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Vi skulle hatt et bilde av juniorlaget,
men da vi ikke har klart å skaffe dette
benytter vi et bilde fra en treningskamp
i bandy på Kverndammen.
Dette er jo aktuelt nå like før isen legger
seg og istreningen kan begynne —

.

REIS TRYGT
REIS MED
BENNETT

l/ELEWSJON
Porsgrunn

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

RE ISE BURE AV £|
Skolegt. 1, Porsgrunn — Tlf. 53 656

I. L. Dyraas

Betyr tryqnhat

Telf. 51568
Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Representant for Soluni
Lensmann J. Ilafrcdal, Gråtenmocn
Telefon 26 177 — 26 165
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N. OL/EN
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE
SENGEUTSTYR — ARBEIDSKLÆR
DAME- OG HERREKLÆR

Alfred Sport
i

Telefon 51 404 — Porsgrunn

I toppform
føler den seg som bruker G R U D E S
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET
En et or h an d 1 ?!

V. Porsgrunn

Fabrikker

Telf. 52 121

A.s

PORSGRUHD METflLUERK A.S

PORS- BLADET
Redaktør:
HANS HOVET
Fridtjof Nansensgt.
Kasserer:
Helge Madscn

Redaksjonskomité:
SKIGRUPPAS STYRE
Jacobienj Boktrykkeri, Portgrunn

Spranget
til fl. divisjors
ikke

Bartih
- bå" r jeg skal si rniki oppriktige
rAG-B •
må jeg si meg mer enn
fo 'i eyd xied årets fotballsesong.
HJ: tuår har vi kjempet i toppen
og slappet fra serien med on he
derlig tredjeplas i 2. div. etter
Start cg Bryne sier oppmann Svein
Barth til Pors-bladet. Man. skal
huske på at laget, etter min me
ning på langt nær er rutinert nok
til en 1. div.plass. Til dette er det
langt igjen.
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Nå har vi sjansen på Våleren
gen, Frigg, og for ikke å snakke
om det farligste av Oslo-klubbene
som er Stabekk. Disse lagene tror
jeg fotballpublikum på Vestsiden
og distriktet ellers kommer til å
sette pris på — selv om serien er
uklar i skrivende øyeblikk.
Ellers ser vi selvsagt fram til
serien Telemark Fotballkrets har
satt opp og som skal spilles i den
nye Skienshallen.
Dette tiltaket
tror jeg kommer til å bety mye for
lagene i kretsen.
— Men ellers?
- Juniorlaget må vi ikke glem
me. At det gikk bort å ble krets
mestere er litt av en prestasjon.
Og mannen vi kan takke for det
er Thor Skarnes. Han har på en
enestående måte sveiset guttene
sammen som trener. Arbeidet til
Thor kommer vi til å trekke veks
ler på i lang tid framover.
— Og da blir det?
— 1. div. selvsagt. Det skal ikke
så forferdelig mye til for oss å
makte spranget med det mann
skapet Pors i dag disponerer, sier
Barth.

— Når kan det komme?
— I lopet av neste sesong. Vi
har flere unge lovende spillere som
vil gjøre seg gjeldende på laget
neste sesong, og med den treningsiveren som er vist denne sesong
og som ser ut til å holde, tror jeg
det skal bli kamp om plassene på
A-laget neste år.
— Når status skal gjøres opp,
hva blir da det tristeste?
— At Gvarv satte oss utenfor
i 2. runde. Cup er morsom fotball.
Men det går vel flere veier. Per
sonlig tror jeg også vi skal klare
oss bra uten ODD i 2. div. fra
våren av. Vi må være klar over
at Pors er det eneste laget i Tele
mark som spiller i høyere divisjo
ner fra nå av, og at vi kommer
til å trekke andre lag til kampene
på Stadion. De lagene vi har hatt
de siste årene har ingen publi
kumsappell i Porsgrunn lengre.

å

h. h.

Oppgavene
i boksegruppa
LIGGER BARE OG VENTER

PÅ ALLE DEM SOM ER
INTERESSERT —
— Boksesesongen står for døren
igjen, og det er med glede alle i
Boksegruppa kan registrere mange
nye ansikter. Treningen går med
liv og lyst slik at vi forhåpentlig
vis står vel rustet til å møte opp
gavene, sier bokseformann Erik
Johansen til Porsbladet.
— Hva blir det største i vinter?
— NM for junior. Her håper
jeg alle medlemmene kommer til
å ta et løft slik at det hele kom
mer til å gå knirkefritt. I denne
forbindelse etterlyser jeg også tid
ligere medlemmer, alle aktive og
andre interesserte at de møter
fram. Når det gjelder denne kate
gori er de selvsagt også velkom
men på treningskveldene.
Ellers har vi søkt forbundet om
tillatelse til å arrangere fire stev
ner i år. Pors Boksegruppe har an
skaffet mye fint utstyr nå — tak
ket være økonomien som er bedret
etter P.U.S.-arrangementene i Fol
kets Hus. Så det er bare å stille
opp for alle interesserte. Det er
nok å ta seg til i gruppa, sier Erik
Johansen.

