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Flott fotballsesong
setter sitt preg
på bladet
Det har vært A-laget som har satt
sitt preg pa denne sesongen, og det
m;i også bli deres prestasjoner som
setter sitt preg på dette bladet.
Vi har nå i flere sesonger hatt
nok å gjøre med å vurdere sjanser
for opprykk i denne høstutgave av
bladet, for å i neste å beklage at
det ikke gikk etter oppskriften. I
år var det klart for 2. divisjon
allerede lenge før bladet skulle i
trykken, men vi syntes vi måtte
ha med også sluttkampene før vi
kunne sende bladet ut.
A-lagets prestasjoner har vi til
børlig komentert annet sted i bla
det. La oss også få sende vår gra
tulasjon til de øvrige lag i gruppa
med deres pene resultater. Høyest
raker vel Lilleputtenes seier i TA
—SIF cupen.
Gratulerer med en suveren se
song fotballgutter!

Helge.

«CentraS» Vaskerå
HENTER OG BRINGER

Telefon 51 614
Fergegt. 5, Porsgrunn
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Fors klar for 2. divisjon
Endelig har det lykkes. Vårt høye
ste ønske på Vestsiden i mange år
na er realisert og vårt A-lag får
gleden av å kunne spille i 2. divi
sjon fra neste sesong av.
Vi ville jo være hoppende glade
om denne plassen bare var blitt
sikret, og hva skal vi så skrive
etter at avdelingsmesterskapet i 3.
divisjon ble erobret på en så su
veren måte som i år, og etter at
prestasjonene også ellers har vært
så fremragende.
Fantastisk, vil vi betegne sesongen her på Vestsia. Vi vet at
prestasjonene også har blitt behørlig lagt merke til langt ut over
kretsens grenser.
La oss gjøre et tilbakeblikk i
denne suksess-sesongen.
Det så
igrunnen ikke så lyst ut når man
tok til med treningskampene i vå
res og de herrer UK klødde seg
nok en smule i hodet etter at de
første treningskampene endte med
nederlag. Det lysnet noe etter hvert
men
serieåpningen ble allikevel
imøtesett med ganske bange anel
ser.
Man hadde imidlertid fått svei
set sammen et lag som lovte å gi
hva det hadde i kampene, og dette
skulle sannelig våre motstandere
få merke var mer enn alminnelig
Pors-sisu. Det ble fart og innsats
så det reint gnistret fra første
stund og dette måtte gi resultater.
2-1 seier over Runar ute i serie
åpningen var ikke nok til å ta
lederplassen i serien, men etter at
laget fulgte opp med 2-0 over Moss
hjemme i neste runde var leder
plassen inntatt og denne skulle det
vise seg ble stadig tryggere etter
hvert som kampene ble spilt.
Kun 1 poeng ble avgitt før fe
rien, og at vi måtte avgi 3 poeng
i tre uavgjorte hostkamper skyl
des nok at det ble kjørt i en litt

forsiktigere gate enn før for å
trygge ledelsen. Avdelingsmesterskapet ble definitivt vunnet etter
3-0 over Østsiden da 3 runder gjen
stod. Uten tap i serien kunne det
så settes punktum med et etter
trykkelig 6-1 over en av våre ar
geste konkurrenter, Sandefjord i
3. divisjonsavskjeden på Pors Sta
dion 1. oktober.
Serieresultatene:
Runar — Pors
Pors — Moss
Heddal — Pors
Pors — Fram
Østsiden — Pors
Pors — Larvik Turn
Sandefjord — Pors
Pors — Runar
Pors — Heddal
Fram — Pors
Moss — Pors
Pors — Østsiden
Larvik Turn — Pors
Pors — Sandefjord
Slutt tabellen :
Pors
33—10
Fram
26—17
19—19
Moss
27— 21
Sandefjord
Østsiden
21—25
Larvik Turn 18—18
Runar
17—29
12—34
Heddal

