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«.Makka» omringet av guttene på en av treningskveldene på Stadion

Denne mann er
Man skal være ytterst forsiktig
med å vurdere folk etter innsats
og evner, men hva Makka Grimsgaard angår kan det ikke herske
annet enn en mening: han må være
sin vekt verd i gull flerfoldige
ganger! To ganger i uka tar han
seg av våre aller minste gutter
på en slik måte at foreldrene fak
tisk blir redusert til reneste nuller

gull verd or klubben

når guttene kommer hjem fra
Stadion.
Er man ikke helt orientert, kan
det enkelte ganger være vanskelig
å fatte hvem de små snakker om,
for når praten om «Brusgård»,
Kjempene, Stjernene, Tigrenc,
Hvepsene og Pappegøyene pågår
som hetest bør mamma og pappa
helst holde seg tause.

Hva er nå alt dette, Makka?
— For det første er det en fan
tastisk samling prakteksemplarer
av noen lilleputter jeg steller med.
Nå er det ca. 80 gutter på tre
ningen to ganger i uka. Og alle
som har litt peiling på fotball må
fatte at slik interesse er det ikke
alle klubber som kan oppvise maOver til s. 3.
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Bør vi ikke være
fornøyd likevel?
■

■

1

Når Pors måtte bite i gresset for
Gv rv som sikret seg retten lil 3.
runde, kan man vel kalle dette for
et utslag av Cupens sjarm. Om
uttrykket har sin fulle berettigelse
kan vel saktens diskuteres fordi
det normalt er de beste lagene
som først får sin skjebne beseglet
— mens outsiderne får lov til a
gå videre.
Imidlertid må man huske på at
cup ikke er det samme som serie.
Skal man slå til i cupfotball er
det egenskaper som spilleglede,
fighterhumør og skippertaksmentalitet som bærer fram og bryter
ned alle hindringer. Det hadde
altså Gvarv denne gang. La oss
også føye til Heddal som satte
Odd utenfor. Hva grunnen til dette
er vil vi ikke ha noen formening
om, men det kan være på sin plass
å antyde at en viss nedvurderingsmentalitet hos våre gjorde seg
gjeldene i kampen mot Gvarv.
Forøvrig spørs det om ikke Pors
hadde godt av denne kalddusjen
vi fikk i Cupen. Vi har viktigere
oppgaver å ta vare på og gå inn
for i serien. Og når man ser rea
listisk på saken spørs det vel også
om våre gutter er sterke nok til
å nå målene våre i serien — hvis
vi samtidig hadde avansert og tap
pet kreftene på Cupen. Har vi ikke
grunn til å være fornøyd med at
det gikk som det gjorde?

OTTEN

kan nå ta en fortjent pust i bakken etter en god sesong.

— Over fra s. 1.
- DENNE MANN.

ken til. Derfor har vi satt opp en
egen serie med fem lag. Når gut
tene blir oppdelt på den måten
får vi selvsagt større oversikt og
kan lettere ta ut spillerne til førstelaget vårt.
— Og det er en lett oppgave?
- Bevares, er du gal? Det kan
mange ganger være like vanskelig
å ta ut laget som det er for en
ukyndig å finne bidronningen i en
bikube.
— Men da må det nødvendigvis
bli noen som føler seg for(bi)gått?
— La meg heller si det på en
annen måte. De som fremdeles
hevder at det finnes umulige og
rampete unger — de «juger»! De
vet rett og slett ikke hva de snak
ker om. I samme slengen kan jeg
invitere tvilerne til treningskveldene på Pors hver tirsdag og fre
dag. Da skal de straks få et annet
syn på saken.
Hva lilleputtlag I og II angår,
tror jeg nok vi har funnet fram
til de rette, og resten av guttene
kjemper om løver for å bakke ut
de som allerede er på laget. Jeg
tror nok vi er så rettferdige som
det går an når det gjelder lagene
våre.