I ippet av sommeren er det mye tøy,
sko og andre gjenstander som er etter
latt i Klubbhuset på Stadion.
Otto
Malmgren har tatt vare på det, og an
moder alle som savner noe om å ta
kontakt for at den rettmessige eier av
hittegodset får dette igjen.
Spesielt
gjelder dette lilleputter og smågutter.

Bi»

Idrettsmerkcprøvcne på Stadion i som

THOR SKAKNES

mer har etter hva vi får opplyst gått
meget godt. Andreas Skilbred har ned
lagt et stort arbeide, og det må nevnes
at hele 21 av de eldste fotballspillerne
hai' deltatt i øvelsene. Hakk i hel kom
mer Tumgruppa med 20 damer, men
det er fremdeles sjanser så knivingen
mellom gruppene kan fort endres.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50693

BUSSE
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING
Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Porsgrunns Auto %

Vestsidens Herrefrisør
Dame
og
Herre
klipp

Valler myrene

Vask
og
Føhn
Massasje

Winje & Christensen
Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

LONGINES
kF

V. A^MWilsen s

i takt med tiden!

I
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Brustroket — Porsgrunn

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
PorsgraAn

Porsere!

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

Innsiallasjonsavdelingen

qå dl
Spesialfimia i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

PORS-BLADET
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Fyldig årsmelding 'ra

Skigruppas siste sesong
Egil Kristiansen formann i 5O-års sesongen
1968 har på ingen måte vært
Pors Skigruppes magreste sesong
selv om vi ikke kan vise til
det helt store. Årsaken til dette
forholdet er i første rekke at Skigruppa — i år som tidligere — er
blitt helt neglisjert av Norges Ski
forbund.
Det er Rugtvedtrennet

ktes til.
Allerede tidlig i sesongen fikk
Pors melding fra forbundet om at
If.i •
runne regne med toppdelte .
loe som skulle vise seg å
v.■••••<? dr-t man tradisjonelt kaller
«Fagre ord og fett flesk». Da det
næm • •< seg dagen for rennet ga
So'’buadet beskjed om at Norges
eliteløpere var dirigert til Odnes
som har helt annet økonomisk
grunnlag for å makte et slikt renn.
Var klubb horer dessverre til de
økonomisk svake som ikke makter
å betale det beløp dagens «ama
tører: på ski forlanger for å starte
i et renn — hvilket man vel må
regne for å være i tråd med NSF
intensjoner for hederlig amatøri drett.
Etter de erfaringer vår klubb,
sammen med mange andre skiklub
ber i Norge har fått, har dagens
skiidrett utviklet seg til å bli rene
industrien — på linje med turis
men. For å nevne eksempler anty
det NSF garantier på 40.000 kr.
for toppdeltakelse. Men dette ble
redusert kraftig av uvisse grunner.
Det er nærmest å anta at årsaken
var den sterke oposisjon som ble
reist i distriktets aviser.
Som plaster på såret for vårt
tradisjonsrike Rugtvcdt-renn, ble
vi lovet en sesongavshitning med
alle våre hopp-ess, men da var se
songen allerede så langt fremskredet at blåveisen hadde satt sitt
preg på unnarennet i Rugtvedt.
På bakgrunn av det som alle
rede er nevnt, kan man med rette
stille spørsmål om videre arbeid
for amatøridrett har noen hensikt?
Sikkert er det i all fall at de mani
pulasjoner som blir foretatt bak