1- 2
2- 0
0-1
3- 0
1- 3
2- 1
0-0
4- 0
3- 2
1-1
2- 2
3- 0
6-1

24
19
16
15
15
12
6
5

Det er ikke bare i serien det har
blitt fine resultater i år. I cupmesterskapet ble det solide 6-1
over Jerv i Grimstad i 1. runde.
Eik måtte bite i grasset med 1-0
i 2.» men så ble det straks hardere
å sikre seg 4. runde-rett. Det ble
2-2 mot Vigor nede i Kristiansand,
men hele 5-1 i omkampen i Pors
grunn. 4. runde var imøtesett med
stor interesse og selv om vi skal
være de første til å erkjenne at
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Vålerengen var klart mye bedre
enn våre, så traff de oss nok i den
uheldigste tid vi kunne få, med
flere av våre viktigste brikker
sterkt handicapped. 4-1 nederlaget
ble allikevel ikke tatt tungt i vår
garderobe.
I tippekampene ble det seier
over Rykene og draw mot Vigør
og Grane Arendal. Man er enga
sjert i Flint’s jubileumsturnering
hvor Ørns skalp er innhentet og
man har sjanser til sølv i finale
kamp mot Drafn seinere i høst,
og vi får vel også ta med «Telemarksmesterskapet» mot Odd som
også gikk i vårt favør nå på fallrepet.
Ennå kan det nok utenom kam
pen mot Drafn bli spilt noen kam
per, men vi tar allikevel med fa
siten til nå:
I alt 31 kamper, hvorav 20 seire,
8 uavgorte og bare 3 tap. Målforholdet er 79-39.
En flott sesong er snart over.
Vi. sender vår hjerteligste gratu
lasjon til spillere og ledere.

Red.

God reise
Fredag den 20. oktober drar Alagsspillere, UK og fotballstyret
med respektive på en velfortjent
tur til Danmark.
Med M/S Kjøbenhavn går turen
til «kongens glade by» på en for
håpentlig hyggelig weekend-tur.
TA—Sundjordets lilleputtcup har
Danmarkstur som en pen påskjøn
nelse til vinnerne og Pors lilleputter
har også i år vært ubeskjedne nok
til å legge beslag på disse plassene.
Reisen finner sted denne helgen.
Småguttelaget ble avdelingsvinnere, gutte- og juniorlaget har også
levert fine resultater og tur til
årets finalekamp Lyn—Rosenborg
blir belønningen for disse.
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Det er nesten for galt å bringe bilde av en enkelt spiller ettei’
årets overbevisende lagsinnsats, men vi kunne ikke sta for
fristelsen til å forevige Øistein Nummc i en «typisk» situa
sjon. Øystein er toppscorer i år både i 3. divisjonsserien,
12 mål, og i Pors, 26 mål.

SMÅPLUKK :
Det har ikke gått helt etter programmet med idrettsmerkeprøvene
i år, men man er da igang og noen
merker skal det nok bli i år også,
sier Andreas. Einar «Jeisen» Gun
dersen har avlagt prøvene for 5.
gang til statuetten og skal derved
ha denne iår. Gratulerer!

Vår tidligere storhopper, Per Jo
hannesen rundet, nokså ubemerket,
det skarpe hjørnet den 16. septem
ber. Vår forsinkede gratulasjon!

Turngruppa skal avholde mannequinoppvisning på klubbhuset fre
dag 13. oktober, og håper da på
riktig stort oppbud av skuelystne.
Gruppas årsmøte er torsdag 16.
november og også her håper man
på godt frammøte.