Unger må stelles med. Blir ikke
det gjort kaller vi dem umulige
og rampete, og legger all skylden
på uskyldige.
— Watsons typepsykologi altså?
— Kall det hva du vil, men så
langt fra sannheten er det ikke.
Gi meg et hvilket som helst nor
malt barn, og jeg skal gjøre det
til hva som helst. Dette gjelder
også i idrettsarbeidet. Nåde den
som kaller noen av våre gutter for
ramp. I junioravdelingen har vi
bare prakteksemplarer og 1. kl.
ungdommer. Jeg tror vi kan si at
det miljø som er skapt blant gut
tene i aldersgruppen 7 til 12 år
hører til noe av det beste i idretts
arbeidet som foreningen driver.
For oss som gleder oss over den
tilliten foreldrene viser ved å sen
de ungene til Pors, er det en fort
satt inspirasjon i arbeidet. Vi gjør
iallfall vårt til at guttene skal læ
re sunn lagidrett, sier Makka.

h.h.
HAR DU HUSKET KONTINGENTEN?

*
HUSK : Stott vare annonsorer'.

*
SKAL DE GJORE EN HANDEL?
Se hvem som averterer i Pors-bladet!
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Småguttene våre
på fjelltur til Uvdal
I dagene 4. til 11. august skal små
guttene våre på fjelltur til Uvdal
i Numedal, og at dette tiltaket er
populært bør vel ikke engang nev
nes. Hele 30 gutter skal i en uke
boltre seg i de vakreste omgivelser
vårt land kan by på. Stedet er
«Store Reinshyttatil Frigg som
junioravdelingen har leid av «sto
rebror i Oslo. Store Reinshytta
ligger mellom Uvdal og Geilo, he
le ! 000 moter over havet. Hyttas
postadresse er Brosterud p. o.,
Uvdal i Numedal.
Karene som skal ha ansvaret for
småguttene på turen er yrkessko] el ærer Sverre Hansen. Einar «Jeisen Gundersen, Bjørnar Natedal
og Jan Magnussen. Og i bedre og
tryggere hender kan ikke 30 av
vår-? yngste være. Damene blir
ogsa representert som «rådgivere
i matlaging, så her er det tenkt
på alt.
Dagene på Uvdal heia vil gå med
til trening, bading og leik hele da
gen, og holder været kan ikke tu-

ren milykkes! Det blir satt opp
lister hver dag for gjøremålene —
også kjøkken og ryddetjeneste
som guttene selvsagt må ta del i.
I Store Reinshytta er det også
rikelig med hobbyutstyr — hvis
det blir tid til overs for slikt —
og vi kan nevne at en mengde spill
står til disposisjon. Dessuten er det
ca. 300 guttebøker ihyttas hylle,
men tid til å lese blir det vel ikke
om vi kjenner guttene rett.
Ellers kan det nevnes at Pors
betaler hytteleien og reisen til og
fra Store Reinshytta. For maten
må guttene betale 50 kroner hver
for de dagene turen varer. Dette
er meget rimelig under dagens for
hold — og følgelig har fotballgruppa bare møtt velvilje og in
teresse for tiltaket. Den daglige
føden blir brakt opp til guttene fra
den kjente Flåta seter i Uvdal.
Hva hver enkelt skal ha med seg
vil de få beskjed om senere, men
i god tid før turen.

Når blir det noen
fra Pors?
Vi kan ikke annet enn gratulere
Urædds eminente bryter Øystein
Davidsen med OL-nominering —
som nesten er klar. Da en av di
striktets aviser forleden håpet at
Porsgrunn med Øystein ville få
sin første olympier, må vi dess
verre friske opp avisens hukom
melse og nevne at Øystein blir
byens andre om han blir med til
Mexico.
Porsgrunns første olympier var
Conrad Carlsrud fra Osebakken og
Urædd. Han deltok i olympiaden
i London i 1908 og var ikke snaue
re enn at han hentet hjem til Pors
grunn en sølvmedalje. Siden Carls
rud, som nå er bosatt i USA, også
bodde på den «gale» siden av el
ven, er det grunn til å spørre når
noen fra «smørsiden» får en slik
oppgave som Øystein står overfor
nå?
h.h.
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B-laget vårt har gjort en god innsats
i serien og leder denne foran Odd.

GRATULERER EGIL!
Egil Kristiansen har oppnådd Forbundsdommergraden på ski.
Hvem blir den neste?