kulissene i vårt toppforum — NSF
snarest må bli tatt opp til debatt
på bred og åpen basis. Et slikt
krav er ingen urimelighet på bak
grunn av hva Pors har vært ut
satt for de siste årene. Og vi er
sikkert ikke den eneste klubben
i Norge som har resignert overfor
forbundet. Kort sagt: Det må spil
les med åpne kort om et videre
arbeide med amatøridretten skal
ha noen hensikt! På den annen si
de er det ingen som har noe imot
at våre toppløpere får noe igjen
for sitt strev. Det eneste man har
moralsk krav på er at det foregår
i legale former!
Når sa mye er sagt, forstår sik
kert alle de som er glade i ski
sporten at man kan gå trett av å
streve dag ut og dag inn. Tross
alt er det oss grå hverdagsmen
nesker som danner grunnlaget for
Norges skihegemoni. Uten alle dem
som trofast tropper opp i alle lan
dets skibakker og tar sin tøm,
passer på våre yngste og sporer
dem til videre innsats, kunne alle
vare topptillitsmenn i NSF se seg
om etter en annen hobby.
Det er mulig den siste karakte
ristikk ikke er helt redelig og rett
ferdig, men sikkert er det at hvis
så er tilfelle kan man med større
sikkerhet fastslå at skiidretten er
kommet inn i en ond sirkel som på
ingen måte er fruktbringende.
Tillitsmennene i Pors Skigruppe,
og sikkert mange med dem, er av
den oppfatning at de problemer
som melder seg i denne sammen
heng snarest må luftes. Blir ikke
det gjort kan man like godt gi
opp alt arbeide for å fremme ski
idretten i vårt land!
Det som er nevnt i denne sam
menheng, vedtas enstemmig over
sendt til kretsen som forslag til
møteopplegg for om mulig å få en
skikkelig punktering av byllen.
Det er en kjennsgjerning at Te
lemark — skisportens vugge — in
ternasjonalt er et ukjent blad i

dag. Det er også en kjennsgjer
ning at vi i Telemark har en lang
rekke lovende gutter og jenter som
med sikkerhet vil vende skisporten
ryggen hvis vår idrettsgren fort
setter i samme spor som den har
gjort i alle år etter 2. verdenskrig.
Vi kan ikke skilte med en toppløper av format!
Snevre særinteresser har vist
oss at vi ikke kommer noen vei.
Et håndgripelig bevis er sentralbakkespørsmålet. I Telemark fylke
finnes det pr. i dag ikke en skik
kelig hoppbakke som tilfredsstil
ler kravene. Vi i Pors kan selvsagt
vise til Rugtvedt som noe av det
bedre — men tar man utviklingen
i betraktning står man temmelig
ribbet tilbake.
Altså må vår primære oppgave
i den nærmeste framtid bli å bygge
broer. Alle aktive krefter må mo
biliseres, alle særhensyn må puf
fes til side, ingen fruktbringende
tanke om nyskapninger må karak
teriseres som for liten.
Når det innledningsvis ble nevnt
at sesongen 1968 ikke var av den
magreste, siktes det her til prak
tiske erfaringer. Stort mer er det
ikke — foreløbig. Vi må kaste alt
annet på båsen og erkjenne at ski
sporten i Telemark og det øvrige
Norge ikke er det vi ønsker id
rettsgrenen skal være. Mulighetene er der, og for Pors Skigruppe
må den primære oppgave i den
nærmeste framtid være å samle
alle gode krefter — i første rekke
innen Grenland Skikrets — om et
felles krafttak som kan bygges vi
dere på.
Dette er i meget korte trekk si
tuasjonen innen vår idrettsgren
foran sesongen — ikke bare innen
vår klubb, men for hele kretsen.
I Pors og de øvrige klubber i Te
lemark har vi mange lovende em
ner som det er vår moralske plikt
å spore til videre innsats. Disse
ungdommene kan vi ikke regne
med hvis ikke noe positivt blir
gjort, heter det bl. a.

På årsmøtet som ble holdt i
Klubbhuset 4. oktober ble følgende
styre valgt: Formann Eigil Kris
tiansen, v.form. Toralf Rønningen,
sekretær Aanund Lia,
kasserer
Gordon Jensen. Styremedl. Arne
Findal. Varamenn ble Kjell Olaf
Amundsen og Rolf Sæthre.

PORS-BLADET
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Bjørneboe
vil ha spion på Vestsiden

ROY ELSET

ROY ELSETH vårt emne i spydkast
At Pors er i besittelse av friidrettsemner utenom det vanlige,
er det sikkert ikke mange av klub
bens medlemmer som er klar over.
Under idrettsmerkeprøvene på Sta
dion i sommer skilte Roy Elset
seg klart ut — og øvelsen var
spyd.
Til alles overraskelse kastet han
spydet mye over 50 m, noe som
må karakteriseres som usedvanlig
godt. Dette var uten trening. Hva

Roy kan oppnå ved trening skal
vi ikke innlate oss å tippe på. Gjør
vi det, kan vi kanskje risikere å
miste ham som fotballspiller. Imid
lertid kan vi legge til at nivået
hos våre spydkastere i dag ikke
er så høyt at det er noe å skrive
hjem om. Derfor nevner vi dette.
Med litt trening tror vi Roy uten
vanskeligheter vil klare å kaste
spydet godt over 70 meter.

