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Fotballgruppas tradisjonelle årsfest ble riktig en seiersfest i år. 
Her ser vi laget med ledere etter å ha mottatt hovedstyrets og 

stadionstyrets takk for sesongen.
Hver sin miniatyr Pors-spiller i porselen var gaven.
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Turn-nytt
Jocobicnj Boktrykkeri, Porryrunn

sens

Eva M. Andersen.
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— Henry, hvor er du?

Telefon 51 611

Fergcgt. 5, Porsgrunn

«CeiratraO» Vaskero
HENTER OG BRINGER
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Takk for

Redaktør:
HELGE MADSEN
Adr.: Lan^gt. 51 
V. Porsgrunn

Det så riktig ille ut med stoff 
til dette Julenummer og jeg for
søkte en febrilsk utvei med å sen
de ut en rekke spørreskjemaer for 
å få noen skrivelystne på glid.

Jeg har undervurdert mine me
diers skrivelyst totalt for resulta
tet ble nesten 100 $7 besvarelser 
og med tildels lange innlegg. Tiden 
har imidlertid blitt for knapp nå 
etter innleveringen og jeg beklager 
meget å måtte la endel stoff vente.

Jeg sier selv takk for meg i re
daksjonen med dette nr. men den 
fremtidige redaktør tar sikkert i- 
mot tiloversblevet stoff med åpne 
armer. Jeg sender herved min hjer
teligste takk for hjelpen, til alle 
bladets forbindelser og da i særde
leshet trykkeri og postvesen.

Hovedstyret benytter også an
ledningen til å ønske alle forbin
delser og samtlige av foreningens 
medlemmer en riktig god Jul og et 
fremgangsrikt Nytt år.

Helge.

Redaksjonskomité:
HOVEDSTYRET

denne gang

^$1 deg i form 
ta idrettsmerket

Årsmøtet som ble holdt på Ho
tell Vic, resulterte i formannskifte. 
Wivi-Ann som har nedlagt et stort 
arbeid for gruppa, nektet gjenvalg, 
og som ny formann ble valgt Eva 
Melbye Andersen. Det øvrige styret 
fikk følgende sammensetning: Be
rit Schoth, viseform., Reidun Skil- 
bred sekr., Aina Abrahamsen, kas
serer. Astrid Gullbrandsen, styrem. 
Den nye formannen skriver:

Det var med stor spenning jeg 
tok på meg formannsvervet, men 
det blir sikkert bare moro om ut
viklingen kan fortsette som nå i 
gruppa både sportslig og økono
misk.. Alle de partier vi har er godt 
besatt, noe som viser den stigende 
interesse gymnastikk og turn har 
i dag

For å nevne «nøstene» så er 
det en fornøyelse og se de små

«sjarmtrollene» boltre seg i turn- 
salen. Det grunnlaget som «nøste
ne» får, er greit å ha når de skal 
over på pikepartiene, som er under 
ledelse av Reidun og Harriet. Men 
her skal foreldrene ha sin ros som 
trutt og jevnt følger sine små til 
trening. En bedre hobby kan man 
vel neppe gi barna i vår tid.

Gjennom lek og trening vil vi 
'. ære med på å gi dem en sunn og 
god kropp. Det koster å drive en 
turngruppe, men her har vi en 
arr.komité med Marit Jansen i 
spissen som gjør et meget godt 
arbeid, slik at vi kan vise til et 
overskudd. Men en ting er sikkert, 
med den medvind gymnastikk og 
turn har i dag, må vi ha støtte fra 
aktive som passive så vår inte
resse kan holde seg like godt i 
framtiden som den er nå.

Så vil jeg ønske alle «Pors»- 
medlemmer, store og små en riktig 
god jul og et framgangsrikt nytt 
år.

Turngruppa kan vise til et godt 
arbeidsår både sportslig og økono
misk. Dette gikk fram av årsbe
retningen og regnskapet som ble 
referert på årsmøtet den 16. nov.

Gruppas medlemstall er i stadig 
vekst, noe som fører til plassman
gel i Gymnastikksalen.

I løpet av året har vi hatt en
del arrangementer, så som turn- 
mønstring og kretsmesterskap for 
piker. På tumstevnet i Drangedal 
hadde vi med ca. 140 store og små 
piker. Ved dette stevnet gjorde 
den nystartede troppen på 8 damer 
seg bemerket med sin stilige opp
visning under ledelse av Reidun. 
På utvidet stevne i Skien deltok 
vi med 40 damer og husmødre. Til 
glede for gruppa ble Wivi-Ann ved 
dette stevnet overrakt Tumkret- 

fortjenestemedalje med di
plom for sitt arbeid for turnspor- 
ten gjennom mange år.

Vi har også arrangert 2 manne- 
quinoppvisninger som begge har 
slått godt an til tross for at med
lemmene selv har skuffet med fra
vær.

Som nevnt er økonomien me
get god, ikke minst takket være 
arrangementkomiteen som har 
vært i full aktivitet gjennom len
gere tid. Den gjør et meget godt 
arbeide, bl. a. med utlodninger og 
andre arrangementer.
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Andreas.

«herrer i huset». Og hermed takk 
for i år og vel møtt neste sommer.

I fjor var altså herrene best med 
flest merketakere, men i år gikk 
damene suverent av med seieren, 
og vi har bare å gratulere dem 
med den. Neste år er det mann
folkas tur til å vise hvem som er

Fra

De 6 er: Alf Jacobsen (60 år!), 
Thor Skarnes, Ragnar Numme, An
dreas Skilbred og Einar Gundersen. 
Jeisen har i år tatt «Statuetten», 
som den første i vår forening! Gra
tulerer! Ragnar Numme er den 
eneste mannlige aktive som har 
tatt merket i år. Når en tenker på 
hvor mange aktive idrettsmenn vår 
forening har — i fotball, ski, bok
sing og bandy, foruten alle de ikke- 
aktive, som med litt tiltak og vilje 
lett kunne ta idrettsmerket, er det 
ikke akkurat så mye å rope hurra 
for. Nei, da tar jeg hatten av for 
damene våre. De kan nemlig frem
vise en gledelig økning av merke
takere. De trosser både regn og 
blest for å fullføre øvelsene, og gir 
ikke opp selvom det ikke skulle 
lykkes i første omgang.

Vi er jo i den heldige stilling at 
vi har alle tiders klubbhus og dette 
bruker vi ofte, noe vi i framtiden 
kommer til å bruke mere enn noen
sinne. Vi har nemlig vært inne på 
tanken at damene i sommermåne
dene blir med på en treningskveld 
iblant for at de skal komme sam
men, gjerne med unger, og at vi 
samles i klubbhuset etterpå til en 
kopp kaffe etc. for å holde det gode 
miljøet vedlike. Dessuten har vl 
også egen buss som gjør at vi kan 
ta med oss damene for en rimelig 
penge.

Samarbeidet utad har også vært 
det aller beste. Pressen har gitt 
oss mere spalteplass og kritikken 
har vært positiv, noe vi er takk
nemlig for. Det er kanskje slik at 
medgang skaper medgang. Vi må 
si at vi har aldri fått nei fra noe 
hold om vi har spurt om tjenester, 
ja enkelte har tilbudt oss tjenester 
uten å være spurt i det hele tatt. 
Vi håper at dette fortsetter.

Vi vil få takke alle vi har vært 
i kontakt med for hjelp og samar
beide, og til slutt ønsker vi alle en 
riktig god jul og et godt nytt år!