BOKSEGRUPPA
er allerede i full gang med forhåndstreninga for kommende sesong, og treninga foregår på StaDet er meningen at Skidion.
gruppa også skal slutte seg til
boksernes treningskvelder i løpet
av september.
Norges Fotballforbund
gjenvalgte hele det sittende styret på
siste ting. Det består av: Odd Evensen,
Moss, president Einar Omdal, SIF, vise
president. Styremedlemmer er Ragnar
Juell Morken. Nordnes, Gunnar Lykke,
Wing, Einar Jørum, Vålerengen.

Brødr. Karlsen
Etter å ha hvilt i 3 år er atter Arnold Johannessen med på A-laget
hvor han har gjort et godt
come-back.

BL1KKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409
AAAÅAAAÅÅAÅAÅÅAÅÅAÅÅÅÅÅAA A
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ÅRETS BESTE!
Slite så en Oslo-avis teampen

Vi sakser fra VG:
— I denne taktikkens og syste
menes tid innen fotballen var det
befriende å se oppgjøret mellom
Pors og Start i går. Det var to
jevne lag uten stjerner som tornet
sammen, uten annen form for opp
legg enn å kjempe for seieren.
Man fikk oppleve innsats, drama
tikk og frisk fotball. Det går lang
tid mellom hver gang man ser noe
liknende i førstedivisjon.
Man var igrunnen fristet til å
sammenlikne det med hva vi har
sett av engelsk fotball på TVskjermen. Selvfølgelig ikke så fin
og avslepet fotball med de tek
niske delikatesser, men to LAG
som gikk på banen der alle ga sitt
enten det var i forvar oller an
grep. Det var ærlig kamp om bal
len der samtlige i spillet ville noe.
Det er slikt man ønker seg foran
et oppgjør.

VIKTIG POENG
For begge lag var det viktige
poeng sof to på spill. Med seier
ville Start være så langt foran på
tabellen at alt snakk om å vippe
dem vekk fra debut i toppserien
fra neste år av, ville være teore
tiske foreløpig. For Pors gjaldt
det å holde kontakten med teten.
Når resultatet til slutt ble uav
gjort kan sørlendingcne prie seg
lykkelig for det. Dette var nemlig
Pors’ kamp, ingen tvil om det.
Men det ville likom ikke lykkes
i avslutningene for det cup-pregede Grenlands-laget. De lå til
tider slik over i spill at man be
gynte å lure på Starts styrke,
mens gultrøyene fra Kristiansand
hadde sine farlige kontrastøt. I
første omgang så vi ogsk litt av
hva som bor i laget — likeså på
slutten av kampen da Pors-guttene
rett og slett hadde kjørt luften
ut av seg selv i de herodiske for
søk på å ta ledelsen.
BURDE VÆRT AVGJORT
Kampen burde igrunnen vært
avgjort allerede i begynnelsen av
første omgang. Pors tok ledelsen

på en returball som Basse Hansen
satte i nettet, og like etter hadde
samme mann gjort daeapo, men
dommeren Ame D. Eilertsen, Sparta blåste etter vår mening galt
av for angrep på keeper. I en real
kamp mann mot mann skal da en
utespiller ha lov til å røre seg så
lenge han bevisst går etter ballen
sammen med keeper, og ikke tyr
til ulovligheter.
En Pors-ledelse på det tids
punktet ville sikkert ha gitt kam
pen en annen utvikling. Nå fikk
hjemmelaget en psykisk knekk, og
i perioden etter var det Start som
overtok og kunne sørge for to
scoringer, begge ved fin utnyttelse
av Tor Helge Stensland.

Idrettsmerkeprøvene
Formannen i idrettsmerk ekorn i te
en, Andreas Skilbred, sier at det
er anledning til å avlegge provene
tirsdag, torsdag og fredag hver
uke framover. Hvis de dagene ikke
passer for de enkelte er det like
vel bare å møte fram, for Andreas
er å treffe på Stadion hver dag.
Han håper selvsagt så mange som
mulig møter opp for å avlegge
prøven — og ekstra hyggelig ville
det vært om alle A-lagspillerae
gjorde et forsøk.