I Urædd-Postcns siste nummer
gir redaktør Kjeld Bjørnebo ut
trykk for at et eller annet må
være rispende galt innen fotballgruppa siden Urædd nå i 23 år har
ført en jevn grå tilværelse. Og det
er ikke uten bitterhet han sier det.
Urædd er 75 år og kan feire jubi
leum som en av Norges eldste
fotballklubber. Håpet i ar hadde
vært 3. div., sier Bjørneboe.
Det som imidlertid har interesse
i Bjørneboes artikkel er den ros
han gir fotballguttcne på Vestsi
den, for den ånd man mo - r ;i* r.
Han kaster ogsa fram id-om å
plassere en «spion p.-, reningskveldene til Pors for
Cinne tit
hva som sveiser gutt« ;'. så godt
sammen. Dette tar vi som
?.o■npliment, og håper at Ura>
finner takten igjen slik
i kan
få oppgjør på linje med d<- gamle
gode klubbkampene vi hadde i
gamle dager. Da gikk mann av
huse for å se fotball i Porsgrunn.

SKIGRUPPAS STYRE OG KOMITEER
Styrc: Egil Kristiansen, form., Aanund
Lia, sekr.,, Gordon Jensen, kass., Toralf Rønningen, Ame Findal.
Varamenn: Kjell Olaf Amundsen og
Rolf Sætre.
Materialforvalter: Roald Follaug.

Avispr.fører: Eilert Jensen.

IDRETTSKRETSEN 50 ÅR
til neste vår, 27. april
Telemark Idrettskrets som ble
stiftet 27/4 1919 fyller 50 år neste
år. Idrettskretsens styre har alle
rede lagt hovedtrekkene i planene
for feiringen.
Det 2-årige Idrettstinget som
vanligvis blir holdt i januar må
ned er forskjøvet til april slik at
det kan gå inn i feiringen av ju
bileet. Jubileumshøitideligheten vil
bli innledet på Høyers Hotell lør
dag 26. april med tingforhandlinger. Så fortsetter man med et id-

rettsarrangement i Skienshallen,
hvor det blir håndball,, turn, vekt
løfting etc., for så å bli avsluttet
med jubileumsmiddag ut på kvel
den.
Tingforhandlingene fortsetter så
søndag morgen.
I denne forbindelse vil også Id
rettskretsen utgi et jubileumsskrift
som Ernst W. Lund, kretsens man
geårige sekretær, allerede er i full
gang med. og som en håper blir
ferdig ved juletider.

Lyskomite: Arvid Wichmann, Johan
Holmgren Næs, Ame Hesmyr.

Juniorutvalg: Halvard Bjømstad, form.
Ame Weholt, Ame Røed, Odd Svarstad,
Bjørn Østland, Olav Skree, Ame Hes
myr, Hans Petter Røed.

Langrennsutvalg: Ståle Voje, form.,
Nils Tore Johnsen, Olav Skogen. Svein
Åge Jensen, E. Ødegårdstulen.
Hopputvalg: Gudmund Madsen, Eilert
Jensen, Rolf Sætre.

Løypekomiteen består av: Langrennsutvalget. Ame Findal, Tom Einar John
sen, Leif Kristensen, Asbjørn Korsåscn,
Thor Svennungsen.

Bakkckomite: Ame Findal, Olav Næss,
Roald Follaug, Hans Haukenes, Trygve
Hansen, Kjell Olaf Amundsen.

PORS-BLA.DET
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Friskt mot r Pors
Ulandygruppe
Optimisme ok pågangsmot preget
årsmøtet i år. Det ble foretatt
flere «utskiftninger i styre og
stell». Blant annet overtok Trond
Kjellcvold formannsvervet etter
Per Dahl. Ingen spesielle saker
sto på dagsordenen og motet ble
greit avviklet.

I
I

Ikke den store sesongen.
Fjorårets sesong lå nok i under
kant :.v hva man hadde håpet —
men A-laget forsvarte sin plass i
2. div'-/ -r etter endel strev. En av
grunnene il en såvidt svak innsats
er 6cn
k’:im at laget på de fleste
plass-r < r nytt. Gjennomsnittsal
deren ?.r bare 20 år. Noe som for
telle. ; . man har alle muligheter
til a komme sterkere tilbake. Og
det skdhe guttene også gjøre ved
neste korsvei. Full innsats fra
første kamp kunne samtlige love.
At laget virkelig hører hjemme i 2.
divisjon hersker det vel liten tvil
om. Man har en rekke meget gode
spillere som det er noe å bygge på.

har guttene selv sørget for gjen
nom utlodninger og på anncn måte.
Ved siden av dette har spillerne
ofte selv betalt reisene til kam
pene i vinter. Som man kanskje
skjønner er det on god sportsånd
i Bandygruppa og guttene er ikke
redd for å ta et tak.

