neste 
år. Vi ønsker lykke til !
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E. HIISSkigruppa
PORS,

Porsgrunn
Kino

Vi er ikke overtroiske, men velger å avholde årets første

& Co.
hyggekveld DROGERI, FARVEHANDEL OG PARFYMERT

Telf. 5 07 30 V. Porsgrunn

^uleavskiedsfest — SPORTSARTIKLER — Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

GM.

Lundetangen oppretter egen julebar.

Se for øvrig annonse i dagspressen.

Hovedstyret.

fl.S MlrøØTO HEL OMKSTED

Vi legger opp til lett underholdning, og selv om programmet er 
under stadig bearbeidelse i hovedstyret og trolig ikke vil være 
helt bestemt før i 11. time, kan vi meddele at vi har sikret oss 
den nye flotte fargefilmen fra VM på ski 1966. Det vil bli kon
kurranser med fine premier og vi. håper å kunne engasjere et 
populært orkester. Turngruppa, som igrunnen har sviktet en del 
på tidligere hyggekvelder innbys spesielt denne gang, for at vi 
skal få bedre sving på dansen.

All for sykler og sport 

Reparasjoner

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen (men vi må 
ta forbehold om å kunne stenge dørene når lokalet er stappfullt).

i vår forening, og hevde seg godt 
i vinterens renn.

Landsrennet.
Som kjent skal skigruppa arran

gere landsrenn 11. og 12. februar. 
Muligens TM på ski 1976 blir lagt 
inn her.

FREDAG 13. JANUAR KL. 19,00 I PORS KLUBBHUS
Dette er 20. dag Jul, og vi tenker å arrangere kvelden som en

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13

Det beste i 
frukt, sjokolade og røykesaker 

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland 

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

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Gartneri og Blomsterforretning
Langgt. 20 V. Porsgrunn Tlf. 51281

Abreham Aas
Storgt. 108 Telefon 5 21 02

Teigens Revisjonsfirma 
Telemarksgt. 10, Skien, telf. 20 301 

R. Grant Teigen privat 52 006

Amidir. Aasiand
Jernvareforretning

Magrøe Jobraoseø?
Telf. 52092, Porsgrunn

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

//// 1 L
SVEISE- OG MEK. VERKSTED, TLF. 51487

TELEMARK REGNSKAPSENTRAL A/s 
FAGLIG LEDER : SIVILØKONOM ARNE J. TEIGEN 

Autorisert av Justisdepartementet for rettshjelp i skattesaker

dsenKr. Knu
Rugtvedtkollen.

Når dette leses er vel de første 
hopp allerede gjort i Rugtvedt. Sist 
vinter var det vel ikke noen bak
ker som ble så mye benyttet som 
våre 3 bakker. Der kom jo hoppere 
fra både Vestfold, foruten vår egen 
krets også løpere fra Kongsberg 
hit for å trene, noe som viser at 
Rugtvedtkollen ligger meget sen
tralt.

For at hoppere og ledere skal 
trives har vi anskaffet oss en 
kombinert redskaps- og oppholdsbu 
som er plasert ved bånn av bakken.

Skigruppa ønsker alle Porsbla- 
dets lesere en god Jul og et godt 
Nytt År!

Gunnar Follaug og Knut Harald 
Lindheim, Kragerø deltok i sam
lingen for våre juniorhoppere på 
Savallen under ledelse av Thoralf 
Engan. Guttene hevdet seg meget 
godt og ble nr. 16 og 15 ved av- 
slutningsrennet, hvor der deltok 
40 stykker.

PIFITOCkA

JTRIp -ANbEOi» 
RITTILSENs 

/trø ‘30RSGRUHN.

Pors-loypa
er i høst ryddet og merket med 

blått fra Rugtvedtkollen fram til 
Trommedalen. Likeledes har Skien 
Turistforening i samarbeid med oss 
merket opp løype fra denne og 
fram til Geiteryggen flyplass. Kå
re Liane har vært basen for mer
kingen og ryddingen av Porsløypa. 
Godt gjort!

/{'i .............. _ .**■

K' - Ab

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Løypene 10 og 15 km er de sam
me som ble lagt opp for NM 1965. 
Disse løypene er for det meste 
ryddet og merket, men her trenger 
en god hjelp av Pors’ medlemmer. 
Derfor Porsere legg skituren i 
disse løyper.

Innendørstreingen er blitt drevet 
3 kvelder i uka på Klyve Skole 
under god ledelse av Rolf Sætre. 
Våre langrennsgutter tar Ståle 
Voje seg av med stor iver.

Vi har også i høst fått nye inn
meldelser i både hopp- og lang
renn og håper at disse vil trives
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En Blåmanns erindringer God Juniorsesong

Den praktiske julegaven.

Målvakten har pause.

Fra

Forballgruppas årsberetning

til-

/ø a'
li «

Hi.

Hilsen Blåmann.

Blåmann, Blåmann, IS år 
henter alle poeng vi får. 
Losse dem i Porsgrunn Vest 
der poengene trives best.