Klubbhuset
Som de fleste kjenner ti! er det
meningen at det skal om innredes,
og dette arbeid er allerede i god
gjenge. I første rekke gjelder det
kjellergarderobene. Når arbeidet
med utvidelsen oppe skal settes i
gang er ennå ikke bestemt.

HAR DU HUSKET KONT1XG! NTE.X ?

VITAJMIN-SPRØ YTE
Etterat Pors utliknet på straffe
spark rett før pause hadde de fått
den vitaminsprøyten som var nok
til å starte annen omgang med et
konstant press i den leie motvin
den. Hos Start-keeperen hersket
det englevakt i perioder, men man
var heller ikke flinke nok til å
utnytte det enorme overtaket i
sjanser og skudd.
Isteden var det to Start-sjanser
som nesten hadde gitt laget seie
ren Først scoret Odd Frivold og
dommeren adviserte mål. I Pors
leiren gjorde man ham imidlertid
oppmerksom på at linjemannen
hadde vinket for offside, og etter
konferanse med denne omgjorde
dommeren sin avgjørelse.
Slikt
bør man passe på før man blåser
for noen avgjørelse.
Om det var offside eller ikke
var ikke lett å se. I øyeblikket da
ballen ble spilt var det ihvertfall
tvilsomt. Men vi får stole på lin
jemannen som tross alt sto meget
godt plassert.
RETTFERDIG
Vi må også nevne at Odd Fri
vold mot slutten av kampen var
alene gjennom med keeper, men
satte ballen svakt utenfor. Slikt
skjer altså i ubevoktede øyeblikk

HUSK : Støtt våre annonsører!

SKAL DE GJØRE EN HANDEL?
Se hvem som averterer i Pors-bladet !

når det ene laget presser. Det
skulle sannelig tatt seg ut med
scoring. Rettferdigheten fikk ihvertfall skje fyldest ved at det
ikke ble tellende resultater.
På Starts lag skal Odd Frivold
ha ros sin vilje til å skape spill.
Harald Båsland på midtbanen he
vet seg også over gjennomsnittet,
men hele laget skal ha godkjent
for innsatsen. Dette gjelder i enda
større grad for Pors-laget. Vi har
sett det i to av årets seriekamper,
og må beundre den vilje man leg
ger for dagen der i gården.
Det er nesten for galt å frem
heve noen på dette laget, kanskje
skal vi nevne at midtbanespillerne
kjempet som løver, men de skal
også dele takken med resten av
laget som med sin arbeidsvilje
hjelper til å få taket på denne vik
tige delen av spilleplanet. I løperekken liker vi etter hvert Basse
Hansen. Han har klart overgan
gen fra lavere divisjoner forbau
sende godt, og selv på en uvant
vingplass viste han tenner.

P O R 8 - B L A D ET
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En Wm
Nå skal vi være forsiktige med å
vurdere en såkalt tippekamp ak
kurat på samme måte som f. eks.
en seriekamp, men når Pors gikk
bort og slo Aurskog så klart som
5-1 22. juni i år — og attpå til
burde ha vunnet enda mere
da tror jeg at de som stadig fram
holde»* at B-avdelingen i 2. div. er
mye sterkere en ti A-avd. burde ga
stille i dørene.
I denne beregningen tar jeg og
så at Aurskog kom til Vestsiden
uten
av sine ordinære spillere
Jan Solberg, Kjell Ødegård, Jan
Eriksen og storskyteren Aage
Fossum. Men Pors stilte jo heller
ikke fullt og forsøkte seg dess
uten med litt av en eksperimentoppstilling. Jeg tror ikke Pors bor
legg for stor vekt på denne kam
pen tross alt, da Aurskog er et
tydelig tungt lag, mens porseme
er lette og kvikke karer som stort
sett klarer seg mot et slikt lag.
Hvorfor jeg trekker fram den
kampen er at den muligens kan
spore til en løsning på det midtbaneproblemet Barth & Co. i hele
sommer har studert på. Her har
laget manglet litt mer robust fy
sikk og typer som kunne fighte
også i forsvar når det røynet på.
Den besetning Pors har hatt på
midtbanen har liksom ikke kom
met til sin rett uten at de kunne
være med og kjøre opp egne an
grep. De har eksponert laget til
litt for utpregede offensive tilbøye
ligheter. For lagledelse kan nett
opp oggjøret som tippekampene gi
nyttige vink — og mon ikke en
helt ny midtbane duo som Ragnar
og Arnold bør forsøkes?
Begge er typer som kan være
med både nede og oppe. Selv tror
jeg Bergstrøm ikke er sterk nok
til denne jobben, men det var tegn
mot Aurskog som tydet på at han
med sine tekniske ferdigheter og
lette spillestil kan gli mer effek
tivt inn i løperrekken. Problemet
blir naturligvis om man kan finne