Valgene : Form. Trond Kjellevold, v.form. Bjørnar Natedal,
sekr. Helge Hansen, kass. Ole Nickolaiscn og Kjell Pedersen. Styremedl. Thor Jensen. Varamenn: Jan
Magnussen, Thor Helge Halvorsen.
UK for A-lagct: Kjell Knudsen,
Kai Wickmann (kapteinen er selv
skrevent medl.). UK B-laget: Kjell
Knudsen, Rolf «Otten» Nilsen og
Øystein Barth. Jr.utvalg: Ivar Jo
hnsen, Kjell Pedersen, Jan Mag
nussen, Ole Nickolaysen, Thor Hel
ge Halvorsen. Valgkomite: Kjell
Knudsen, Kai Gulliksen og Ivar
Johnsen.

Fin attest til

Knut Slåtta
Fra Bokseklubben av 1930, Trond
heim har Porsbladet mottatt føl
gende :
«På vår tur til Sovjet i dagene
3. til 15. august i år hadde vi den.
glede å ha Knut Slåtta fra Pors
med som forsterkning på vårt lag.
Vi vil på denne måten overfor
hans lag få uttrykke vår beund
ring for hans eksemplariske opp
førsel under hele turen. Slåtta er
en bokser Pors kan være meget
stolt av — og som kan være ek
sempel for andre. Han er hjerte
lig velkommen når som helst til
Trondheim og våre stevner.
Til slutt mange hilsener fra oss
til en særdeles kjekk idrettsgutt.»

Gretha Byrgesen, tolk.
Byrge Bygesen. leder.

Leif Ibenfeldt, dommer.

o

!

Vanskelige treningsforhold.
Det store problem for bandyen
i Grenland er treningsforholdene.
Spillerne kommer altfor sent på
isen. Ja, det hender ikke så sjelden
at man går rett til serien uten
en eneste kamp, eller med mini
mum av istrening. Den nyvalgte
formann kunne fortelle at forhåndstreningen til kommende se
song blir satt igang nå. Meningen
er å trene 4 ganger i uka fram
over. Lørdag og søndag brukes til
kølletrening, mens man de øvrige
to dager kjører kondisjon. De al
ler fleste av guttene går for fullt
inn for en ny sesong.

Bra økonomi.
Til tross for meget små inntek
ter er økonomien i gruppa bra. Vi
kan nevne at samlet billettinntekt
siste sesong var 173 kroner. Et
slikt beløp skal man ikke bli feit
av. Pengene som er skaffet til veie

Alerce på Vestsiden
c Å 11
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Spennende da Pors-puttene
ble utslått i semifinalen
Så fikk vi ikke det Lilleputtmesterskapet vi nesten har hatt
enerett til i så mange år. Men Pors
solgte seg meget dyrt i årets mes
terskap. De vant sin avdeling og
møtte Brevik i semifinalen. Det
ble knepent tap 1-2.
Kampen som ble spilt i Skienshallen ble både dramatisk og spen
nende. Etter et klart Brevik-overtak i 1. omgang kom våre putter
som et skudd mot slutten og bur
de nesten ha vendt kampen etter
en kjempeinspurt. Espen «MiniJeisen» laget riktignok dagens mål
da han tok ballen elegant ned med
hodet og sendte den i mål. Dess
verre maktet ikke våre å få den
avgjørende ballen i nettet, men det
ble en spennende kamp der våre
putter solgte seg dyrt.
De fleste av spillerne blir med
også neste år, og alle var enige
om at da skal tronen tilbake til
Pors.
Be-Be.

Halfdan Realfsen
Lørdag 21. september rundet
Halfdan Realfsen på Knardal 80
år — og la det straks være sagt
at Realfsen, foruten å være æres
medlem i Pors, også hører til våre
fotballveteraner.
Hans
kariere
startet på Moldhaugen og på laget
spilte han senterhalf. I Moldhau
gen Fotballklubb hadde Realfsen
med seg folk som Johan Tidemann
og Tellef Nilsen. Som alle forstår
hadde man mye moro på Vestsiden
da som nå.
Det Realfsen husker best fra
den gang er da Moldhaugen gjes
tet Notodden og spilte mot Snøgg
der Moldhaug-guttene måtte bite
i gresset med hele 6-0 tap. I den
kampen revnet buksene til Realf
sen slik at han byttet plass med
keeperen. Om det var keeperens
hjelpeløshet på banen, eller Realfsens ferdigheter i mål som var
skyld i nederlaget, skal være usagt i denne forbindelse.