— Her or den unge damen som bor 
tvers over gaten som de ønsket Dem 
i julegave!

Våre 11 damer er: Elsa Hansen, 
Tove Andreassen, Hege Såstad, 
Turid Jacobsen, Astrid Rasen, Lil
lian Elseth. Bjørg Frenvik, Reidun 
Skilbred, Eva Melbye Andersen, 
Harriet Fjeldvik og Berit Schjøth.

I likhet med foregående år har 
merkeutvalget arbeidet med merke- 
prøvene. Av forskjellige grunner 
har nok ikke tilslutningen i år 
vært så god som en kunne ønsket 
det. Elendige værforhold i løpet av 
høsten har rett som det var satt 
banen under vann, kortere kvelder 
p.g.a. sløyfingen av sommertida, 
samt den hektiske konsentrasjon 
om fotballguttenes avslutning på 
sesongen, har vel i det vesentlige 
vært årsak til det noe skuffende 
antall mannlige merketakere.

I alt har 16 stykker fullført øvel
sene. Herav er 5 herrer og 11 da
mer.

For noen få år siden, hadde vi en 
sang på avslutningsfesten hvis 1. 
linje lød: «Sesongen over nå kan 
vi slapp’a, det var en hektisk og 
strevsom tid» osv. Det var den- 
gang. I år har det ikke vært snakk 
om å slappe av i det hele tatt. De 
aktive henstilte til styret om å 
sammenkalle til møte, for å dis
kutere treningsopplegget for se
songen 1968, allerede etter et par 
ukers fri. På møtet var det 100 % 
frammøte av fjorårstammen pluss 
noen i tillegg. Det får en si viser 
interesse og innsatsvilje som lover 
godt.

Sesongen som gikk er det skre
vet meget om og vi er blitt gra
tulert mod innsatsen og oppryk
kingen fra alle vi har hatt kontakt 
med. Det hyggeligste er at vi føler 
at -let ikke er av plikt men at de 
mener det, bl. a. på grunn av at 
vi i mange år hai’ ligget i vann
skorpa for opprykk.

Vi ma innrømme at vi har hatt 
medgang i og med vi har klart å 
vinne forholdsvis jevne kamper, og 
at våre nærmeste konkurrenter har 
tapt oller spilt uavgjort i psykolo
gisk viktige kamper. Dette uten på 
noen måte å forringe våre gutters 
vilje til a vinne.

I det hele tatt har det vært et 
godt samarbeide og et godt miljø 
i klubben hele året. Styret har gått 
godt sammen, man kan si at alle 
disposisjoner har vært enstemmig. 
Forholdet mellom styret og utvalg 
har gått knirkefritt, likeså har for
holdet mellom ledelsen og de aktive 
vært det aller beste. Det var alltid 
de aktive selv som fikk utspillet 
om de ønsket å spille ekstrakam- 
per, og de ble som regel forespurt 
i saker som angikk laget.

Huskomiteen og stadionstyret er 
vi stor takk skyldig for all den 
hjelp de har ydet oss.

Noe av det som vi mener er aller 
viktigst er at vi må ha med oss 
koner og forloveder så ofte dette 
er mulig. Selv om det som regel 
koster litt, mener vi det er en me
get viktig og lønnsom investering.
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by dem noe mer enn hva en fattig 
klubb kan. Noen hver kan jo gjøre 
seg sine refleksjoner.

Har vi råd til å sitte i sofakro
ken å se på dette? Har vi råd til 
og har vi samvittighet til å la 
våre yngre gå for «hit og kaldt 
vann» ? De er avhengig av oss og 
den hjelp og støtte, instruksjon og 
erfaring vi noe eldre kan gi dem. 
De ovenfor nevnte resultater må 
følges opp og utvides. Om noen 
år vil sikkert flere på A-laget si 
takk for seg som aktiv, og vi må 
ha nye og helst bedre folk å putte 
inn i rekkene. Grunnlaget for en 
fornying og forbedring av laget 
starter allerede med de aller min
ste.

I år har vi kommet en divisjon 
hoyere opp etter mange års forsøk 
og vi bør meget lett kunne holde 
oss der, men det er ikke nok. Vi 
må stile høyere, vi må nå lengre. 
1. divisjon bør være et klart mål. 
Med den enorme tilstrømning vi 
har til våre fotballbaner blant ung
dommen skulle det ikke være noen 
sak.

Men det må innsats til av de 
mange «sofasittere» blant våre 
medlemmer. Vi må bli aktive både 
i trening og i det administrative 
arbeid i junioravdelingen. Det er

Har vi råd? ennå ingen som kommer sovende 
til en høyere divisjon. Det må sat
ses både arbeid og penger. Det er 
som sikkert mange har erfart slutt 
på den tiden da alle kunne gjøre 
alt for ingenting. Det er bare de 
superinteresserte som gjør slikt. I 
dag har vi heldigvis mange av dem 
i vår klubb. Det er sikkert også 
flere enn vi aner som kan være 
interessert i junior-arbeidet bare 
vi får tak i dem. Blant fedrene 
til disse 80—100 guttene i junior
avdelingen er det sikkert noen som 
kan hjelpe, som er interessert i hva 
deres gutt driver med også uten
for hjemmets fire vegger. Det skai 
egentlig lite til hvis man blir man
ge. Problemet har i år vesentlig 
vært blant vårt gutte- og junior
lag. På de lavere lag har det hit
til ikke vært så prekært, men situa
sjonen er alvorlig der ogsa hvis de 
som nå er der skulle gå trott .

Jeg vil så instendig jeg kan hen
stille til de aktuelle og kallede» 
å støtte opp om klubben og vise 
ungdommen veier til n god cg tri
velig idrettsbeskjeftigelse. De vil 
snart oppdage at noe trim har 
vi ikke vondt av. tvert imot, det 
vil være til stor nytte og glede 
også for oss selv.

Etter årets «knallsesong» i fotball, 
er det grunn til å komme med en- 
del betraktninger når det gjelder 
vår rekruttering.

Først litt facts: Det er ikke bare 
vårt A-lag som kan se tilbake på 
en enestående sesong. Våre aller 
minste — lilleputtene — synes å 
ha tatt opp tradisjonen (nesten 
sagt) å vinne TA/SIF’s lilleputt- 
tumering i Telemark. Det er andre 
året på rad de tar denne seieren 
hjem. Det er vel noe helt eneståen
de i hele landet når vi kan se til
bake på slike seire for disse minste 
i den senere tid: i 1962, 1964. 1966 
og 1967. Fra 1962 er det bare 
Urædd (i 1963) og Brevik (i 1965) 
som har fratatt oss mesterskapet.

Lagene fra de ovennevnte år har 
etter som guttene er blitt eldre, 
vist seg blant de beste og i de 
eldre klasser. Fjorårets juniormes- 
ter var Pors med stammen fra lille- 
puttlaget av 1962. Vi kjenner sik
kert alle til at de som i 1967 var 
for gamle til juniorlaget allerede 
er med på A-laget eller er reserve 
til laget. Fjorårsjuniorene har — 
etter min mening — tilført klub
bens A-lag meget gode impulser 
og har kanskje inspirert de litt 
«eldre» på laget til å yte noe ekstra 
i år. Hvis så er tilfelle går vi i 
riktig retning. De øvrige merster- 
lag fra lilleputtene har vist seg at 
de fremdeles vil være med når mes- 
terskapsmedaljene skal utdeles. F. 
eks. laget av ifjor vant sin avde
ling i smågutteklassen, men måtte 
se seg slått av Breviks gode lag 
etter uavgjort med den 3. vinneren 
Skidar. Legg merke til at Brevik 
blir Grenlandsmester 2 år etter 
lilleputt-mesterskapet.