— Ja, ja, Hansen, er det slik at
tre store etater er ute etter Dem,
vil jeg heller by Dem 100 kr. må
neden mer i lønn for å beholde
Dem. Hvilke etater er det forøvrig?
— Kemneren, Telefonanlegget og
Lysverket!

ist på
Jrn høsten!
en habil erstatter for Numme som
midtback.
Kanskje kan Svein Halvorsen
trekkes inn. og Kai Gulliksen og
Basse Johnsen gå på sidene. Jeg
er overbevist om at laget kan bli
sterkere om man kan få spilt inn
en litt annen vri til høstkampene.

Wessel.

VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

Før i verden strevde unge mænd
og piger med å skrive kjærlighets
brev til sine utkårede. I dag sier
man slikt mye enklere og greiere
med et ferdigtrykt kort.
Det var hun også klar over, den
charmerende tenåringen som kom
inn i en papirhandel og begynte å
bla igjennom kortene med «til
ham» på. Hun studerte hvert en
kelt omhyggelig og bestemte seg
omsider for teksten: «Fordi jeg
elsker deg». — Jeg skal ha seks
av dem, sa hun til ekspeditøren,
med antydning til rydme i sine
ferskenkinn.
Så det er kanskje allikevel ikke
så greit å være ung i dag-------

o

zSkOsra® på Vestsiden
CAL T E X

— efi <driivs£©fff med
ernereÉé for Caltex

©e£ er ©æØteæ. som har Boron

<T?edtAlden ‘'zBenAln & JSerulce^
Porsgrunn

Tel f. 53410
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SVEIN BARTH:

Toppmulighet i B-avdelingen
burde være innen rekkevidde
— Når status skal gjøres opp
etter halvspilt serie, må jeg si inn
satsen til nå er i underkant av
hva vi ventet, men vi må selvsagt
være fornøyd tross alt, sier opp
mann Barth. Hva som er årsaken
til at vi ikke har fått det helt til
å gli i de siste kampene skal være
usagt, men det er mye som tyder
på at vi møtte de svakeste lagene
til å begynne med.
Imidlertid tror jeg fortsatt at
Pors hører til toppen i B-avdelin
gen. Man må huske på at de la
gene som er regnet for å være de
sterkeste også viste en synkende
formkurve før ferien.
— Men mye kan rettes opp
igjen i løpet av sommeren?

— Personlig ser jeg ikke bort
fra at Pors har mulighet til å
toppe serien. Jeg er heller ikke
sikker på at Start og Bryne er så
sammensveiset som det er gitt ut
trykk for. Under alle omstendig
heter må vi holde oss der vi er.
Det beste for oss når seriestar
ten tar til 11. august er at vårt
høstprogram ikke er så anstrengt
som vårprogrammet var. Vi be
gynner med Vard i Haugesund, og
taper vi der — noe jeg for all
del håper vi ikke gjør — er Vard
oppe på samme poengsum som oss.
Et annet moment er at Vard har
kommet seg i det siste. Ellers skal
vi jo ha 4 hjemmekamper og 3
ute i løpet av høsten. Det som

virkelig er lyspunktet, sett fra min
side, er at lykken ser ut til å ha
snudd seg for Start. Så det burde
gå for oss.
— Og trening i sommer?
— Den går som vanlig uavhen
gig av ferie. De som har ferie tar
den, og de andre møter opp. Ellers
skal vi som kjent spille tippekam
per 13. og 20. juli mot henholdsvis
Mjøndalen og Gjøvik/Lyn.
— Hva var hyggeligst i løpet av
våsesongen ?
— Det tristeste var i all fall at
vi ble slått ut i Cupen av Gvarv.
Cup er morsomt — og ikke minst
er det penger å tjene på det. Noe
vi sårt trenger.
Beste kampen, og vel det hygge
ligste rent spillmessig, var 2. om
gang mot Start på Stadion der det
riktignok bare ble 2-2, men hvor
vi burde vunnet. Åpningen mot
Vard var også av cle bedre rent
Men tipperesultatmessig sett.
kampen mot Aurskog var mor
somst. Ellers er alle guttene i fin
form og fri for skader, sier Barth.