PORS-BLA D X T

ftkk lil Pm for ti stor opolovelse
Det finnes enkelte ting man blir
forundt å ta del i — og som gjør
et uutslettelig inntrykk. Og Uvdalsturen med småguttene i som
mer er noe av det hyggeligste jeg
har vært med på — takket være
Bjørnar som fikk meg med som
sjåfør og altmuligmann. Noe annet kunne jeg da heller ikke gjøre,
for mitt kjennskap til fotball er
lik null.

Men den siden av saken hadde
man da også kapasiteter som Jeisen og alle de andre til å ta seg
av. La det være sagt med en gang
at det var en fornøyelse å se Jeisen stelle med de unge. Slikt må
bære frukter! Det kameratskapet
vi har klart å skape innen klubben
er enestående å legge merke til
for en utenfra.
At en voksen har mye å lære
av en slik gutteflokk er helt sik-

ru pi der

o

av

Imidlertid var han innom fot
ballklubben Fram på Bøle etter den
tid. Der bodde Realfsen i tre år
før han atter slo seg ned på Vest
siden. Da ble det Lyn for ham for
alle pengene — og Lyn er, som alle
sikkert kjenner til, forløperen for
Pors. Bare etter et års virke skif
tet Lyn navn til Pors. Og det er
her Realfsen har gjort en innsats
som vil føre for langt å komme
inn på her.
Nær sagt alt som har hatt med
vår klubb å gjøre har Realfsen
deltatt aktivt i. Sikkert er det at
hans kjempeinnsats har vært av
gjørende for det vi forbinder med
Pors i dag. Fra hele klubben over
bringer vi ønsket om at Realfsen
vil få mange gode år i tiden som
kommer.

Red.

kert. Man blir vitne til en opprik
tighet og en hjelpsomhet som et
voksent menneske nesten kan rød
me av.
Til de foreldre som var så hel
dige å ha sin gutt med på Uvdalsturen, er det bare å si at det var
bare fornøyelse å ha med guttene.
Jeg vil også rette en hjertelig takk
til Tor Svennungsen. Bjørnar Natedal og Jan Magnussen for det
arbeid de nedla for at turen ble en
realitet.

På vegne av alle foreldrene som
hadde guttene med på denne turen,
vil jeg også rette en hjertelig tak;:
til Pors for det arbeid som
drevet for våre unggutter. Det
hele er intet mindre enn en stor
opplevelse for oss foreldre.
Sverre Hansen.

VET DU AT
— I siste nummer av UræddPosten kastes det fram en tanke
om at klubben burde slåes sam
men med Borg for å få sveis på
fotballen.
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Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
AAAAAAAA

VAUXHALL
er bilen
FUNNEMARK
er stedet

sum
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Guttelaget vant 2-1
over Ready
Juniorene og guttene til Pors var
i Oslo 15. september der guttelaget
møtte Ready. Pors vant kampen
2-1, og seieren var fortjent. Ready
leder B-puljen i gutteserien i Oslo
og regnes derfor som det hardeste
la;.?t der.
hadde 34 gutter med på
turen,
mr.a overnattet i Njårdi . 1 guttene fotballandskampen Norge-Sverige.
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1 ilfredsstillende
oppslutning
i Kristiansand
At

Johnsons/Lingås’

trenings

Lilleputtene våre, 27 i tallet, var
i år på busstur til Arendal hvor de
salvsagt møtte puttene til Grane.
Annet laget til Pors måtte se seg
slått 2-1 etter at Pors ledet 1-0
i første omgang.
Førstelaget var imidlertid hel
digere og klarte 1-1 i vennskapsoppgjøret som ble en opplevelse for
alle guttene. Foruten å spille kam
pene, var puttene på sigth-seeing
i Arendal og i skjærgården. Høyde
punktet på turen var uten tvil be
søket på Arendals Bryggeri hvor
guttene fikk drikke så mye brus
de maktet å få ned. Under opp
holdet bodde puttene på Granehytta.
Ledere på turen var J. Hafenbrådel, Asbjørn Wennerød og Makca Grimsgaard — og mannen som
hadde ansvaret for at våre yngste
kom vel att og fram var som van
lig den alltid velvillige Sverre Han
sen som tøylet «Blåmann».

tamer John Olsen, som går inn i

sin første aktive sesong.