Det jeg ovenfor har forsøkt å 
peke på er realiteter og jeg kunne 
ha nevnt flere eksempler.

Har vi råd til å la disse guttene 
forsvinne fra våre rekker? Det vi
ser seg nemlig at så er tilfelle 
hvis vi ikke blir oppmerksom på 
faren og foretar oss noe med det. 
Fotballen har i dag mange konkur
renter om guttenes gunst. Det kan 
nevnes interesse for moped, mo
torsykkel o. 1., dessuten jentene. . 
TV og kino og restaurantliv bør 
vel kanskje også nevnes. Sist men 
ikke minst blir mange trukket inn 
i bedriftsidretten som kanskje kan
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Bedriftsidrettslagene

Asbjørn Kjellevold.

Det

mc.

Hilsen fra 
Seniorklubben

UNGDOMMEN 
kommer -

Vi sakser fra bedriftsbladet 
^Trivsel» :

FOR UNGDOMMENS SKYLD
MÅ NOEN TREKKE LASSET

EN KOMBINASJONSMULIGHET
NØDVENDIG, mener Lco Weber 
i Pors .

Jeg har intet imot bedrifts
idrett. sier Lco Weber i Pors
grunn. men jeg har alltid sett det 
som et mal for bedriftsidretten i 
første rekke å nå dem som ikke 
kan drive sin idrett i aktivt klubb
miljø. Slik det nå er — det har vi

Det går med raske skritt mot slut
ten av 1967-sesongen hvor plassen 
i 2. divisjon står som årets bragd, 
sammen med de aller yngstes me- 
ritter. Her er jeg forøvrig av den 
mening at arbeidet med juniorav
delingen må forseres skal vi kun
ne fortsette å vise til de fine re
sultater. La oss huske at en sterk 
junioravdeling er foreningens rygg
rad. Skal jeg summere opp ønsker 
for framtiden, så er de mange. Et 
av dem er en snarlig bedring på 
gymnastikksalproblemet ved Vests. 
skole. I forbindelse med opprykket 
til 2. div. håper jeg at vi får be
holde det gode kameratskapet og 
slippe kravmentaliteten som skrem
mer bort våre beste ledere. Ellers 
er håpet at fellestanken for alle 
grupper alltid vil være den gamle 
gode i foreningen.

Vi ønsker alle våre medlemmer 
en riktig god jul og et godt nytt 
år! Hilsen

i alle fall merket i «Pors;/ — går 
spillere som ikke er aktuelle for 1. 
eller 2. lag, over til bedriftsidrett, 
og derved mister klubben de støt
ter den så sårt trenger. Dessuten 
mister mange på denne måten kon
takten med sin klubb, og kommer 
heller ikke med i administrativt 
arbeid senere.

Boksesesongen er nå i full gang og 
de fleste av våre gutter har alle
rede hatt kamper. Jeg tror vi får 
en solid tropp i år, men det er jo 
endel nye ansikter å se, og man 
skal ikke vente toppresultatene 
allerede i år. Det viktigste er imid
lertid at de går inn for god og 
teknisk boksing.

Jeg kan allerede nå nevne flere 
positive resultater. Arild Kittilsen 
tapte, riktignok for den fargede 
brite Geen i Drammen, men viste 
seg fra sin aller beste side. Finn 
Nysteins seier og premie for stev
nets beste norske bokser i Pors
grunns stevnet var også meget po
sitivt. Knut Slåtta har ikke vært 
med enda i år grunnet husbygging.

Hva bør gjøres, Weber?
I første rekke bør man nær

me seg mer det jeg tror må være 
grunntanken for bedriftsidretten, 
nemlig ta tak i dem som ikke kan 
sies å være aktiv «til daglig». Der
nest må man tillate en kombina
sjon av bedriftsidrett/aktiv klubb- 
idrett. Jeg tenker ikke her på de 
aller beste, f. eks. i fotball,, men 
på dem som nødvendigvis må være 
med og trekke lasset lavere ned i 
lagene, for at ungdommen kan 
komme med. Det må etter min me
ning alltid være en stamme av eld
re i alt aktivt klubbarbeid. Når 
disse går over til idrett i sin be
drift, ofte en bedrift som både 
skaffer gratis utstyr og lar del
tagerne drive sin idrett i arbeids
tiden, er det klart at klubbene får 
lide.

neppe bare i Porsgrunn — 
og idrettslubben Pors at man 
har merket en viss flukt fra det 
vi kan kalle vanlig klubbvirksom
het over til bedriftsidretten. «Men 
«Pors hadde en formann, Leo We
ber, som har et klart syn og en 
mening om dette som her foregår. 
Selvsagt kan en slik flukt som 
det her er tale om, til en viss grad 
tas som en fjær i hatten for be
driftsidretten og dens gode arbeid, 
men det er på den annen side liten 
tvil om at flere klubber kan kom
me opp i visse mannskapsmessige 
vanskeligheter.

— Vi har merket vanskelighe
tene hos oss i «Pors», sier Leo 
Weber, og jeg er sikker på at 
andre klubber har merket det sam-

Man må snart komme fram til 
en noe «lempeligere» ordning i for
holdet bedriftsidrett/aktiv klubb- 
idrett, ellers vil mange klubber i 
landet i framtiden arbeide under 
meget vanskelige forhold.

vokser på de vanlige klubbers bekostning

Fra Boksefronten.
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Hilsen fra
DAMEGRUPPA

Og

Sekr.Hilsen Erik Danske.

Vi håper å kunne arrangere flere 
propagandastevner rundt i Tele
mark utover i sesongen, og håper 
selvfølgelig å få halt vårt neste 
storstevne i Porsgrunn i land med 
litt overskudd.

Jeg vil til slutt ønske alle Por- 
sere en riktig god jul og et godt 
nytt idrettsår.

Min honnør til Bjarne «Beiten» 
som i år er vår dyktige trener og 
sekundant. Han fulgte guttene med 
falkeøyne i Larvik, og skal ha all 
ære av prestasjonene.

men han klemmer til over jul. At 
vi har evner å bygge på blant 
våre yngre viste årets juniormes- 
terskap i Larvik. I lettvekt tapte 
Rolf Pedersen en jevn kamp mot 
Stavangeren Charles Andersen. 
Thor Hansen vant pent sin innle
dende kamp, men tapte så knepent 
som det gikk ann for Terje Sti
gen, Tønsberg, og så fikk vi Einar 
Nielsen mot Viggo Bjørk fra 09. 
Vi var spent på resultatet her, men 
Einar vant samtlige runder. Den 
neste motstander ble Harald Skog 
fra Kristiansand, og her ble det 
dessverre nederlag, men først etter 
en meget hård kamp. Gratulerer 
med innsatsen som ga sølvmedalje, 
Einar. Ellers leverte Bjørn Jacob
sen en meget god kamp mot ruti
nerte Knut Morønningen fra Ør
nulf.

— Pappa, hvem sa til deg hvordan du 
skulle kjøre før du var gift?