Hvil i vinter, hvil nå godt 
Takk til Blåmann vi nå har fått. 
Takk da Blåmann for i år 
Vel, vi treffes til neste år.

Årets sesong i junioravdelingen 
må vel kunne betegnes som en av 
de bedre sesonger på mange år. 
Alle våre lag har gjort en heder
lig innsats i de forskjellige serier.

I likhet med de siste år ble det 
også dette året satt opp 6 lag fra 
Pors junioravdeling: 1 juniorlag, 
1 guttelag, 2 småguttelag og 2 
lilleputtlag.

Vårt 2. lag av lilleputter hevdet 
seg også meget pent til tross for 
at de fleste er meget unge av alder. 
De ble nr. 6 av 12 lag i Skiens- 
avdelingen.

Småguttelag 1, endte som nr. 2 
med 10 poeng og 19-3 i mål, dess
verre med et tap for årets krets
mester Skien Ballklubb. Vi satte 
store forhåpninger til dette laget 
og de burde ha vunnet sin avdeling 
og kanskje også kretsmesterskapet. 
Men vi får trøste oss med at de 
har årene foran seg, for emner er 
det ikke manko på.

2. laget spilte i avdeling 3 og ble 
nr. 5 med 6 poeng og 21-17 i mål
forhold. Det var 8 lag med i denne 
avdelingen.

Ikke enda Otto! Du må vente et 
øyeblikk til-------

A-laget har i år spilt 27 kamper. 
16 seire, 4 uavgjorte og 7 tap, 
med målforhold 55-29. Det er be
nyttet 21 spillere på laget og Øi
stein Wige, Rolf Askedalcn, Rag
nar Numme og Kåre Bergstrøm 
har spilt samtlige A-kamper. Øy
stein Numme er toppscorer med 
13 mål.

B-laget har spilt 16 kamper, 10 
seire, 2 uavgjort og 4 tap med 
målforhold 60-31. Dette holdt til 
2. plass i serien.

C-laget endte på 4. plass i se
rien. 9 kamper, 5 seire, 2 uavgjort 
og 2 tap med målforhold 35-18.

Junioravdelingen: Se egen be
retning.

TA/SIF hadde satt opp Dan
markstur for det lag som vant 
serien og turen gikk den 6/10 med 
«Peter Wessel». Det var stor stem
ning under hele reisen og toppen på 
kransekaka var at Pors spilte en 
glimrende kamp mot Fredrikshavn 
Boldklub som ble nedsablet med 
7-0.

Det ble nyttet 12 spillere på 
mesterlaget: Hans Kristian Hegna, 
Tom Weber, Trond Hansen, Rolf 
Svennungsen (kaptein), Ivar Realf- 
sen, Espen Gundersen, Tom Bjørn 
Hellerich, Olav Tveit, Ragnar Hjel
lum, Helge Karlsen, Rune Frønes 
og Helge Lillefjære.

Juniorlaget har gjort en meget 
god sesong. Foruten å vinne sin 
serie uten tap, 20 poeng på 11 
kamper og 39-5 i mål, gjorde de en 
meget god innsats i årets junior- 
cup. I kval.runde 1-0 over Lange
sund, 1. runde 2-1 over Fram’s gode 
juniorlag, 3-1 over Grane, Aren
dal i 2. runde og i 3. runde tap 
3-1 for årets finalist i cupen Store 
Bergan. Store Bergan vant forøv
rig også årets BEHA-cup for ju
niorlag. I Beha-cupen ble Pors nok
så overraskende slått ut av Snøgg ? 
på Notodden.

Årets kretsmestere er disse:
Arild Weholt, Karl Eivind Røl- 

land, Kjell Pedersen, Thor Helge

Halvorsen, Kai Gulliksen, Trond 
Kjellevold, Arild Jensen, Thor Jo
hansen, Kåre Numme, Nils Olav 
Isaksen (kaptein), Runar Tolnes og 
Jan Magnussen.

Lagets kaptein, Nils Olav Isak
sen, har spilt en kamp — forøvrig 
årets eneste — på juniorkretslaget 
mot Vestfold. Arild Weholt. Trond 
Kjellevold, Kai Gulliksen. Kåre 
Numme og Nils Olav Isaksen har 
spilt sin siste sesong i juniorav
delingen, og vi vil takke for deres 
innsats og gode oppførsel i avde
lingen. Fra neste år er de senior- 
spillere og måtte de tilføre våre 
høyere lag et nytt og friskt pust 
til fremme for avdelingen.

Dessuten vil jeg takke fotball- 
gruppas styre og juniorledeme for 
meget godt samarbeid i det året 
som gikk.

God Jul og et godt nytt år øn- 
skes våre spillere i alle lag.

Sv.
Fotballgruppa har hatt følgende 

dommere i aksjon: Forbundsdom- 
mer Olaf Skilbred, Kretsdommere: 
Finn Nordal Kristiansen, Trygve 
Thorstensen, Max Urenfelt og As
bjørn Wennerød. Passive kretsdom
mere: Jan Jakobsen og Bjørn 
Bjørnstad. Aspirant Bjørn Olsen 
har i høst fått kretsdommerserti- 
fikat.
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Porsbladets redaksjon har nesten 
satt større krav til meg enn fot
ballgruppa har gjort. Kjøre kan 
jeg, men skrive — nei, men skitt, 
jeg prover.