Stor prestasjon

n
o

Porsgrunnsbåten „DISKOS„ vinner av New Orleanslekene
Mens båten lå ved Rolig heten
fikk vi en liten prat med
brødrene Nyberg.
— Det er virkelig en prestasjon
for en så liten båt å bli vinner av
disse lekene når vi vet at nivået
i sjømannsidretten er høy. Hvor
dan kunne dette skje?
— Jo, samtlige driver med en
eller annen idrettsgren ombord,
og grunnen til at vi har oppnådd
så mye er det fine kameratskapet
idretten har skapt ombord.
— Hvor mange var med på disse
lekene?
— Det var 477 deltakere og 19
norske båter. På «Diskos» hvor vi
er 27 var vi 26 som deltok.
— Og kapteinen er med han
også?
— Ja, kaptein Wedøys ledelse
er enestående. Han har hele tiden

gått inn for at alle skulle delta, og
selv ble han nr. 1 i flere øvelser.
Hyggelig overraskelse var det for
ham at Velferdskontoret hadde
fått tak i mannen som hele tiden
har knivet sterkest med ham, nem
lig maskinsjef V. Kristiansen fra
Høegh Aurore, som lå ved kai i
Porsgrunn samtidig med Diskos.
De to har vekslet med å holde le
delsen lenge, men de har aldri
truffet hverandre tidligere. Men
nå kunne de riktig ta konkurren
ten i øyesyn.
— Hva var dere selv med på?
— Jan løp 100 m, ble nr. 4 på
12,6. Selv kastet jeg kule. Oppnåd
de ikke plasering, men i sjømannsidretten er det som ellers, viktigst
å delta.
— Hører du har slutta å røyke,
Jan?

— Ja, jeg har holdt opp en god
stund nå, vi er 10 stk. ombord
som har slutta med det etter at vi
har begynt med idrett ombord.
— Følger dere med i fotballen
i Pors nå?
— Etter at de har spilt seg opp
i 2. divisjon kan vi følge med. Vi
synes de har gjort det meget bra,
bare synd at de skulle tape mot
Gvarv i cupen. Vi gleder oss om
bord til å se de mot Aurskog, og
håper vi da får se dem fra den
beste siden.
Vi takker for samtalen og øns
ker båt og mannskap lykke til
videre.
-d-n.
HUSK : Støtt våre annonsører!
HAR DU HUSKET KONTINGENTEN?

PORS-BLADET
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Hva blir det til

-

MED IDRETTSPLASSEN
VED VESTSIDEN SKOLE ?
l

Grunnarbeidene til den nye gym
nastikksalen ved Vestsiden skole
til i disse dager, og dette er en
handling som er imøtesett med
lengsel på Vestsiden. Til nå har
treningen tildels foregått i Klyve
skoles gymnastikksal, men også
den er i minste laget.
Ellers kan det i samme ånde
drett etterlyses initiativ fra Pors
grunn kommune i forbindelse med
skoleidrettsplassen. Slik denne ba
nen na ligger er den helt ubruke
lig
ogsa til skolebruk. En ut
bedring kan lett foretas med forholdsvzs. enkle midler, noe som
bv.rde gjøres hurtigst mulig. I dag
er karasiteten på Pors stadion
sprcn"'i , - g det kan vel ikke være
meninga: at anlegget ved Vestsi
den skole skal ligge ubrukt?