En beklagelig 
MISFORSTÅELSE

Det har i den siste tiden opp
stått et helt ut grunnløst motset
ningsforhold mellom fotball- og 
bandygruppa. Dette har sin årsak 
i en beslutning som ble tatt av tre
ner i samråd med U.K. vedrørende 
fotballtreninga i vinterhalvåret. I 
den siste sesongen har fotballgrup- 
pa utvidet sitt lysanlegg på tre- 
ningsbanen og banen vil i hele vin
ter bli holdt bar for snø slik at en 
kan drive effektiv fotballtrening 
med ball uavhengig av værforhol
dene. Vi har derfor ut fra disse 
kjensgjerninger besluttet at bandy- 
trening da ikke kan telle med som 
likeverdig trening slik tidligere 
praksis har vært. Dette spørsmå
let angår imidlertid bare 3—*1 spil
lere som deltar på A-laget både i 
fotball og bandy og det har vært 
og vil alltid være helt opp til hver 
enkelt hvor han vil trene, for i re
aliteten har dette bare praktisk be
tydning med hensyn til kvalifiser
ing for fotballgruppas fremmøte- 
medalje. A-lagct i fotball blir som 
kjent ikke satt opp etter hver en
kelt spillers antall av treningsda- 
ger, men etter hans rent fotball- 
messige kvalifikasjoner. Vi i fot
ballgruppas U.K. har alle tidligere 
vært med både i bandy og fotball 
og vi mener absolutt at det er en 
fordel å delta i annen idrettsgren 
i vinterhalvåret, dog må hver en
kelt spiller velge sin hovedgren.

Vi har i host drevet treninga 
tirsdag og lørdag og det har jo da 
vært full anledning for spillerne å 
delta i bandytreninga både torsdag 
og søndag. Bandygruppas ledelse 
må imidlertid respektere at fotball
spillerne etter en lang og anstren
gende sesong med kamper hver 
eneste helg til og med i sommer
ferien ikke har det nødvendige o- 
verskudd og lyst til å starte opp 
med hard forhåndstrening for ban
dy umiddelbart etter sesongslutt.

Vi håper imidlertid at de aktu
elle spillerne også i år vil gå inn 
for å spille bandy, samtidig som 
de også skjøtter sin fotballtrening.

Vi ønsker bandygruppa alt hell 
i sesongen som står for døren, og 
det kunne vel være et passende 
juleønske om vi begge kunne greie 
å kvalifisere oss for 1. divisjon 
1969.

UK fotballgruppa, Svein Barth. oppni.

At våre damer ikke ligger på lat
siden vitner et hyggelig brev fra 
sekretæren om, nå etter gruppas 
årsmøte.

Etter at Nelly Svarstad, som på 
møtet fikk pene blomster for vel 
utført formannsarbeid, nektet gjen
valg ble Molla Hegna den nye for
mannen og hun har følgende med 
seg i styret: Magny Austad, visef., 
Astrid Halvorsen, sekr., Bjørg 
Madsen, kass. og Gerd Grotnes 
styremedlem.

Gruppa har i år skaffet klubb
huset ny flott hotellkomfyr og el
lers skriver sekretæren: Det er av
viklet 17 møter i år. Vi har hatt 
årsfest, bamejuletrefest og den all
tid like vellykkede eldrefesten.

Vår avslutningstur gikk i år til 
Halden Spinneri og Catrine Holms 
grytefabrikk. Ellers må jeg nevne 
den vellykkede mannequinoppvis- 
ningen fra firma Kølner, der vi 
hadde stapp fullt hus. Julemøtet 
den 11. des. ble som vanlig en rik
tig kosekveld før juleinnspurten, 
men besøket var dårligere enn ven
tet denne gang. Liv Bjerkely og 
Heddy Olsen fikk Porsmerket for 
å ha deltatt i alle årets møter, 
mens tre andre som tidligere har 
fått merket fikk julegleder som 
oppmuntring.

Vi har som vanlig vært behjel
pelig når det har vært noe som 
skal gjøres på klubbhuset, så som 
hovedrengjøring, vinduspuss eller 
puss av den store pokalsamlingen. 
En del arbeid er det, men bare 
morro nå når vi har et så trivelig 
klubbhus å gå til. Vi skulle bare 
ønske at flere av Vestsidens da
mer hadde lyst til å være med, 
og vi ser med tilfredshet at vi 1 
år har fått med flere av de yngre 
damer i «Pors».

Møtene er hver annen mandag 
kl. 19,30. La meg også ta med at 
bamejuletrefesten for damegrup- 
pas medlemmer blir 9. januar kl. 
17,00.

Til slutt vår hjerteligste gratu
lasjon til fotballgruppa med den 
fine sesongen.
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Gud med oss

E>en

Lukk den inn!

Gunnar Holtskog.

Pors ° treneren

å

Årets resultater, de star vel 
som det høyeste for deg etter 
at du begynte som trener, 
«deisen», hadde du tro på la
get da du startet opp i våres?

— De gjør ikke speilene så gode som 
før, eller hva. mamma?

med krav til de andre, men stilte 
kravet til seg selv. Vår synd kre
vet det største offer av Gud, ikke 
av oss. Gud vek ikke tilbake for 
det. Derfor sendte han sin enbårne 
sønn. Han ble menneske og derfor 
vet han mer om oss enn noen an- 
nen. Han vet hva som skal til for 
å skape fred i vårt sinn og fred 
med Gud.

Har du trenet etter et annet 
opplegg i år eller hva mener 
du det skyldes at resultatene 
har blitt så mye bedre enn tid
ligere?

\ "co

«JEISEN» Gundersen
Helt fra de første treningskam

per fikk UK og jeg peiling på hvor 
vi hadde stammen til vårt lag, og 
vi hadde ikke spilt så mange kam
per før laget hadde gitt seg selv. 
Jeg har alltid hatt det for øye å 
finne laget i de treningskamper 
som blir spilt og ikke vente til en 
er langt inne i seriekampene. Dette 
har vi i år vært meget heldig med. 
Vi satset på en stamme opp til 20 
mann og denne har holdt hele se
songen.

Det er alltid en treners håp 
komme så høyt opp i serie og 

cup som mulig, og for meg har må
let de siste 3 år vært å komme opp 
en div. høyere, altså 2. div. I 2 år 
etter hverandre kjempet vi i top
pen med å komme opp, men hver 
gang måtte vi bite i det sure eple 
og tape pa dårligere målforhold. 
Når det i år endelig lykkes er jeg 
veldig glad for at det ble så solid 
som det ble.

Det er den nye situasjonen som 
oppsto da Jesus ble født. Den nye 
situasjon? Du spør slik i undring. 
Er ikke situasjonen akkurat som 
før? Krig var det da, og krig er 
det nå. Folk var undertrykket og 
de er det fremdeles. Mennesker ha
tet og hater. De sloss og sloss, 
syndet og synder, foraktet og for
akter, led og lider. Og enda er det 
noen som snakker om at situa
sjonen er ny. Hva er det for blind
het?

Vi kan godt forstå en slik bitter
het. Den har mange argumenter 
å fore i marken. Likevel rokker 
den ikke ved overskriften i denne 
juleandakten: Gud er med oss!

I de ordene kan vi samle hele 
julens kristne budskap. Det er den 
nye situasjonen som oppsto ved at 
Jesus korn. Gud ble menneske. Han 
tok i mot utfordringen fra mennes
kets nød. Han fortsatte ikke å være 
fjern og passiv. Nei, midt ned i 
nøden steg han. Han kom ikke

En frelser, en redningsmann må 
til! Jesus er frelseren som eng
lene jublet om over Betlehems 
marker. De så hva dette betydde. 
Himmelen ble åpnet. Det er mu
lig å få livskontakt med Gud selv, 
fordi Jesus tok på seg synden som 
skilte og skiller.

