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Det er trist, men for skigruppa
er det ikke noe annet å gjøre enn
å finne seg i at vi ble avspist fra
Norges Skiforbunds side i år også.
Pors skulle arrangert nordisk
hopprenn i Rugtvedtkollen 12.
mars, men måtte avlyse. Grunnen
til avlysningen var at forbundet
ikke kunne garantere toppdeltakelse. Dette er trist all den tid
Rugtvedtrennet er blitt en årlig

tradisjon hele klubben går helhjer
tet inn for. Arrangementsmessig
har også Rugtvedtrennet et godt
renomé. Derfor er det uforstålig
al Pors gang på gang blir forbi
gått.
Vi står riktignok svakt økono
misk, og inntrykket man sitter igjen
med på denne bakgrunn er at ski
sporten i dag nærmest må sammenlignes med tidens « tungindustri».
Forts, s. 3.
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Rugtvedtrennet
20. april 1958.
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vrøiiet
Årets Bekkelagsrenn ble fullklaff for Pors. Sd godt som i
dr har aldri vare unggutter
gjort det i dette rennet hvor
hele eliten, av landets guttehoppere knivet om første
plassen.

Arild Jensen sikret seg en solid
2. plass i 16-års klassen, Karl Erik
Karlsen en 4. plass, Arne Deila 8.
plass og Alf Hansen en 9. plass i
samme klassen. Hadde vi hatt en
mann til blant 16-åringene, ville
Pors blitt beste fem-mannslag.
Dette sier litt om bredden på Vest
siden nå, og det er bare å håpe
at de lovende guttene fortsetter i
samme spor som hittil.
Det må selvsagt nevnes at NSF
skal ha flere treningssamlinger i
sommer, og en av disse er det etter
de opplysninger vi sitter inne med
gode muligheter for blir lagt til
Grenland. Og da blir det vanskelig
for forbundet å komme utenom
Arild, Karl Erik, Arne og Alf. De
taktene guttene hai' vist i Rugtvedt i vinter viser også at de be
hersker storbakkene.

I. L. Dyraas
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SKIGRUPPAS STYRE

GRENLAND ET BANDYENS
U-OMRÅDE, sier Per Dahl.

Nå må kretsen få

Jacobsen» Eoku ykkcri, Porsgrunn

Skigruppa overtan —
men Helge er medl
For de fleste er det sikkert kjent
at skigruppa nå står som ansvar
lige utgivere av Pors-bladet. På
vår side skal vi gjøre alt for at
avisens nivå skal bli fulgt opp som
Helge ønsket det da ■ han ba oss»
overta avisa. Helge tar imidlertid
ingen pause, men fortsetter som
bladets kasserer. Kjenner vi ham
rett, vil samarbeidet bli det beste.
Godt samarbeide håper vi i re
daksjonen at det også vil bli med
alle Pors-bladcts lesere — og fore
ningens grupper. Dette ser vi som
en forutsetning for at tradisjonen
kan følges videre. Altså: Er det
noen som har noe på hjertet som
interesserer vår forening, send oss
noen ord.

Bladpengene
er alltid et aktuelt tema, og de
fem kronene avisa vår koster årlig
kan sendes Helge. Adressen er:
Langgaten <51, V. Porsgrunn.
Til våre aviser
som vil benytte stoff fra Porsbladet må vi be om IKKE benytte
dette før 26. mars.

— Forts, fra s. 1.
FORAN STOROPPGJØR!
Vi har funnet det riktig å av
lyse dette rennet da to renn av
nevnte kategori i Rugtvedt ikke vil
svare seg økonomisk. Når vi sier
to renn, er det fordi forbundet, som
plaster på såret, har tilbudt oss et
mønstringsrenn i Rugtvedt 1. april.
Da er det meningen hele den nors
ke hoppelite skal starte. Dette ser
vi selvsagt fram til, men helt det
samme som det ville blitt om Nor
ges Skiforbund hadde fulgt termin
lista og dirigert eliten til Rugtvedt
i stedet for Odnes, som ikke er
oppført, kan det aldri bli.