, '

■

Pors fi.c barneturnstevnet -

Arild på reservebenken

-

■■■■

h.. ...j
i
i

Turngruppa har hatt
hektisk
sesong til nå, og de driftige da
mene har gjort en god figur i de
stevnene Pors har deltatt i. Det
mest gledelige som har skjedd i år
må man vel si er at klubben ble
tildelt neste års kretsstevne for
bameturnere. Denne beslutningen
ble fattet på Turnkretsens ting i
Skien i mai. Kjenner vi damene
rett legger de seg sikkert i selen
for å løse oppgaven på en tilfreds
stillende måte. Ellers må det nev
nes at Reidun Skilbred på turntinget ble valgt som varamann til
styret i kretsen og at Grethe Hartvigsen ble medlem i valgkomiteen.

på U-landslaget altså

Endelig ser det ut til at Forbundet
har funnet ut at det finnes folk
på Vestsiden som er verdig til et
av våre representasjonslag igjen.
Denne gang var det Arild Weholdt som riktignok bare fikk sit
te på reservebenken på vårt Ulandslag i Bergen. Bare det er en
lysning for Arild som sikkert vil
kunne gjøre en like god jobb som
hvilken som helst av de som til nå
har voktet U-landslagets bur.

— Selv er jeg meget godt for
nøyd med reserveplassen, sier
Arild som innrømmer at det like
vel skulle vært hyggelig å få
prøvd seg.
Men bare det at jeg er notert i
Forbundets protokoller er en fin
oppmuntring for meg. Følgen av
det vil selvsagt bli hard trening
fram til neste forsvei.
— Og hvordan var turen?

— Fly fra Geiteryggen direkte
til Bergen om Fornebu, hvor jeg
og alle de andre ble mottatt av
Bergen og Omegns Fotballkrets.
1 ra Flesland gikk turen rett til
Brann Stadion hvor treningen tok
til med en gang under Torbjørn
Svendsens ledelse. Vi bodde for
resten på Hotell Neptun hvor det
også ble tid til litt hygge sammen
med de andre guttene.
Selve kampen var temmelig trist
etter mitt syn, og det ble jo også
uavgjort 0-0. Umiddelbart etter
kampen var det bankett og fotballhygge sammen med de danske
guttene, og det var en opplevelse
jeg faktisk satte mest pris på i
denne omgang, sier Arild.
19. august i år reiser Arild til
Gøteborg for å begynne på skole,
men han er selvsagt mer enn vil
lig til å reise hjem til hver serie
kamp i høst. Og det er hyggelig.

P O R S - B L A DET
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Hver «drabantby» sm idrettsforening?
Går det ikke i gal retning
når antall idrettslag økes?
Det har i en rekke år vært hevdet
her i distriktet at vi har hatt for
mange idrettsforeninger. Til sta
dighet har det vært diskutert om
det ikke ville være en styrkelse
for idretten i Grenland å få samla
noen av disse foreningene til en
større enhet.
I dag burde en slik ide være
enda mere aktuell enn tidligere.
En reisestrekning på noen kilome
ter er ikke noe problem lengre.
Når en også ser hvor vanskelig
det er for mindre idrettsforeninger
til å hevde seg i dagens harde
konkurranser, må en innse at ek
sistensen for mindre foreninger
ikke er realistiske. Det nytter ikke
lengre at disse mindre laga har
noen få ildsjeler som prøver å
holde det hele igang, heller ikke
den lokalpatriotiske ønden makter
å stoppe utviklinga.
På bakgrunn av dette er det
trist å se at tendensen i distriktet
går i motsatt retning.
Idretts
kretsens godkjenning av flere id
rettsforeninger må en se på som
et nederlag for de som kjemper
for en samling, i håp om at dette
kan rette opp den heller lave stan
darden som må sies å være her i
fylket.
Vi i Pors er glade for at idret
ten vokser fram her i distriktet.
Det er en fornøyelse å se barn og
ungdom boltre seg med idrettsbeskjeftigelse. Det er også en gle
de å se at ungdommen får støtte
av voksne, som går helhjertet inn
for å gi ungdommen en sunn fri
tidssyssel. Skal en idrettsforening
bli sterk, er den avhengig av at
den har personer som kan gjøre
en innsats. Naturlig nok kan en
ikke vente at noen få personer
skal slite seg ut, derfor trenger en
forening mange ildsjeler, først da
vil en kunne høste frukter av sli
tet. Derfor er det å håpe at folk
som flytter til områder hvor det
er idrettslag fra før, melder seg
inn der. For det trengs stadig nye
friske krefter.
Hvis det skal skje at det ved
dannelsen av hver «drabantby»