Leif Christensen har i år avlagt
prøver for forbundsdommergraden
i fotball. Vi skulle gjeme sett deg
i juniorenes rekker med det første,
Leif.
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FOTBALLGRUPPA
Om vi skal si det selv så har det
gått meget godt for oss i år, og
både sportslig og økonomisk bør
det vel bli rekordår.
Årsaken er sikkert flere, men i
første rekke er det A-laget som har
den største æren sammen med tre
neren «Jeisen» og UK, Svein Barth
og Juvc , Ivar Kristiansen, som
har vært å finne på hver eneste
trening og på alle kamper.
Guttene har trent ute i hele år
fra først i januar. Selv høy snø
har ikke vært noe hinder for tre
ningen. Iver og innsatsvilje er år
saken til at vi neste år spiller i 2.
divisjon.
Hele tiden har kameratskapet
stått som noe av det viktigste.
Torsdagskveldene med «kaffekosen», fotballprat og et slag kort
har gjort sitt til å holde kame
ratskapet ved like. Vi har brukt
en god del penger på dette, men
det har vært en god investering,
likeså at vi en gang iblant har hatt
turer og sammenkomster med da
mene .
Det er nok så at medgang ska
per medgang. Jeg tenker da på all
den hjelp vi har fått, ikke bare av
medlemmene men praktisk talt alle
vi har spurt om tjenester. Vi kan
ikke huske å ha fått negativt svar.
Vi har i løpet av sesongen kjøpt
og betalt nytt lysanlegg på treningsbanen, dette vil muligens ble
utvidet i løpet av nær framtid. Vi
dere har vi anskaffet oss en ny
44 seters buss. I begge disse til
feller har vi gjort en god handel,
da de er verdt mange ganger det
beløp vi har betalt.
Dessverre var vi uheldig med
bussen i det vi på vei til Fredrik
stad måtte kjøre inn i en lastebil
for å unngå å kjøre ned et men

neske, dette skjedde ved Farrisvannet som kjent. Kollisjonen kos
tet oss flere tusen kroner. Her er
det en ting vi gjerne vil innskyte,
nemlig at det må være galt at vi
skal straffes på pungen ved å red
de et menneskeliv.
Takket være hjelpsomme folk
fikk vi utført reparasjonen for un
der halve prisen.
I årets løp har vi fått flere nye
medlemmer, blant dem et par fysio
terapeuter. De har utført en strå
lende jobb. Uten dem hadde det
sett stygt ut mange ganger, for
skader har vi hatt mange av i

løpet av sesongen. Deres arbeide
kan ikke vurderes høyt nok. En
kelte av spillerne har hatt behand
ling opptil 3-4 ganger på 1 uke.
B- og C-lagene har også gjort
det bra i året som gikk, likeså
junioravdelingen. Men de aller min
ste dvs. lilleputtene og småguttene
er et kapitel for seg. Her har vi
så mange talenter som vi må ta
vare på at vi håper på mange
voksne medhjelpere til neste ån
Det er noen ivrige sjeler som har
tatt seg av disse i år men det har
ikke vært nok, vi må ha mange
fler skal vi kunne ta hånd om
disse talentene på riktig måte.
Fotballgruppa vil takke alle som
på en eller annen måte har hjulpet
oss og håper på samme velvilje til
neste sesong.
ABJ

Flomlysanlegg er tingen
Når jeg på oppfordring skal skrive
noen ord til vår gode klubbavis, må
det bli noen løse betraktninger om
kring vår fotballgruppe.
For meg som ny, og det er det
jo flere av oss som er i dette året,
må jeg si at arbeidet har vært til
stor glede. En god og uanstrengt
tone, ingen gnisninger eller andre
vansker har lagt noen hindringer
i veien for dette årets styre-arbeid
og spesielt har Alf vært god å ha
som formann.
De aktive har gjort en bragd i
dette fotballåret som det står re
spekt av. Jeg tenker ikke bare her
på hva de har prestert ute på ba
nen, men også på det enestående
kameratskapet som har hersket
mellom dem både på turer og sam
menkomster vi har hatt.
Men, jeg tror en uten å støte
andre på mansjetten kan si at den
største ære for det gode forhold