- Vi må ha is — god is tid
lig på høstparten! Får vi ikke
det innen uoverskuelig framtid,
kan vi like godt oppgi håpet om
å gjøre oss gjeldende i toppserien i bandy her i Grenland.
Denne erfaringen er vi ikke ale
ne om. I vinter har vi sett at
Brevik led samme skjebne som
oss da vi spilte i 1. div. i fjor.
Det er formannen i bandygruppa, Per Dahl, som spytter ut disse
bitre pillene. Og at noen og enhver
burde smake på dem, er hevet over
tvil. Det bedrøvelige faktum at
bandysporten i Grenland nærmest
er å betrakte som et u-område kan
ikke bortforklares. For den saks
skyld kan man også putte den øv
rige skøytesporten i samme sekk.
— Men løsningen?
— En kunstfrossen bane selv
sagt, slik at bandyfolket kan kom
me i gang med istreningen langt
tidligere på hosten enn tilfellet er
nå. Forholdene de siste årene har
jo vært prekære. Gå rett på banen
langt ut i januar måned, uten is-

Vi vet Grenland Skikrets ikke er
udelt begeistret for dette som er
inntruffet, og at vi ved neste kors
vei kan søke bistand hos det ak
tive kretsstyret. At det blir arran
gert et topprenn i vår krets med
deltakelse av hele den norsk elite i
Grenland, er av uvurderlig betyd
ning for rekruteringen i Grenland.
Vi har mange lovende unggutter.
Skal disse spores til videre innsats
må Norges Skiforbund åpne øyne
ne, stikke fingeren i jorda og lukte
hvor landet ligger. Det drives ski
sport i hele Norge — nemlig!
h. h.

trening til første seriekamp, hører
ikke hjemme noe sted i dag.
Et kunstfrosset anlegg innen
kretsen må komme og det bør bli
løst ved interkommunalt samarbei
de. Med de kommunikasjonene vi
har her i kretsen vil ikke dette by
på noe problem. Problemet blir å
få beveget våre folkevalgte til å ta
et slikt skritt at kunstisbanen blir
en realitet. At dette kan la seg
gjøre er jeg ikke i tvil om — og
det er bandyfolket som må ta ini
tiativet. Våre politikere følger sik
kert opp.
— Andre eksempler på ulemper
i mangel av skikkelige isforhold?
— Vi har bunkevis med eksemp
ler på at klubbene kommer i van
sker etter scrienedrykking. Årsa
kene er allerede pekt på, men det
ene drar det andre med seg.
I år måtte Pors, som følge av
nedrykkingen i fjor, unnvære ytter
lig noen av sine spillere i tillegg
til dem som forsvant i fjor. Vårt
mål i år har vært å stabilisere oss
i 2. divisjon, noe som har lykkes
noenlunde. De første kampene ble
spilt uten at vi fikk poeng. Grun
nen til dette er allerede pekt på.
Når så istreningen kom, gikk det
bedre. En 7. plass i serien ble det,
og klart foran laget som rykket
ned. KM ble det ikke, men tap i
finalen for Brevik som gikk til fi
nalen etter loddtrekning.
— Di øvrige lagene?
— De har gjort en god figur i
Grenlands-serien. Riktignok ble
verken junior eller guttelaget mes
tere — vi er i så måte bortskjemt
— men de kjempet i teten til siste
slutt. B-laget vårt som spiller i
den lokale 3. divisjon, havnet på
en fin 4. plass foran Herøya. Selv
om det ikke ble KM på A-laget, er
vi godt fornøyd med sesongen slik
forholdene er. Det går jo som kjent
flere veier, sier Dahl.
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i takt med tiden!
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Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger
SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

Innsiallasjonsavdelingen

CJÅ Kil

Spcsialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

PORS-BLADET

Turngruppa på tur
rundt Ånnerød
Turngruppa melder at man for
tiden ikke har konkurranse-jenter
i alderen 12 til 16 år, men at håpet
selvsagt er tilstede. Imidlertid har
damene arrangert stevne for jenter
i denne aldersgruppen. Det ble kon
kurrert på bom og matte og del
takerne var vesentlig fra Urædd og
Storm.
Ellers er aktiviteten innen tumgruppa stor for tiden, og tumkvclch-ne er godt besøkt. Nytt er
at damene arrangerte trim-kveld
på spark rundt Ånnerød. Hele 80
damer brukte en av turnkveldene
til en slik aketur i vinter. At det
hele gikk med liv og lyst sier seg
selv. Etter turen var det hygge
kveld i klubbhuset.
DAMEGRUPPA
arrangerte også i år sin tradisjonelle
fest for de eldre. Dette er noe de eldre
setter stor pris på, og vi må på deres
vegne fa takke damegruppa for den me
get vellykkede festen.
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Bussen er ikke døpt
Som alle sikkert husker
etterlyste Alf navn på den
nye bussen til fotballgruppa
for vel et år siden. Til dags
dato er det ikke kommet inn
forslag, og det er bare "-Blå
mann som. kan smykke seg
med navn av bussene våre.
Nå står vi foran en ny og
forhåpentligvis stor sesong i
2. divisjon, og av den grunn
burde navnespørsmålet bli
avgjort. Altså: Legg dere i
selen alle sammen slik at
«dåpssermonien» kan bli av
gjort innen neste nummer av
Pors-Bladet. Send navnefor
slag til fotballgruppa snarest.
SELV OM DET ER
i seneste laget med juletrefestreferater,
tar vi likevel med at turngruppa også i
år arrangerte sine tradisjonelle fester.
At dette årlige innslaget i klubbhuset er
mektig populært skulle ikke være nød
vendig å minne om, og for oss er det
bare å takke damene for hyggen de
rigger til.