Et id-

rettstalcnt av meget godt format,

som nok skal la høre fra seg i
årene framover!
En av dem vi har savnet den

av våre boksere, cr tydelig. AIK

senere tid er friskusen John Valen-

Lunds aktive startet opp sommcr-

tinc le Page, engelskmannen som

trcningen i mai, og av siste sc-

ble nyinnmeldt i fjor. Grunnen er

songs 14 aktive kan man igrun-

mye kveldsarbeid, men — han har

ncn bare si at 6—7 stk. har fulgt

meldt

programmet tilfredsstillende. Disse

framtid, og da får vi håpe det ikke

har arbeidet med dette i hele som

tar altfor lang tid for ham å kom

mer, mens de øvrige i større eller

me «i rute». Ikke minst AIK Lund

sin

ankomst i nærmeste

mindre grad har tatt lettere på

trenger ham på stevnene, bare han

tingene.

alene trekker en god del tilskuere
høsttreningen begynte ble

det naturlig nok en bredere opp

tii Arendal

trekke fram, er vår 16-årige ban-

program forutsetter ekstrainnsats

Da

.‘hyggelig Lilleputt-tur

En kar jeg i særdeles grad vil

og besørget ganske mange kroner

i kassa siste år.

slutning. Og det viser seg nå at

Jeg ønsker alle boksevenner vel

de som mer eller mindre sluntret

møtt til en ny og forhåpentligvis

unna i sommer, har problemer med

fruktbringende sesong!

å kjøre gjennom programmet.
Man kjenner jo til at Nils Dag

Strømme har tatt tingene 100 %

alvorlig. Og resultater er da heller
ikke uteblitt. Av andre som har
vist

stor

energi

nevnes Harald

Skog, som sannsynligvis går en
fin-fin sesong i møte. Harald Ol
sen, Gunstein Nyvoll og Reidar

Olsen har likeledes vist fin innstil
ling. Og også Walter Berge har
vært en flittig gjest på treningene.

Arild Hannaas.

PORS-BLADET
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J3økse ledernes sosiale ansvar Trivelig fjelltur
At idretten er et av vår tids
største sosiale foretagender, kan
det ikke herske noen tvil om. Id
retten er den institusjon som sam
ler flest ungdom, og flere og flere

Fin sesong av

junioravdelingen
Juniorlaget måtte si takk for
seg i Beha-cupen og NM i år, men
ble til gjengjeld avdelingsmestere
og til sist kretsmestere etter seier
over Snøgg i finalen. Kronen på
verket denne gang var seiren over
Urædd i avdelingsfinalen. Mindre
godt var det ikke da KM- finalen
var brakt vel i havn, da vi vant
over Snøgg.
Guttelaget ble også nesten avdelingsvinnere og gikk gjennom
serien uten tap — helt til man
møtte Skiens BK og måtte bite i
gresset med 1-0 tap.
Småguttene våre gikk langt
uten tap. Helt til det gjensto en
kamp mot Langangen hvor vi tap
te 1-0. Langangen var et meget
robust lag. Lilleputtene har også
gjort en hederlig innsats. Ille var
det at vi måtte bite i gresset for
Brevik i årets TA-mesterskap, men
vi kommer sterkere igjen neste år.
U-laget har som vanlig ikke hatt
hell med seg i serien, men dette
skyldes i første rekke alder og
styrke som ikke er kommet helt
til sin rett ennå.
Så har vi Kjempene, Stjernene,
Papegøyene. Tigrene og Hvepsene
som spiller sin egen serie. Her
trakk som ventet Kjempene det
lengste strået.
Denne serien er
satt i gang for å aktivisere de vel
100 guttene som kjemper om plas
sene på lilleputtenes I-lag. Og her
er det miljø.
Sesongen for de yngste ble av
sluttet med diger fest i Klubbhu
set forleden — og at alle de som
tar seg av våre yngste gjør en god
jobb, vil sikkert framtiden vise.
Sv.