som nå har utviklet seg innen vår
gruppe må tilskrives UK og det
enestående arbeid de har utført i
år. Nå er det nok mange som vil
si at det ikke er farlig å sitte i
styret og komiteer når resultatene
sportslig sett er så suverene som i
år, men den mentale og psykolo
giske siden med en sesong er det
ingen som tenker over. Og det er
nettopp her UK har vist sin klasse
etter mitt ringe skjønn. Aldri et
ubehersket ord har jeg hørt fra
deres munn, selv om spillet har
vært aldri så svakt.
Det er en ting som skuffer meg
mye og det er publikumbesøket. I
et oppland på ca. 70 000 mennes
ker kommer kun ca. 5—600 men
nesker for å bivåne våre hjemme
kamper. Jeg skulle ikke ha sagt
noe om vi lå å kjempet i bunn av
tabellen, men det har vi som kjent
ikke gjort. Jeg tror hele feilen
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ligger i gale kampdager og klokke
slett. Nettopp denne siden av sa
ken må NFF og de respektive fotballstyrer være klar over. Forbun
det når de setter opp seriene og
klubbene med klokkeslettet. Det er
og en kjensgjerning at en mann som
liker å se fotball står mye friere
for å gå ut en tirsdag enn han gjør
lørdag og søndag overfor sin fa
milie. Tenk likeledes på fotballkonene som må sitte hjemme med
sine barn helg etter helg, bare
fordi mannen er opptatt med å
spille fotball, eller han har admi
nistrative plikter. Flomlys må bli
tingen, men det koster penger å
anskaffe dette. Derfor må nå klub
bene virkelig satse for å skaffe de
penger det koster å sette opp et
bra flomlysanlegg. Her mener jeg
at NFF har sviktet totalt. Med en
slik kapital som dette forbund har,
må de kunne yde ganske store til
skudd og rimelige lån til klubber
som er med i de høyere divisoner.
NFF har nå satset ca. 4 mill. kr.
på utvidelse av Ulevåll stadion,
tenk hvor mange flomlysanlegg det
kunne blitt ut av disse penger hvis
en fikk bare halvparten til forde
ling rundt om i de forskjellige distrikter. Det er jo en skam at vi
i Porsgrunn, som er en av landets
rikeste kommuner, ikke har en
flombelyst stadion.
Akkurat disse problemer er det
som ligger meg nærmest på hjer
tet og skal jeg få den tillit og fort
sette i styre og stell i Pors, så vil
dette bli min største sak å søke
å få løst i den aller nærmeste
framtid.

Turngruppa
Turningen er nå atter igang

Jeg vil på denne måten få takke

salen er full men kan hende litt trang.

Med godvilje skal det nok bli en råd

mine idrettskamerater

så ingen utenfor salen må stå.

BK og Pors for oppmerksomheten

i

Tollnes

som ble vist meg da jeg i on B-

Eva er leder for motene nå

kamp mot Tollnes var så uheldig å

og Reidun hun trimmer jentene små.

brekke skinnbeinet og leggbeinet.

De store piker skal Harriet trene

Det er ikke så mye en fotball

men dametroppen klarer Vivi Ann alene.

spiller har av premier og pokaler
Husmortropp har vi og i Pors

når en legger opp. Men jeg fikk

Grethe er den som trener «vårs».
Konkurransetropp har vi også fått

i alle fall erfare at jeg hadde gode

og Reidun hun trener stort og smått.

idrettskamerater da jeg lå på sy

kehuset. Det betyr etter min me
I salen der kan vi vennskap knytte

ning mye mer. Så igjen mange takk

og badebassenget vi vil benytte.

alle sammen.

Mary hun spiller for alle partier
rosende ord om henne vi sier.

I

Vidar Krist ianscn.

I turnsalen vi finner oss gode venner,

Vidar er heldigvis på bena for
lenge siden nå og redaktøren be
klager at innlegget ble forlagt da
forrige Porsblad gikk i trykken.

ja. gode tanker til styret vi sender.

Som formann er Vivi Ann nr. en.

og instruksjonen den er suveren.

BI.

o

Alene på Vestso<^<g[?ii
C A L T £X

BORON
— et drivstoff? med
enerett for Caltex

J. Jacobsen.

som har EB©G3©gtj

Det er

^Dedfdtc/en <EBeMdm
Porsgrunn

Tel f. 53410

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol

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

fra

Gå til

BOTNEN
Talf. v/ brua 52 951 — v/ O»«bro 52 328
V. brua

Porsgrunn

Telf. 51632

Oscar Olsens Eftf.

KEFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori
Telefon 502G0

i

J. Pett

rsen

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

KJØTT- OG POLS EV AR ER

Telf. 52 392

FRUKT

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos
I

H. M. Maithinseii A.s

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlmøm S^ipes^ieec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel

Når

De

velger

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

EWiSEWNA FABrøE^ A/S
PORSGRUNN

Produsent for Telemark:

/

Lundetangens Bryggeri

8

PORS-BLADET

Trim konkurranse
Porsgrunn
Som tidligere nevnt i dagspressen
har Porsgrunn utfordret Skien til
en trimkonkurranse, som går ut
på å få flest mulig ut i skogen.
Liknende konkurranser har nå
vært arrangert mellom flere av
landets øvrige byer med stormende
suksess, og mindre tilslutning bur
de man ikke få her, når man ten
ker på at det er arvefienden Skien
som skal beseires.
Det ser nå endelig ut til at
arrangementet kan gå av stabelen
(det vil si at folk kan rømme byen)
søndag den 29. ds. At konkurran
sen denne gang blir lagt til Øst
siden burde ikke skremme oss
Vestsidefolk til å slutte mannjevnt

Skien

opp. Hvem her har tidligere stif
tet bekjentskap med det fine ter
renget og den strålende utsikten
man kan by på i traktene ved
Klepp og Valleråsene der konkur
ransen blir lagt.
Neste år er det tanken at arran
gementet kan bli flyttet til Vest
siden om det går etter programmet.
Dette blir en konkurranse for
liten og stor, far og mor, bestefar
og bestemor.
Vi går mann av huse den 29. Det
er ikke bare oss selv vi hjelper
med å ta denne turen. Vi kan også
være med å ta Skiens skalp.
—sen.

BANDYGRUPPA
Det lakker og lir mot vinter igjen,
og det betyr at en ny bandysesong
står for døren. Som jeg tidligere
har nevnt i dette blad skal vi ikke
helt glemme det som skjedde i
siste sesong, selv om nok mange
helst vil det. Vi bør ha lært mange
ting av det kortvarige opphold i
1. divisjon.
. .Hva har vi så lært vil nok man
ge spørre. Det vil ikke være plass
til, og vel heller ikke riktig, å kom
me med dette i detaljer her. La oss
bare slå fast at uten hard og fram
for alt samtidig riktig trening
gjennom flere sesonger kan man
aldri kjempe i toppen. Det gjelder
såvisst ikke bare bandy. Et stort
handicap, og det skal vi ta i be
traktning, har imidlertid provinsklubber i flere idrettsgrener p.g.a.
dårligere
treningsforhold,
treningsforhold.
For
bandyens vedkommende gjelder

det mangel på kunstfrosne baner.
At nivået også i denne idretts
gren da etter hvert ville jevne seg
ut, er jeg ikke i ringeste tvil om.
Se f. eks. på utviklingen innen
håndballsporten etter hvert som
innendørhallene har skutt i været
rundt om i landet. Vi husker vel
alle for noen år tilbake da samt
lige topplag i håndball soknet til
Oslo-distriktet, hvor landets innendørshaller var å finne.
Men tilbake til bandy. Det er nå
bestemt at 2. divisjon skal spille
dobbelt serie såfremt man kommer
i gang så tidlig som forutsatt. 1.
og 2. divisjon starter da samtidig.
Dette er sjølsagt et skritt i riktig
retning.
Det medfører en større økono
misk belastning enn tidligere, men
vi får gjøre som før, forsøke å
skaffe balanse ved felles anstreng-

elser. Bandygutta er jo ikke akku
rat bortskjemt på dette området.
Enda har ikke våre spillere fra
A-laget i fotball satt i gang med
torrtreninga, men de slutter seg vel
som vanlig til når fotballsesongen
er avsluttet.
Alt i alt, ingen sure miner etter
fjorårets sesong, på’n igjen med
friskt mot.
Per.

Brev fra en
Pors patriot
Jcg takker Dom for tilsendte nr.
av Pors’ utmerkede blad, Det er
hyggelig å lese n.t det er liv og
røre i klubben, som jeg foler stor
tilknytning til. Ikke minst hygge
lig er det jo med 1. lagets sukses.
Gratulerer! Ønsker laget hjertelig
velkommen til 2. divisjonskamper
i Kristiansand.
Vedlagt kopi av mitt innlegg til
neste nr. av «Norsk Boksing . som
kom ut i aug./sept. Håper det in
teresserer og at De kan benytte
stoffet i Pors-bladet.