Denne gang blir det

harde'dueller
Fotballformann Myrmoen, og
ikke minst hans gutter, har i hele
vinter forberedt seg på sommerens
oppgaver som blir større enn de
tidligere sesongene for Pors. I hele
vinter har fotballguttcne vært i
aktivitet tre kvelder i uken, og nå
i det siste utvidet til fire. At det
er hardkjøring Jeisen driver med
sier seg selv — og alle har tro
på at vi går en ny storsesong
imøte.
Allerede 24. mars blir det pre
miere mot Stag i Stavern, lørda
gen etter skal det spilles mot Donn
i Kristiansand og 6. april kommer
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Snøgg til Vestsiden for å prøve
formen. At alle går helhjertet inn
for 2. divisjonens debut sier seg
selv, og vi gleder oss.
Fotballgruppa har avtalt flere
treningskamper før det braker løs,
men når det blir er ikke fastsatt
i skrivende øyeblikk. Imidlertid er
det avgjort at Stabæk kommer til
Porsgrunn 21. april og at Pors
møter Drafn hjemme eller i Dram
men 27. april. Etter den tid smeller
det løs i serien mot Vard i Pors
grunn. At vi skal mestre oppgaven
er vi ikke i tvil om.

Sammen med Telemark Bedriftsidrettskrets
arrangerte
Norges
Vanførelag, Norges Bedriftsidrcttsforbund og Statens Ungdoms- og
Idrettskontor «Vinterlekene for
handicappede» i Porsgrunn i år.
Dette prisverdige tiltaket ble en
suksess uten sidestykke, og for oss
som er vant med å drive idrett på
et helt annet plan er det bare å
bøye seg i støvet i ærbødighet for
prestasjonene som ble vist.
Øvelsene var ispigging og lang
renn. Flere av medlemmene i Pors
var med de blinde i langrennsporet
som ledsagere, og at de hadde sin
fulle hyre med å følge opp sier litt
om hvilken innsats det ligger bak
prestasjonene.
Vi kan bare gratulere Bedriftsidrettskretsen med tiltaket, og føye
til at vi håper det ikke blir lenge
til neste korsvei. Dette er absolutt
noe som må følges opp.

LIMT

VET DU AT
— Pors like før og etter krigen arran
gerte turrenn til Holtankollen. Der var
det forskjellige konkurranser både for
barn og voksne. Hver deltaker fikk sitt
Pors-diplom.
— at 19. mars 1919 var dagen da fot
ballgruppa og skigruppa ble selvsten
dige grupper innen foreningen — og at
Pors folgelig runder middagshøyden nes
te år på denne tid.
— ved NM på ski, som Pors arran
gerte i 1952. var nettofortjenesten hele
30.000 kroner — etter at Rugtvedtkollen
var ombygget med nye tribuner.
— hele overskuddet ved NM gikk til
innkjøp av treningsbanen på stadion.
— ved NM i 1952 var Rugtvedtkollen
besøkt av over 20.000 mennesker under
hopprennet med daværende kronprins
Olav i spissen.
— Pors skigruppe kunne tenke seg et
slikt arrangement igjen, selv om det
ikke ble NM, men med toppdeltakelse
av internasjonal format. Skal vi alle gå
inn for dette neste år, da det er jubileumssesong for skigruppa?
— Skigruppa arrangerte merkerenn. på
■ Skisportens Dag», og at deltakelsen var
så god at man like godt gjentok arran
gementet søndagen etter.

Klær til enhver!

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

ETTER TRENINGEN - slapp av i en god stol
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■ KgfinrgKvrtRrjQ - rortaoRUNM 1

V.

V. brua

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

Telf. 51632

Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.

KEFLIEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

Bakeri og konditori
Telefon 50260

FRUKT

V. Porsgrunn

J. Pettersen

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Maithinsen A.s

KJØTT- OG PØLSEMAKER

Telf. 52 392

TOBAKK

Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

H.O.