Dette omskaper ikke verden 
som ved et trylleslag, ikke løser

det alle praktiske vansker for den 
som tror og tar i mot Jesus heller. 
Men løftet om å være med sine 
like til verdens ende, det holder 
han. Derfor vet hver den som har 
erfaring som kristen, at situasjo
nen er ny nettopp fordi Gud er 
med oss. Han er ikke vår motstan
der lenger, ikke dømmer han, ikke 
støter han oss bort. Tvert om han 
leter oss opp og tilbyr oss livs- 
fellesskap. Det er holdbare saker. 
I liv og død holder det. Derfor er 
julens budskap det som kan gi deg 
den store gleden og den freden du 
lengter etter.
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Stadion styret

Macka Grimsgård

jeg setter

— Når jeg ser gjennom det opp
legget som vi ble enige om tid
lig i sesongen, så er*det ikke noe 
særlig fravikelse av tidligere års 
opplegg. Litt nytt er blitt provet, 
med stort hell og dette vil vi bygge 
videre på. En av de viktigste år
sakene er at hele stammen gikk så 
helhjertet inn som de gjorde. Det 
var så godt som 100 % frammote 
til trening og kamper, og kamerat
skap og lagånd var glimrende.

Har du noen forhåpninger om 
å fortsette suksessen i 2. div.?

toppen av 
har spill t

Har dere merket noe til økede 
inntekter etler denne knall- 
sesongen?

Det må vel nødvendigvis bli 
2. div. plassen som har gledet 
mest i Pors i år, men hva ellers 
har gledet deg?

Fungerer anlegget som håpet 
ved innvielsen, eller må det 
forandringer til?

— Den kampen som 
på toppen i årets serie er kampen 
mot Fram på stadion i vårseson
gen. Her viste vi vår klasse, like
ledes kampen mot Sandefjord i 
Sandefjord. Selv om resultatet her 
ble uavgjort så viste vi at vi var 
bedre enn Sandefjord. I cupserien 
må det vel bli omkampen i 3. 
runde mot Vigør på stadion hvor 
vi vant så stort som 5-1.

Når jeg tenker på den ordinære 
3. runde kampen mot Vigør i Kr. 
sand så er det siste minutter av 
ordinær tid jeg kan huske best. Vi 
ledet 2-1 og jeg var sikker på å 
vinne. Det var 45 sek. igjen og jeg 
hadde tatt medisinskrinet og gitt 
meg på veg mot garderoben. Jeg 
var vel kommet like ved Vigørs 
mål da de kjører opp et angrep på 
høyre side, og før jeg fikk summet 
meg lå ballen i vårt nett og resul
tatet var 2-2. Alle de skuffede Por- 
sefjesene jeg da så, glemmer jeg 
ikke så fort.

Hva setter du. som 
de kampene laget 
i år?

Du. spilte på Porslaget som vi 
den gang syntes var meget 
godt, mener du nivået er høye
re i dag?

— Ja ubetinget. Pors’ opprykk 
til 2. div. er vel den begivenhet i år 
som uten sammenlikning har gle
det oss mest her på Vestsiden. Den 
innsats og fighte-vilje som våre 
gutter har lagt for dagen i denne 
sesong avtvinger min høyeste re
spekt. Well done! Men det er også 
mange andre ting som har gledet 
meg som stadion styrets formann, 
nemlig den økende mengden av 
ungdom som soker til vårt herlige 
stadionanlcgg. Tenk bare på at vi 
i år faktisk har hatt 50—60 gut
ter under 12 år til trening. Det er

— Når vi nå skal spille i 2. div. 
i 1968. og jeg er engasjert på ny 
som trener, så vet jeg hva jeg har 
av spillemateriell. På et tidlig tids
punkt, vi var så vidt ferdig med 
sesongen, var alle spillerne kun 
opptatt av en tanke og det var å 
holde treningen ved like hele tiden, 
og vi har faktisk trenet 2 ganger 
i uken siden. At gutta mener noe 
med dette, er beviset på at det var 
de som tok initiativet til å inn
kalle til møte for å drøfte neste 
års sesongopplegg. Og her var 
samtlige av A-stammen på plass. 
Ja, jeg kan ikke skjønne annet enn 
at dette må gi resultater, så jeg 
må si jeg gleder meg.

jo nettopp et av våre store ønsker 
at Stadion skal benyttes hele da
gen av ungdom og på denne måte 
få dem vekk fra gatelivet. En an- 
nen ting som har vært meget hyg
gelig er det gode samarbeide mel
lom Fotballgruppas ledelse og oss 
i Stadionstyret. Det er jo rimelig 
at det mellom disse komponenter 
vil oppstå friksjon på grunn av 
forskjellig mening om bruken av 
vårt Stadionanlegg. Men i år har 
det hersket en usedvanlig god for
ståelse mellom begge parter.

— Nei, dessverre. Det har vært 
skuffende at så få mennesker har 
vært tilskuere ved våre kamper, på 
tross av våre gutters fine innsats. 
Men jeg tror sikkert at dette aret 
har lagt grunnlaget for en stor 
publikumtilstrømning neste ar. Vi 
kan vel si at alle aktive og ellers 
andre som er knyttet til fotballen 
og Stadion har gjort en fin PR 
innsats i år, som burde kunne gi 
resultater neste år.

— Det er litt vanskelig å svare 
konkret på det, fordi når en over
tar et nyanlegg ikke er klar over 
de vanskeligheter man kan støte 
på i framtiden. Intet anlegg er 
fullkomment og det er klart at det 
etter 3 år vil dukke opp mangler 
og ting som kanskje burde vært 
gjort annerledes. Men så framsynt 
kan ingen mennesker være, og vi 
får derfor ta tingene som de kom
mer etter hvert. Av ting som må 
forandres er avløpsledningen for 
drensrørene. Ledningen ned mot 
Porsgrunnselva er alt for liten un
der svære nedbørsmengder, slik at 
den ikke tar unna, med det re
sultat at den nedre del av banen 
holder seg svært våt. Vi har plan
lagt å legge en ny kloakkledning

— De årene jeg spilte på Pors 
A-lag spilte jeg sammen med Bj. 
Reinholt, Olaf Skilbred, Erling Ol
sen, Knabbe, Kalle og Leif, for å 
nevne noen, og alle disse var jo 
toppspillere i kretsen og dannet 
stammen på kretslaget i Grenland.

Jeg mener selv at laget fra den 
tiden var noe bedre spillemessig 
sett. Det var mer plan over spillet, 
noe som sikkert skyldes at samt
lige kunne fotballens ABC, som er 
så uhyre viktig å kunne. Årets A- 
lag er nok det sterkeste vi har 
hatt rent fcondisjonsmessig, men 
jeg hadde gjerne sett noe bedre 
plan over våre angrep og avslut
ningen på disse. Det er her vi 
synder så fryktelig og som jeg vil 
forsøke å få rettet på. Vi kan se 
de lekreste trekk inntil vi nærmer 
oss målet, men da er det som all 
konsentrasjon er vekk og alt løper 
ut til ingen ting.
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i vårt koselige klubb-

møtt

— Hvem får jeg lov å melde?

Det koster å drive et anlegg 
av var størrelse. Kan vi makte 
vedlikeholdet, eller hva om 
kommunen ble koplet inn?