Før sesongsftarÆ
En ny boksesesong står for doren,
og med den nye travle måneder
både for aktive og administratorer.
Hva bokserne angår, så er nok
tiden inne for en mer systematisk
og ensartet trening landet rundt.
Etter hva jeg har brakt i erfaring,
drives treningen nokså forskjellig
i de respektive klubber. Grunnen
er i første rekke at trenerne ikke
har hatt det nødvendige materiell å
støtte seg til. Det har blitt til at
hver enkelt av oss, ut fra egen
erfaring, på beste måte har lagt
opp det hele.
Resultatene internasjonalt har i
de senere år ikke vært for oppløf
tene, og det skyldes nok i stor grad
dette med den manglende systema
tikk i forarbeidet.
Nå ser det heldigvis ut for at
myndighetene i større grad enn
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tidligere forstår den store rolle
idretten har i et samfunn, ikke
minst sosialt. Bl. a. større del av
tippemidlene gir nå idretten bedre
muligheter til utvikling.
For boksingens vedkommende er
det bl. a. meningen å sende Bjarne
Lingaas til Sovjet, for at han der
(sammen med rikstrenere fra an
dre nordiske land) kan studere
russernes treningsopplegg. Nå er
det vel for meget forlangt at vi
skal kunne folge i Sovjets treningsspor, ihvertfall i første omgang.
Men
de nordiske representanter
vil uten tvil kunne høste rike er
faringer og masse nye impulser
på sin evt. tur østover.
Såvidt jeg forsto, i samtale med
forbundsrepresentanter på tinget i
vår, er det i tilfelle meningen at
Liii
.' kal samle trenerne
for å serie dem inn i systematik
ken. Og dersom det blir økonomisk
mulig, vil han nå i størst mulig
grad reise rundt og påse at opp
legget blir fulgt.
La oss håpe vi kommende sesong
slipper de mange avlyste stevner.
Det avhenger ikke minst av de
aktive. For oss som arbeider med
dette er det trist at man ved hvert
eneste arrangement opplever flere
programhelter. Og det verste er at
mange av disse som regel melder
avbud i 11. time, etter at de er
’blitt kjent med hvem de skal mote.
Bokseme må stole såpass på le
dere, kampledcre og sekundanter
at de reiser når de er anmeldt til
et stevne. De forskjellige klubb
ledere bør innprente dette i sine
utøvere. Og dersom det syndes, må
vedkommende leder sørge for at
den eller de aktive det gjelder, får
sin «straff» i form av utelukkelse
fra stevner e. a. Det er faktisk den
eneste måten vi kan komme dette
til livs på, midlene forbundet har,
er dessverre nokså minimale.
Vel møtt til ny sesong, boksevenner! Beste hilsen fra
Arild Hannaas,
A.I.K. Lund.

9

Er dette noe for oss?
Vi sakser danskenes Knut Lundberg:

Har vi nu fundet fremtidens angrebstaktik?
For 20 dr siden fandt ungareme svaret pd trebacksystemet — og
fejrede store triumfer pd nye udgangspositioner, der passede modstandcrne dårligt. Er det samme sket for det danske landshold i dag ?

Da Ungarn for en snes år siden
blev verdens beste fodboldnation,
skyldtes det i første række en sam
ling begavede spillere. Men også en
angrebstaktik, der generede modstandernes forsvar så meget som
muligt.
Man anbragte spillerne i hullerne
i forhold til trebackssystemet. Spillede med innerwings fremme mellem backs og centerhalf, men centerforward tilbage mellem fløjhalfbacks, og med to wings så langt til
bage, at backs ikke turde følge
dem.
Dermed slap man fri af marke
ringen, i udgangspositioneme.
Brasilianerne havde fundet frem
til den samme angrebsopstilling —
men havde taget konsekvensen i
forsvaret, spillede med to stoppere,
backs langt fremme, tæt på wings,
og kun en fløjhalfback, der markerede den tilbaketrukne centerforward.
Verdensmestre to gange.
De kaldte det 4-2-4, hvad der er
en meget skematisk betegnelse —
men den taktik blev de verdensme
stre på. To gange.
Så havde de andre lært den. Idag
spiller alle 4-2-4 i forsvaret — eller
en modifikation, der gor systemet
endnu stærkere bagude. Brasilia
nerne er ikke længere verdens
bedste.
Nu synes det sandsynligt, at den,
der svinger til en ny udgangsformation i angrebet, har store chan-

cer for at opnå resultater på det.
Tyskerne har vist sot det først.
De holder en mand fremme, mellem de to stoppere — og har der
ved opnået en slags fordel allerede.
De holder wings på fløjen, for at
holde backs væk fra farezonen og
for måske at bryde igennem der.
Men de har, i modsætning til de
fleste i regien to tilbaketrukne in
nerwings.