Som de fleste vet er jeg en buss, 
født i 1946. Min nåværende eier, 
Fotballgruppa, fikk (ja, jeg må si 
fikk) meg i 1965. Det var her jeg 
startet mine små erindringer, for 
de hyggeligste minner har jeg nem
lig fra den tiden.

I 1965 fikk jeg også en make up. 
Blå og hvit ble jeg sprøytet, derav 
navnet «Blåmann».

På tross av min høye alder var 
dessverre året 1965 spekket med 
litt for mange barnesykdommer. 
Alt måtte jo, etter mange års 
hvile, trimmes igjen. Men de an
svarlige i gruppa forsto mine pro
blemer og bar over med meg. Litt 
synd syntes jeg nok på formannen. 
Blid og fornøyd vinket han meg 
avsted til Sandefjord med våre ju
niorer som passasjerer, men det 
var ikke lenge Adam var i paradis 
og formannen i den syvende him
mel. Jeg fikk total stopp i Lan
gangen. Kløktige hoder hadde tid
ligere heldigvis funnet ut at et 
abonnement i et redningselskap 
kunne komme godt med, og det 
gjorde det denne gangen. Forøvrig 
ble det ikke den eneste gangen vi 
benyttet oss av abonnementet i 
året 1965. Våre «Old Boyser» skulle 
til Østfold en søndag for å spille 
rundekamp. Nyvasket var jeg, og 
alt i orden. Søndag morgen skulle 
jeg hentes, men jeg klarte ikke å 
holde på vannet, eller rettere sagt, 
på bensinen. Her var gode råd dyre. 
Lekasjen ble prøvd stoppet, først 
med en liten flis, deretter med en 
større, og til slutt med tyggegum
mi, men intet hjalp og der ble jeg 
stående, meget lei selvfølgelig.

Året 1966 har for meg vært et 
strålende år. Alt har gått smerte-

Guttelagct burde også gjort det 
bedre enn å bli nr. 3 i sin avdeling. 
Laget fikk 12 poeng og 23-7 i mål. 
Årsaken til at resultatet ikke ble 
bedre — eller slik vi ventet det — 
er kanskje at programmet ble for 
hardt for de 5—6 guttespillerne 
som også ble nyttet på juniorlaget. 
En annen grunn er kanskje at 
laget hadde sine svake punkter, 
tapet mot Borg 1-2 hadde nok 
sistnevnte årsak.

Lilleputtenes 1. lag vant TA/ 
SIF’s lilleputtcup uten tap og med 
målforhold 54-3. Kun en uavgjort 
kamp hadde laget og det var i 

^^sclve finalen mot Snøgg på Urædds 
stadion, resultat 2-2. Denne kam
pen var etter vår mening den dår
ligste kamp laget presterte og ner
vene får vel ta skylden for det. 
Den andre finalen som ble avholdt 
på Notodden vant vi suverent 3-0 
etter meget godt spill. Notoddens 
publikum ga mange ganger applaus 
for åpen scene.

Årets Skidar-cup for lilleputter 
ble vunnet i år etter å ha vært i 
finalen de 2 foregående sesonger. 
Snøgg var også her finalemotstan- 
der. Det måtte straffe-konkurranse 
til for å kåre mesteren, fordi stil
lingen var 1-1 ved kampens slutt. 

^^Pors vant denne 3-2.
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fritt, bortsett fra en liten stopp i 
Korketrekkeren p.g.a. bensinman
gel, men det var da ikke min skyld. 
Det siste jeg har vært med på var 
å bringe og hente spillere og le- . 
dere i Larvik, de var nemlig på 
Danmarkstur, uten meg, men jeg 
vet litt lell jeg.

Som sagt, til Larvik fraktet jeg 
30 feststemte Porsere. Til Fred
rikshavn bar det. Der sto det en 
buss finere enn meg ble det sagt, 
(men det tror jeg ikke noe på) og 
kjørte deltakerne til Aalborg hvor 
de ble innkvartert på hotell og 
deretter kjørt til et varehus.

Om kvelden var stedet «Am- 
bassadur» med alle dens herlighe
ter. Referat herfra er nokså spin
kelt (dunkelt tenker jeg), men de 
reiste da alle søndag fra Aalborg 
via Vorsaa kro tilbake til Larvik. 
Der sto jeg trofast og ventet, all
tid parat. Fy, for et lass. Vekten 
var tredoblet, men ingen sure mi
ner, og jeg gikk som ei klokke. 
Jeg hørte gutta nevne navn som 
Singeragent 007, herr? Larsen og 
herr Hennessy, men jeg er like 
klok. Alt vellykket var det eneste 
jeg forsto.

La meg på slutten få takke pi
lotene Asdahl og Austad for godt 
kameratskap, de var gode busser 
de, og runde det hele av med et 
par vers av en sang som er 
egnet meg:
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