Vintcrtreningcn har visst kom
met for a bli. Du var ikke helt 
blid da du overtok banene i 
våres, mener du det kan gjøres 
noe annet her?

Hilsen fra 
BANDYGRUPPA

TDFFl I

— Mine høyeste ønsker for Pors 
Stadion er at vi kan få det utbyg
get slik at det kan dekke et hvert 
behov for alle de mennesker som 
sokner til det. Det er ikke nok å 
ha en førsteklasses fotballbane, vi 
må få utbygget vårt friidrettsan- 
legg så det dekker tidens krav. En 
kombinert håndball og tennisbane 
burde ikke være en dagdrøm, men 
burde kunne realiseres. Lekeplass 
og plaskedam for de aller minste 
hører også til. Min personlige drøm 
er at Stadion engang skal bli slik 
at alle aldre kan møtes her og 
drive en eller annen form for idrett 
og mosjon 
miljø.

Og så til slutt, Macka — 
dine ønsker for framtida?

Jeg vil 
ønske alle 
og framgangsrikt nytt år og vel 

på vår kjære Stadion i 1968.

det stemmer. Det var 
med no • blandede følelser vi fore
tok b- ‘åring av banen ut på våren, 
men j< g vil bare korrigere redak
tøren > hans spørsmål. Vi overtok 
ikke banen på vårparten, banen 
står under vår myndighet hele året 
og det som kanskje ergret oss 
mest, var at vi ikke var forelagt 
de arbeider som ble utfort på ba
nen i vinterhalvåret. Vel, dette er 
forlengst glemt og stridsoksen ble 
behørig begravet. Når så vår Her
re begunstiget oss med en fin vår 
og sommer så ble treningsbanen 
absolutt brukbar både til trening 
og mindre kamper. Dette med vin- 
tertrening er noe vi må finne oss i. 
Fotballen or blitt helårsidrett og 
det er bare å ønske at vi hadde en 
brukbar grusbane til trening i vin
terhalvåret.

- - At vi til en viss utstrekning 
greier å vedlikeholde vårt anlegg 
har vi jo bevist i de siste 3 år, 
men dette skyldes en helhjertet 
dugnadsinnsats av en håndfull 
medlemmer. Men dugnad blir min
dre og mindre populært og jeg tror 
ikke vi kan regne med dette i fram
tiden. Målet må selvsagt bli at

nevnte bl.
ball og

gjerne slutte med å 
Pors Grupper et godt

kommunen overtar et fullstendig 
vedlikehold av vårt anlegg, noe 
som forresten skulle være helt na
turlig, da de jo med Pors Stadion 
har en helt gratis lekeplass for 
barn og ungdom slik som det er 
nå. Porsgrunn kommune burde få 
øynene opp for det sosiale arbeid 
som utføres av idrettsforeningene 
helt gratis. Et hvert førsteklasses 
idrettsanlegg er et naturlig sam
lingssted for barna og ungdom 
hvor de kan utøve sin idrett og 
bli sunne samfunnsborgere både i 
legem og sjel.

på baksiden av nedre mål og koble 
den inn på hovedledningen i Sta- 
dionvegen. Nødvendig tillatelse or 
oppnådd fra Skien kommune. An
bud på arbeidet og rør er delvis 
brakt i orden, og vi har bare måt
tet forskyve tidspunktet for ar
beidets igangsettelse til våren eller 
forsommeren, da det i høst har 
vært altfor bløtt. En annen ting 
som ikke er tilfredsstillende ved 
vårt anlegg er at løpebanen ikke 
er drenert og det vann som samler 
seg her har en tendens til å flyte 
innover grassbanen. Spesielt om 
våren er dette en ulempe, da dette 
vann i forbindelse med et par 
frostnetter har forårsaket grass- 
brann.

Det gledeligste for foreningen i 
år er selvsagt at fotballguttene 
maktet å spille seg opp i 2. divi
sjon etter en overbevisende sesong. 
Vår hjerteligste gratulasjon med 
den prestasjonen.

Som formann i bandygruppen 
vil jeg si at det er meget gledelig 
at bandyinteressen blant de yngre 
tiltar og at dette nok etterhvert, 
om forholdene gis, vil gi seg ut
slag i positiv retning.

Noe som derimot skuffet meg 
meget var den meningsløse beslut
ningen som ble tatt av fotballedel- 
sen i høst i forholdet fotball-bandy, 
hvilket førte til at flere aktuelle 
menn så godt som ikke har vist 
seg på vår trening. Den beslutnin
gen sto jeg helt uforstående over
for og det gledet meg meget da 
den ikke helt ukjente sovjetiske 
landslagskeeper. Lev Jaslim, i et 
intervju nylig bl. a. uttalte følgen
de: I moderne fotball kan man 
ikke oppnå gode resultater hvis 
man ikke også dyrker andre 
idrettsgrener». Jeg synes person
lig han går litt langt i sin uttalel
se. Det han imidlertid vel mener 
er at det bare er en absolutt for
del å drive flere idrettsgrener (han 

a. 2 lagidretter, kurv- 
ishockey som han selv 

drev), og ingen skal fortelle meg 
at han mener det er fornuftig uten 
samtidig a drive trening med tan
ke pa disse grener. Såvidt meg be
kjent har han i egenskap av sin 
stilling som gymnastikkinstruktør 
avgjort bakgrunn for sine uttalel
ser.

Her i landet har vi da også hatt 
og har ikke minst i dag, gode ek
sempler på et rikt utbytte av kom
binasjonen fotball-bandy. De som 
er interessert i denne saken vet 
meget godt hvilke lag, og enkelt
personer om man vil. som jeg her 
sikter til.

Når det gjelder våre planer i år 
består disse i, utenom en samlet 
god innsats fra gruppen som hel
het, å oppna to vesentlige mål. På 
det sportslige plan er målet med 
mye nytt mannskap å finne fram 
til en riktig spillestil for derved å 
gjøre en god figur i 2. divisjon.
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Tilbakeblikk og ønsker
Vi lar nøkkelspillere og ledere svare på spørsmål

1.

4.

Med idrettshilsen
Per Dahl.

Fram i våres for å finne den mor
somste kamp. En alt for liten 3-0 
seier ble det, men Fram ble rund
spilt.

Ragnar legger også treninga 
til grunnlag. Treningsintensiviteten 
et godt hakk høyere enn før, sam
men med godt kameratskap har 
gitt et positivt utslag.

KAN VI FORTSETTE
SUKSESSEN I 2. DIVISJON : 

Arild: Vi har da slått endel 
av disse i år, så hvorfor ikke. Men 
full innsats er nødvendig.

«O 11 e n» er av samme mening 
og tilføyer: «Five and side; tre
ninga på vinterføret gir ypperlig 
kondisjon, ballførelse og ikke minst 
bruker du de riktige muskler. At 
nøkkelspillerne i år kom i form på 
samme tid gjorde nok sitt, for det 
var i de tidlige vårkamper at 
grunnlaget ble lagt.

Øistein er av samme mening 
og tillegger «Five and side tre
ninga stor betydning, ikke minst 
når det gjelder å opparbeide hur
tig spill.

Senere får så 1. divisjon være et 
mål om man her på berget kan få 
lagt mulighetene til rette for å 
kunne konkurrere med våre aller 
beste lag.