Af hensyn til forsvaret.
Nu bliver de ofte dækket af mod
standerens midtbanespillere. Så ty
skerne angrebs fordel er til at over
se. Det er sandsynligvis også af
hensyn til forsvaret, de to inner
wings ligger tilbage.
Anderledes med det danske angreb som — uden sammenligning i
øvrigt, vi er ikke af verdensklasse
— har funnet en stil, der kan gore
det meget ubehageligt for et 4-2-4forsvar. Som Norge og Island har
måttet erkende på det sidste.
Vi spiller også med en centerforward, og med to tilbagetrukne
innerwings. Også våres wings har
en tilbagetrukken udgangsposition
— og er flittige i forsvaret. Men
det betyder bare, at de enten er
fri i opspillet eller trækker mod
standerens backs meget langt væk
fra hans farezone.

Livet surt for midtbanespillerne.
Det giver en opstilling, som gor
livet surt for modstanderens stop
pere — og især midtbanespillere.

PO RS-BLADET

10

For de to tilbagetrukne innerwings finder ofte en udgangsposition på ydersiden af fjendcns
midterfolk — og vores fremskudte
halfback, Kresten Bjerre, støder
frem i mellem dem.
Derved bliver de tre om to modstandere — og giver disse en me
get vanskelig markcringsopgavc.
Det er mindre tydeligt i kampens
start, hvor modstanderforsvaret
endnu får megen hjælp af sine fire
forreste. Men det bliver tydeligt —
og ofte meget effektivt — når der
bliver bedre plads på banen i an
den halvleg.
Selv om det ganske unge hold
endnu ikke har lært at udnytte for
delene til 100 pct. — fordi de ikke
ganske kender dem endnu.
Meget svær at styre.
Den rigtige udnyttelse er den, at
bolden f. eks. starter hos v. i. Tom
Søndergaard — som trækker den
ene af modstanderens midtbanefolk til sig. Han spiller Bjerre —
der tvinger den anden midtbane
spiller til sig, hvorefter Finn Laud
rup er fri.
Modstanderen er stadig garderet.
Der er to stoppere omkring Dyreborg. Men Laudrup sætter i fart
mod den ene — og så er han meget
svær at stoppe, reglementeret i
hvert fald.
Kan han passere den ene stopper
giver det målchance enten til ham
selv eller Dyreborg — fordi den
anden må gå til.
Trækker modstandeme en back
ind som gardering, kan Laudrup
spille sin wing fri, op mod baglinjen.
Og modstandernes to midtbanespillere bliver udmattede af at løbe
forgæves mellom tre mand på mid
ten.
Ikke opdaget af nøglespiUerne.
Starter angrebet i den anden side
trækker Laudrup og Bjerre hver
sin midtbanespiller til sig — og
Tom Søndergaard er fri.

Han gør et meget større forsvarsabeide end Laudrup. Det bor der
for i regelen gå den anden vej. Men
Tom er også en dribler af format
— og han bor tage chancen for at
narre den ene af stopperne, eller
kombinere sig igennem med Dyre
borg.
Endnu har de tre noglcspillere,
Laudrup, Bjerre og Søndergaard,
ikke opdaget hvor let det er — og
hvor stadigt de skal udnytte udgangspositionerne.
Til gengjæld har vi nu et helt
angreb med ideer — og frækhed og
teknik til at gennemfore dem. Så
vi har mange andre våpen.
Men jeg tror, at don angrebstaktik — med en spydspids, to tilbage
trukne innerwings og en meget
hurtigt — fremskudt fløjhalfback
vil give endnu mere udbytte, når
specielt nøglespiUerne opdager,
hvor meget der er i den.