H&ccøua Stipes&iuec
er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel
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f . -dipeskive. sa finn
den riktige hårdhets ■
og grovhetsgrad den
som vil passe for Dem.
Vi har alle

NORRØNA FABRIKER A/S
PORSGRUNN

Produsent for Telemark:

EPSpfS^

Lundetangens Bryggeri

PORS -BLADET

God sesong for

BOKSEGRUPPA
- unn del helt store uteble

d.
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Minne om at Pors Bokscgruppe
hører til de aller største her i lan
det skulle være overflødig. Dette
har de driftige karene følgelig også
klart for seg i alt de foretar seg.
Og det ser ut til at vi lykkes.
Jeg er i all fall optimist, sier boksebas Erik .Johansen. 1 ar har gut
tene bokset en fin serie kamper
og do har hevdet seg godt. Selv om
det holt store uteble.
Det største ble?
Trolig tungvektseiaren til
Knut Slåtta i bokselandskampen i
Finland
1. mars. Under NM i
Trondheim tapte Knut finalen i lett
tungvekt for Lcrstad og Roald
Skilbred matte trekke det korteste
strået i tungvektoppgjøret mot
Odd Hansen, Bergen. Men jeg er
fornøyd med guttenes innsats og
tror de kommer sterkere igjen ved
neste korsvei.
Videre tror jeg vi har mulig
heter til å få folk på landslaget.
Komme utenom våre gutter vil bli
vanskelig i denne sammenheng.
Dette gir en god pekepinn om ni
vået i gruppa.
— Ellers?
Interessen for treningen er
stor. Vi har aldri hatt så mange
unggutter som nå. To av våre aller
yngste, Kjell Johansen og Tom
Gisle Skarnes, har tatt ferdighetsmerket i bronse i boksing. Og når
sant skal sies har gamle ringrever
mye å lære av disse to om rette
venstre og gode parader.
En annen gledelig ting er den
gode økonomi gruppa har, takket
være danseaftener vi har arrangert
regelmessig i Folkets Hus. Disse
arrangementene har vært et stort
løft for guttene, men alle har gått
inn for oppgaven med liv og lyst
— selv om «lårkort konkurransen
ble i korteste laget.
— Og styrets sammensetning?
— Det er meg selv som formann,
viseform. Ivar Kittilsen, sekretær
Oddvar Skjelbrcd, kasserer Harald
Bjåstad med Knut Slåtta som sty
remedlem. Varamenn er Arild Kit
tilsen og Rolf Pettersen.
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Porselen skiller seg ut fra andre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
store styrke. Ikke uten grunn ble porselen
før kalt «det hvite gull». Her vlsea kaffeservlset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfab"ik.

&SPIRE

ARILD JENSEN

deltok også i årets junior-NM. hvor
han plascrte seg som nr. 10 i klasse

VAUXHALL
er bilen

yngre junior.

FUNNEMARK

REDAKSJONEN
har planer om å gi ut neste num

er stedet

mer

av

Pors-bladct fpr fotballferien,

tredje nummer etter sesongslutten for
fotballen og så julenr. til slutt i år.
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©elt er ©siOSoss. som har

<R9edtdic/en ^EBenoin & <Seruice^>
Porsgrunn

Tel f. 53410

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

Det beste i
frukt, sjokolade og røykesaker

) T>ons

ferdefabrikk
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SVEISE- OG MEK. VERKSTED, TLF. 51487

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
Alt for sykler og sport
Reparasjoner

Porsgrunn
Kino

Abreham Aas
Telefon 5 2102

Storgt. 108

«Central» Vssfcerå
HENTER OG BRINGER
Telefon 51614
Fergegt. 5, Porsgrunn

1/

I< n u d s e n

DROGERI, FARVEHANDEL OG PARFYMERI
Telf. 5 07 30

Andr. Aasland

& Co.
V. Porsgrunn

M g o g Je opsrø
Telf. 52692, Porsgrunn

Jemvareforretning

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

-SPORTSARTIKLER-

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

'K

Vestsidens Manufaktur
Telf. 5 09 13
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jJWKWS__

V. Porsgrunn

Rngr-te;
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PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN
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Vestsiden Blomster for retning
Numme og Handeland
Telefon 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

TELEMARK REGNSKAPSENTRAL A4
FAGLIG LEDER : SIVILØKONOM ARNE J. TEIGEN
Autorisert av Justisdepartementet for rettshjelp i skattesaker

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