Mål nr. 2 er ved hjelp av flere 
igangsatte tiltak å få endene til å 
møtes rent økonomisk i en sesong 
med flere reiser enn noensinne. Det 
skal i år spilles dobbelt serie i 2. 
divisjon for første gang, forøvrig 
absolutt et skritt i riktig retning. 
. .Når det gjelder mine ønsker for 
framtida, så er det største allere

de berørt under forrige punkt. Det 
må være en kunstfrossen bandy- 
bane. Jeg vet det er langt, temme
lig langt fram dit, men kanskje 
nettopp derfor mitt største ønske. 
Da er mulighetene straks tilstede 
for å kunne hevde seg i toppen. 
Menneskemateriellet har vi også 
her.

Skal jeg få komme med nok et 
ønske måtte det være at det selv- 
iske syn som fotballedelsen nå son? 
helhet inntar i forholdet fotball- 
bandy (det er kjent at det ikke er 
et ens syn) må bli endret hurtigst 
mulig. Jeg har tro på et fruktbrin
gende samarbeid fotball-bandy. 
hvilket også vil være det beste for 
foreningen.

Til slutt vil jeg på denne måte 
få lov til å ønske alle Pors med
lemmer, andre lesere av bladet og 
idrettsvenner forøvrig en riktig 
hyggelig Jul og et godt og fram
gangsrikt Nytt År.

«Otten» : Det gode forhold 
som i år har hersket mellom spil
lere og UK, og den store enighet 
som det øyensynlig har vært innen 
dette forum, tror jeg har hatt mye 
å si for laget.

HVA UTEN 2. DIV.PLASSEN 
HAR GLEDET I ÅR ?

Askedalen : Det gleder meg 
mye at konkurransen om A-lags 
plassene er blitt hardere. At vi 
stadig har endel spillere som ban
ker på for alvor, gjør at vi med 
større optimisme kan gå til 2. 
div. hvor jeg regner med et langt 
hardere klima enn nå.

Øistein : Innbydelsen fra 
Hamar med lagets første flyreise 
var morsom og burde vel bevise 
at vi er kommet «i vinden».

Rolf Askedalen betegner 
omkampen mot Vigør i 3. runde 
med 5-1 seier som den morsomste, 
men ikke viktigste, mens O 11 en 
går tilbake til det første møte med

Rolf Askedalen peker på 
kameratskapet og iveren, og fort
setter: I «Jeiscn» har vi en tre
ner som vet at noe av det viktigste 
er topp kondisjon. Det blir for li
ten tid til å oppøve noe videre fot- 
Izallferdigheter på en amatørs få 
treningstimer, og vi er nødt til å 
bygge på den enkeltes medfødte 
evne til å spille. Innsats kan imid
lertid oppveie mye, og til dette 
trengs god kondisjon.

Som nevnt annet sted har jeg til
skrevet endel spillere og ledere.
Plassmangel gjør at jeg har kut
tet kraftig ned på det tilsendte 
stoff.

Spillerne som svarer er: Rolf 
Askedalen, Rolf «Otten» Nilsen, 
Arild Weholt, Ragnar Numme og 
Øistein Numme.

— Ta på deg brillene Alfred! Det er 
ikke datteren i huset men sønnen.

3. ÅRSAKEN TIL ÅRETS 
SUKSESS ?

Arild : «Jeiscn» med hard- 
kjoring hele vinteren, har jo selv
følgelig mye av æren, og for mitt 
vedkommende vil jeg gjerne be
nytte anledningen til å takke Bjørn 
Rcinholt for all hjelp og gode råd 
i sesongen. Håper å se deg neste 
år Bjørn.

2. HVILKEN KAMP HUSKER 
DU BEST FRA SESONGEN ?

Arild : Kan ikke glemme den 
dramatiske reisen til Østsiden med 
kollisjonen ved Farris og Østsidens 
1-0 ledelse, som allikevel ble inn
hentet og snudd til 3-1 seier.

Ragnar : Har serieavslut
ningen med 6-1 seiren over Sande
fjord kjærest i erindringen, mens 
broder Øistein best husker kampen 
mot samme lag i Vestfold. Det ble 
bare uavgjort og han mener at en 
av hans to sjanser for åpent mål 
burde gitt scoring, og Alf 12 rett 
i tippen.
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En FØR-OLYMPISK
skiprat

som

En liten skiprat med en som hai* 
vært med kontinuerlig som aktiv 
og administrator i klubb, krets og 
forbund i mer enn 40 år, skulle 
ha interesse nå når vi står foran 
en ny vinterolympiade. Og mannen 
som har vært så lenge med, fra 
etter-olympiaderennet i Rugtvedt- 
kollen i 1924 og fram til dags dato 
er: Aksel.

Vi skjønner under samtalens løp 
at det har skjedd meget i Norsk 
skisport av godt og vondt, i en 
såvidt lang periode, og at det all
tid må arbeides for å holde tritt 
med utviklingen.

På mitt spørsmål om Norsk 
skisports stilling i dag, 
svarer Aksel:

— Det er en ting som jeg tror 
kan få betydning for resultatene. 
For å være på topp i dag hva ut
styr angår må hver spiller ha to 
par støvler, et med skru og et med 
gummiknotter. Støvlene med skru- 
knotter er nemlig fine på sleip ba
ne og kan også forsynes med is- 
pigger, som vil gjøre vintertrenin- 
ga mer effektiv, mens gummiknot- 
tene jo er en nødvendighet på tørr 
og fin bane.

Mitt nyttårsønske må derfor bli: 
2 par støvler til hver spiller!

Askedalen : Det stilles selv
følgelig visse forventninger til oss 
neste år. La oss håpe at vi fort
satt har evnen til å vinne jevne 
kamper så vil det sikkert gå bra.

Hva med vår såkalt 
paradegren, kombinert renn ?

— Deltagelsen i komb.renn har 
gått sterkt tilbake i de senere år. 
Det kreves jo meget av en som skal 
mestre denne gren. Jeg tror at fra
fallet ikke skyldes at interessen er 
blitt borte, eller at det ikke skulle 
være gutter med anlegg og vilje, 
men at den relativt lille tilslutning 
skyldes at det hoppes i for store 
bakker. I NM og internasjonale 
konkurranser hoppes det i såkalte

Hva med fellesstart i langrenn?
— Fellesstart må bare benyttes 

i stafettrenn, etter min mening, da 
dette jo er, skal vi si, litt av et 
fyrverkeri.

Jeg tror at fellesstarten bare vil 
avstedkomme opptrin som vi nødig 
ønsker i idretten, og fremfor alt 
taktikk.

For å si det kort. Etter min men
ing er dette med stafettrekkefølgen 
i komb. renn og fellesstart, et ut-

— De nasjonale renn og arran
gementer blir snart glemt i denne 
TV-tiden. Det er en stor fare. Vi 
glemmer å arbeide på den indre 
front, og det er vel herfra vi skal 
hente våre aktive, også i fram
tiden.

Utviklingen går sin gang. Opp
lysning og moderne treningsprin- 
sipper, bedre utstyr, bedre økono
mi og bedre kommunikasjoner gjor 
at konkurransen skjerpes slik at 
det må arbeides intens for å holde 
seg på topp. Nasjonalt som inter
nasjonalt.

Vår stilling for den anstundne 
Vinterolympiade er vel god, i hvert 
fall for de nordiske disipliners ved
kommende. Når det gjelder våre 
alpinister, vil disse, så lenge de 
ikke har mellom-europeernes mu
ligheter, stille opp med et stort 
handicap. Med de dårlige trenings- 
muligheter vi har her hjemme, sy
nes jeg at våre alpinisters resul
tater er bemerkelsesverdig flotte.