Ikke til verdensmestre.

Taktikken har jeg — som den
opmærksomme læser vil huske —
slået på tromme for før. Den synes

Årsmøter
©g vaig
En av de viktigste poster på et
årsmøte er valg, og derfor er valg
komiteen et meget viktig redskap.
Valgkomiteen bør begynne sitt ar
beide mange måneder i forveien og
arbeide i ro og mak.
Fotballgruppas valgkomite be
står i år av: Rolf Askedalen, Svein
Halvorsen og Ragnar Johnsen. Det
er viktig for alle å få valgt de
beste folkene. Valgkomiteene kjen
ner ikke alle, sa hvis det er noen
av medlemmene som vet om flinke^
og villige folk, si fra til vnlgkomi-"
teen som vil være meget takknem
lig for et hvert tips.
I Fotballgruppa trengs mange
tillitsmenn, ikke minst i junior
avdelingen, som er en av de vik
tigste avdelinger vi har. Det er
herfra vi skal få rekruttene i årene
som kommer, og det er de unge
vi må engasjere og hjelpe for å
holde dem unna fristelser. De ung
dommene som driver sport har
vanligvis ingen fritidsproblemer.

mig det logiske svar på 4-2-4-forABJ

svaret.

Det er dog næppe derfor, vores
landshold spiller sådan. Det skyl
des snarere, at taktikken er skræd-

dersyet til de spillere, vi råder
over i dag.
De er derfor automatisk fundet

ind i den. Og får mere glæde af
den, når de opdager, hvor meget

de kan opnå ved at dyrke den mere

— Han tok en sigar fra kassen
på bordet, la benene over kors og1
bladde gjennom alle papirene.
— Var han fornøyd med refe
ransene?
— Ja heldigvis, for til slutt
sendte han meg et nådig smil og
sa: All right, hr. direktør. Jeg tar
jobben, jeg begynner den første!

bevidst og konsekvent.
Den kan, naturligvis, ikke gøre

oss til verdensmestre. Men det bli
ver meget spændende at se, om de

stærke

hollændere

er så meget

stærkere end vi, at de ikke bliver

alvorligt genert af den.
Det er jeg — slet ikke sikker på.

deg i form
ta idrettsmerket
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I. L Dytaas
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Telf. 5 15 68
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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Porsgrunn
Radio

Fjernsyn
Tlf. 52 506

Brødr. Karlsen

Elektrisk

BLIKKENSLAGERVERKSTED

52 507

Telefon 50 409
3ZZL.A1

ra, ©BUHBI

V. Porsgrunn
Telf. 50425
Betyr trygghet

MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR

—

ARBEIDSKLÆR

DAME- OG HERREKLÆR

Representant for Solum
Lensmann J. Hafredal, GrAtenmoen
Telf. 26 177 — 26 165

Grenland Samvirkelag
Avd. 5 — Telf. 5 01,56

T

toppform

Alfred Sport
Telefon 51404 — Porsgrunn

foler den seg som bruker G R U D E S.
Stikk innom og orienter Dem om det

nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

En eforhandler

V. Porsgrunn

Bena Fabrikker

Telefon 52121

A.s

MBSmHD METALUERK A.S

«Jvein Larth
Lyoer^svoien
hor

E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning
Langgt. 20
V. Porsgrunn
Tlf. 51281
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jerdefabrikk

Det beste i
frukt, sjokolade og røykesaker
får De hos

SVEISE- OG MEK. VERKSTED, TLF. 51437

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning

Porsgrunn
Kino

Alt for sykler og sport

Reparasjoner

Abreham Aas
Telefon 5 2102

Storgt. 108

Kr.

(DCPUO D<\

Knu dsen

& Co.

DROGERI, FARVEHANDEL OG PARFYMERI

<C

Telf. 5 07 30
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V. Porsgrunn
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Andr. Aas Land

Telf. 52032, Porsgrunn

Jemvareforretning

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

-SPORTSARTIKLER-

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

Vestsidens Manufaktur

W M»'’

Telf. 5 09 13
V. Porsgrunn
X
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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
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