blir stiftet egne idrettsforeninger,
vil en om kort tid få en betydelig
økning av antallet. Dette vil bl. a.
medføre at ved utdelingen av kom
munale midler til idrettsforenin
gene vil hver enkelt få mindre.
Disse nye foreningene vil selvsagt
få samme muligheter til å få sine
egne idrettsbaner og anlegg. Det
man oppnår med en slik utvikling
er at det blir en rekke halvferdige

anlegg rundt om i distriktet. Ved
sammenslutning av lagene vil en
istedet kunne få noen tidsmessige
anlegg. Og heller bygge et større
antall med lokker og tumleplasser
for barn. Det vil da være en selv
følge at hovedforeningen danner
underavdelinger som tar seg av
aktiviteten på disse løkkene.

o

Hvorfor slutter de unge å drive idrett
i 16-17 års alderen?
Hvorfor slutter så mange å drive
idrett i 16—17 års alderen? Vi hø
rer stadig idrettsledere som bekla
ger seg på grunn av det faktum.
Hvis man så tar spørsmålet opp
til vurdering og spør: Er ikke våre
idrettsgrener, konkurransebestem
melser, klasseinndelinger for de
unge naturlige og riktige for dem?
Eller er de vesentlig utformet for
de som kan nå de store resulta
tene? Er det en svikt i opplegget
når det gjelder ungdomsmassen
med de store variasjoner?
Man kan si at det er de eldre
som har satt opp bestemmelsene,
mens de unge ikke er blitt spurt.
Det må jo være naturlig at de også
får være med i utformingen. Deres
vurdering burde da veie tyngst.

Selvfølgelig kan man også si at
det er en naturlig avgang — men
vi kan ikke annet enn å stoppe opp
et øyeblikk for å tenke på om våre
konkurranseformer medvirker til
at de faller fra. Eller er kanskje
hovedårsaken at vi ikke klarer å

skape et virkelig ungdoms- og id
rettsmiljø for de mange?
Det er ikke så lett å gi et kon
kret svar, men vi tror at dersom
de unge hadde blitt tatt bedre vare
på, ville vi nok fått et bredere
aktivt idrettsmiljø. Men i samme
forbindelse må vi også tenke på
dem som slutter å drive idrett i
ung alder, og går inn i de passives
rekker. Med ddet rette miljø for
dem i idrettsklubbene rundt om i
landet, så ville muligens den pre
kære ledermangelen falle bort. For
selv om man ikke løper 100 meter
på 10,0 kan man allikevel være en
god organisator eller trener og
rådgiver for andre.

JUNIORLAGET VÅRT
ble slått ut i 3. runde i Borgs
Beha-cup av Slemmestad etter en
hederlig 1. omgang der stillingen
var 0-0 ved pause. Kampen ble
som kjent spilt på Slemmestad
20. juni.

REIS TRYGT
REIS MED
BENNETT

ELEVISJON
Porsgrunn

\

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK
Telf. 52 506 — 52 507

REISE BUREAU $
Skolegt. 1. Porsgrunn. — Tlf. 53 656

!

I. L. Dyraas

Betyr trygghet

Telf. 51 568
Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Representant for Solum
Lensmann J. Hafredal, Gråtennioen
Telefon 26 177 — 26 165

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

Alfred Sport

Pfi

Telefon 51 404 — Porsgrunn

I toppform
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

Ilmfnrr

-

----------

-

------------

Eneforhandlor

Beha

TORVET

--------- *

V. Porsgrunn

Fabrikker

Telf. 52 121

A.s

MBMSm METflLUEHK A.S

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

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

GA til

BOTNEN
Telefon v. brua 52 951 — v. Osebro 52 328

V. brua Porsgrunn

Tel f. 51 632

Oscar Olsens EftE

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 2G0

FRUKT

V. Porsgrunn

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

>1 h, BithiMo A.§

Telefon 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

H.O.

iw

er fremstillet av det
beste korn og det sterkeste bindemiddel

Når De

|
|

velger

e i slipeskive, så f inn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad ■ den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

PORSGRUNN

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

e