«Normalbakker». Kr. pkt. 70 m. 
Man skal være en habil hopper 
for å mestre en såvidt stor bakke, 
og tabellene favoriserer faktisk 
derved den gode hopper.

Etter mitt skjønn rekruteres 
komb. renn stort sett fra lang
rennsløperne, og jeg tror at man
ge blir skremt vekk av de store 
bakker, som opplagt stiller større 
krav.

De få representasjonsløpere som 
skal til nå og da, til OL og VM 
vil man kunne spcsialtrene på re
lativ kort tid. Det kunne kanskje 
bli flere å velge mellom.

De nye metoder for start- 
rekkefolgen i komb.? 
Langrenn?

— Om jeg synes at den gode 
hopper i komb. er sterkt favorisert 
så vil jek ikke unne ham så vondt, 
som å være nødt til å starte først 
ut i langrennet. Det er alltid et 
handicap å starte først i et lang
renn, og skal han dertil ha følelsen 
av å bli jaget som et rovdyr med 
høy skuddpremie, vil dette kanskje 
ta knekken på selv den sterkeste 
konkurransemann. Det kunne vært 
sagt meget om dette, men julenum
meret skal også ha annet innhold, 
så jeg vil bare si at den slags 
«journalist-vrøvl» er bare til for å 
lage show, og vil ganske sikkert 
ikke høyne interessen for kombi
nert renn.

Deltakelsen i langrenn er 
imponerende, såvel eldre 
yngre ?

— Det skyldes vel i høy grad 
våre toppløpere. Forbildets makt 
osv. Og når så instruksjon og vei
ledning er førsteklasses, og det blir 
skapt litt blest om arrangemente
ne, gode løyper hos arrangørene, 
og interesserte klubbledere, ikke 
minst, så må interessen bli stor.

Ragnar : Det er klart vi kan 
hevde oss, selv om motstanden blir 
hardere. Vi må satse alt nå for å 
gjøre en god figur.

«Otte n»: Vi må satse for å 
beholde plassen i den nye serien 
først og fremst, men vi kjemper 
selvsagt om hvert point, og ingen 
skal få noe gratis. En bønn til 
dere passive: Bli ikke skuffet om 
vi ikke også neste år når toppen. 
Kan vi «bare» klare oss, er dette 
ikke noe tilbakeskritt. Vi har jo 
forlengst satt igang med forbere
delsene til sesongen, og personlig 
kommer jeg til å satse hardere på 
treninga i år. I fjor tok husbyg- 
ginga sin tid, men slankekuren jeg 
tok gjorde underverker.

Vi lar også «Otten» slippe til 
med et ønske på slutten:

Øistein: Vi må satse på
hurtighet og ligge foran de andre 
i tempo skal vi kunne hevde oss.
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SEIERSGLEDE

Skigruppas styre.

SKIGUTTAS SESONG

I.F.

Styret.

Helge.

GUNNAR HANSEN,
15 års aktimtctsmcdalje i fotball.

I det vi takker for hjelpen i år 
ønsker vi alle våre annonsører en 
riktig god jul og et godt nytt år !

— Jan Gobcrg har sluppet meget pent 
fra sitt første år som speaker på Siadion.

Vi ønsker ham velkommen neste år!

«Pors--

En sentralbakke, vil det 
hjelpe ?
En skibakke som ligger gun

stig til og som alltid er i brukbar 
stand, vil alltid være en fordel. 
Men man rekker ikke milevis på 
korte vinterdager. På våre kanter 
spiller jo de vinterlige forhold også 
inn. I Grenland og Aust-Agder har 
vi bra med bakker, men vi trenger 
noen mellomstore, fra 40 til 60 m. 
Der. er i slike bakker man lærer å 
hoppe.

Hva med våre hoppere?
__ Det tynnes i rekkene i bak

ken, men vi har en stor oppslut
ning om våre gutterenn, så mulig
hetene har vi, bare vi tar vare på 
dem. For å oke interessen må det 
satses i mer enn en forstand. Først 
og fremst på instruksjon ute i 
kretsene. En landsplan som tar 
sikte på brodden er det som trengs 
ikke som nå en rikstrener som nær
mest har en liten stall.

Gruppa melder om følgende renn 
i sesongen:

Vi åpner med Kretsmesterskap i 
langrenn og kombinert, gutter og 
jenter den 3/2—4/2 1968. Den 
18/2 kretsrenn, senior og junior. 
3/3 kretsgutterenn (i 2 bakker) og 
til slutt den 12/3 Nordisk renn 
(senior og junior).

Håper på publikum og medlem
menes oppslutning om våre arran
gement.

Med dette ønsker vi våre med
lemmer og alle andre en riktig god 
jul og et godt nytt år!

Alle som er medlem eller ikke av 
Idrettsforeningen «Pors» gleder 
seg over fotballguttas prestasjoner 
i 1967. I fra våre Lilleputter og opp 
til våre aller største, som jo må 
sies å være alles gramgutter. Det 
er nå ikke mange som går igjen
nom en serie uten tap.

Hurra for dem!
Men det er jo ogsa andre grup

per i foreningen som ikke akkurat 
har den publikasjon som fotballen 
har. Vi vil da fra vår gruppe frem
heve disse fakta, som vi mener 
medlemmer og publikum skal være 
oppmerksom på. Skiguttene våre 
senior, junior og guttehoppere 
erobret i sesongen 1966—67 et pre- 
mietall på over 150. stk. Det kan 
også nevnes i samme forbindelse 
at 3—4 stykker av disse har fra 
8—14 1. premier. Noe vi også 
mener står respekt av. Vi håper 
medlemmer og publikum vil følge 
med dem i sesongen som kommer, 
og gi dem den moralske støtte de 
trenger.

— Den som vil ha gullmedalje i 
Grenoble, må ha full klaff, og litt 
flaks. La oss håpe at våre «ess» 
har de «riktige dagene» dernede.

— Jeg slutter meg så gjeme til 
håpet, Aksel.

Takk for hjelpen !

I

slag av show og sensasjonslyst, og 
bør begraves før det får gjort noen 
skade.

■r:g håpet du, ville komme inn 
på Fenslia med mitt spor smal, 
hva med planene her?

- Å bygge Fensbakken til 90 m 
og la den bli sentralbakke, er etter 
mitt skjønn det glade vanvidd. Det 
er langt verre enn å bygge et Ib- 
senshus til 25 mill, kroner. Vi har 
nok av store bakker i landet, og 
de som steller med disse kjenner 
også problemene. Jo større, jo ver
re å holde istand, materielt som i 
hoppklar stand.

Dessuten har jeg inntrykk av at 
hopprennene ofte blåser bort. En
kelte av storbakkene ble sist vin
ter ikke engang tråkket. Det er 
vanskelig å fa benyttet de bakker 
som er, fordi den håndfull hoppere 
vi har, som mestrer de store bak
ker, ikke kan være mer enn et sted 
av gangen, og terminlisten er jo 
svært begrenset.

En halv million kr. eller mer til 
en sentralbakke, i et distrikt som 
har flere bakker som dekker be
hovet langt inn i framtiden, vil 
være det rene sløseri med eventuel
le midler, som burde benyttes langt 
bedre og mer fornuftig i instruk- 
sjonsektoren.

Blir det mange gullmedaljer til 
Norge i Grenoble?
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