av de unge søker idretten som al
ternativ til fritidsutfoldelse.
Derfor blir idrettsledernes sosia
le oppgave av stadig større betyd
ning. Det skrives og snakkes så
mye om idrettsstjernene og deres
bedrifter. Stjernene har sin misjon
ved at de trekker massene med seg.
Men — man har lett for i for stor
grad å konsentrere seg om disse
toppmenn og -kvinner, og mer eller
mindre neglisjere andre medlem
mer.
Til alle idretter søker ungdom
av forskjellige kategorier og med
vidt forskjellig bakgrunn. Unge
som er kommet noe på kant med
samfunnet vil ofte søke de hardere idretter som f. eks. ishockey,
boksing,
bryting,
vektløfting,
speedway, fotball etc. Dette er ofte
«hysj-hysj-stoff», men ikke desto
mindre en kjennsgjerning. Derfor
har disse idrettsgreners ledere en
større sosial oppgave enn ledere
for andre grener.
I mine 15 år som administrator
i AIK Lund har jeg lært flere in
teressante gutter å kjenne. Hver
og en interessant på sin måte. Det
er merkelig å konstatere på hvilke
forskjellige måter de ser tingene,
og etter hvert lærer man seg til å
«behandle» hver og en på indivi
duelt vis. Det koster både tid og
ikke minst tålmodighet, og man
må lære seg til å tåle noen skuf
felser på veien. Men i så og si alle
tilfeller munner arbeidet ut i gode
resultater. Og det oppveier «bak
smellene» underveis.

Særlig når det gjelder boksing

har måten man driver idretten på,
stor betydning. Drives boksingen
på feil måte er den til skade for

for fotballgruppas

minste
Frigg i Oslo kom med tilbud om
å få leie deres hytte i Uvdal i
Numedal i 8 dager, og styret sy
nes dette var en meget god ide
som man syntes man måtte si ja
takk til.
Å skaffe ledere til en slik tur er
vanligvis vanskelig, men til min
overaskelse gikk det greit. Bjørnar
Natedal, Jan Magnussen og Jeisen
Gundersen sa seg villige, og i til
legg fikk vi med altmulig-ni.um
Sverre Hansen.
Det sportslige tok Jeisen s g av
den tiden han var der samm- . • cd
Bjørnar og Jan, og de rakk er< r., d
del bare på den halve uka FF, ?.
ble det tatt prøver på «bronse- fi
len», med det resultat at 8 stybbev
klarte kravet. Dessuten ble det ar
rangert fotball-turnering på en
improvisert bane i 1200 meters
høyde og med en rask joggetur
på 45 min. før og etter turnerin
gen. «Banen» lå nemlig så langt
fra hytta. Det hele var nesten som
i Mexico.
Bading foregikk ikke
langt fra banen og alle 25 boltret
seg som fisker i vannet.
Om ettermiddagen ble det trenet
på skudd, demping av ballen osv.
mens andre spilte Couronne eller
bordtenis. Kvelden ble vanligvis
avrundet med gjette-konkurranser
romvis. Et av rommene hadde nok
fått alle de skarpeste hjernene,
mens derimot det rommet som vant
fotballturneringen, alltid ble sist.
De hadde det nok i beina-------Været var noe utenom det van
lige, sol fra morgen til kveld. Vi
hadde derfor ingen problemer i så
måte.

alle parter. Men forstår man å
drive sporten som den skal og bør

drives, mener jeg denne vår idrett
hører til de mest positive.

Personlig synes jeg den sosiale
delen av arbeidet er den mest in
teressante og gir de største gle
der for en idrettsadministrator.

Arild Hannaas.

Til slutt vil jeg takke alle som
gjorde denne turen til virkelighet,
for hjelp i forberedelsene og for
hjelp der oppe på fjellet. Guttene
vil jeg også takke, dere var alle
tiders! Det er ikke farlig å reise
på tur med en slik kamerat-gjeng.
Til guttenes foreldre vil jeg si at
de bør være stolte av å ha slike
gutter.
Sv.
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GARTNERI OG BLOMSTERFORRETN1NG

Telf. 51 281

V. Porsgrunn
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Det beste i
Frukt, Sjokolade og Røykesaker

får De hos
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HENTER OG BRINGER
Telefon 51 614
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Fergegt. 5, Porsgrunn
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Mn^ne Johansen
Telefon 52 092 — Porsgrunn

Jernvare forretning
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V. PORSGRUNN
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Numme og Handeland
Telef. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

TELEMARK RE GNSK APSENTR AL
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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ETTER TRENINGEN------slapp av i en god stol

Klær til enhver 1
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
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V. brua Porsgrunn

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

Tel f. 51 632
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Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

FRUKT
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SJOKOLADE
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V. Porsgrunn
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Telefon 52 392 — Porsgrunn

Gc? J- EDFORI .TlaHG
V. Porsgrunn
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1
er fremstillet av det
beste kom og det ster
keste bindemiddel

Når De velger
eii slipeskive. sa finn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

MØBrøNA FArøKSS A/S
PORSGRUNM
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Produsent for Telemark:

Luodeiangens Bryggeri

