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Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Fotballkretsens
„storklubb4<,
men ingen
domrøeraspiranter
s 1969

I toppform
føler den seg som. bruker G R U D E S

Stikk innom og orienten Dem om det

nye og festlige i GRUDEKLÆR

Alfred Sport
Telefon 51 404 — Porsgrunn

Eneforhandlor

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET
V. Porsgrunn

Beha Fabrikker

Telf. 52 121

A.s

PmGRUHD METALVERK A.s

Vi ser av årets terminliste at det
er innpå 1060 fotballkamper som
i inneværende sesong skal arran
geres i Telemark Fotballkrets regi.
Et slikt mammutc-tall får en uvil
kårlig til å tenke på at det er slett
ikke lite som skal klaffe for at
det hele skal gli «vel smurt».
En meget viktig faktor i dette
spillet er fotballdommeren. Uten
hans uegennyttige innsats ville det
snart bli kaos og klubbene og kret
sen ville stå hjjelpeløse i avvik
lingen av alle disse kamper.
Hvorfor er så de enkelte klubber
så passive i å skaffe fram aspi
ranter til dommervervet ? Hva med
en agitasjon om dommergjerningen
blant klubbens fotballinteresserte
medlemmer, aktive som passive?
Hvorfor prøver man ikke å pense
aktive spillere over til «pipeblåsing» når de legger toppfotballen
på hylla? Ja, slik kunne en vel
fortsette å stille spørsmål uten å
oppnå noe konkret å holde seg til.
En ting er i hvert fall sikkert at
fotballklubber og grupper har en
moralsk plikt til å støtte og hjelpe
til i dette arbeid slikt at hver
klubb/gruppe har en dommerstab
som står i forhold til klubben/
gruppen både kvantitativt og kva
litativt.
Det har ofte vist seg at det er
bare ct lite «puff» som skal til for
å få enkelte av oss til å ta skrittet
fullt ut. Ansvaret for at puffet
blir gitt må hvile (ligge) på til
litsmenn innenfor fotballgruppa og

3

Stagnasjon — tilbakegang
Fotballsporten er riå forlengst
igang, hvordan sesongen vil bli for
de enkelte lag er det store spen
ningsmomentet. Sorger og gleder
vil sikkert også i år vandre ihopes.
Rundt om i våre fotballklubber
er det nå- travel virksomhet, kan
skje ikke minst i våre juniorav
delinger. Her er ledere stadig på
farten for å ta seg av de mange,
mange fotballspillere in spe som
klubbene rår over. Det blir ofret
trenere, penger og arbeid på alle
disse våre yngste for å legge tilrette for don som måtte ha anlegg
og lyst til å drive aktiv fotball.
Dessverre så er det mange av dis
se som etter endt skolegang går
over til bedriftsidrettslagene.
Ja, vil vel enkelte si, det må vel
være det samme hvor man driver
idrett, hovedsaken er vel at man
er med i idretten. Jeg mener nei.
Skal vi få fram de beste lag, lag
som kan hevde seg må all ungdom
som vil drive fotball stille seg til
disposisjon for idrettslagene. Be
driftsidretten får ta seg av de som
er kommet noe opp i åra og som
ønsker mosjon. Det er vel igrun-

sees på som en like viktig oppgave
som å drive det aktive fotballspil
let framover, for mellom aktiv fot
ball og aktiv dømming kan en
trygt sette likhetstegn. Dessuten
mangler det ikke på gode argu
menter for å få overtalt tvilende.
Tenk bare på hvor belærende og in
teressant fotballdømming kan væ
re. I mange tilfeller vil en høste
lærdom som en vil kunne bruke
på helt andre kanter av det daglige
liv enn det som har med «lærkula»
å gjøre. Blir man virkelig en god
dommer er det ikke måte på alle
fine sjanser som bys, dømming av
toppfotball, reiser land og strand
rundt, internasjonal anmeldelse og
de eventyrlige opplevelser som kan
følge med det.
Derfor slutt opp om denne ap
pellen med å øke interessen for
fotballdømming blant fotballtilhengere som vil noe mer...........
red.

Otto Malmgren.

nen det som er hensikten med be
driftsidretten. Slik det nå er blir
de noe eldre satt ut av bedrifts
laga til fordel for de unge.
Det er en kjent sak at mange
idrettslag har vanskeligheter med
å stille reservelag. En skulle vel
tro at gode reserver skaper kon
kurranse om plassene på 1. laget,
og derved enda bedre lag. Har fotballcderene i vår krets tenkt over
hvorfor fler og fler av de unge
søker til bedriftsidretten Har de
tenkt å forsøke og gjøre noe ved
denne utviklingen?
Lovene bør vel endres slik at
det blir satt en aldersgrense for
deltagelse på bedriftslag. Man må
dessuten forsøke og skape et stør
re kampprogram for reservelagene.
Jeg tror også at reservelaget må
få noe høyere mål enn et krets
mesterskap å spille om. Klubble
dere! Averter kampene, send avi
sene et kort referat, dervel skaper
man større blest om reservelagene.
Skal et 1. lag holde stand i den
divisjon det befinner seg i og
gjøre seg noen forhåpninger om å
komme høyere må en til en hver
tid tenke på rekrutteringen. Når
degraderingen er et faktum er det
forsent. Dette betinger igjen at
idrettslaga har nok spillemateriell
å bla i. Skal det materiell som er
fordeles på alle våre idrettslag og
bedriftsidrettslag, blir det beste
fall en stagnasjon og selv det er
tilbakegang.

Otto.

PORS-BLADET

Realisens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telefon 50693

Telefon 50693

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

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Jlg

Alt i utstyr

■

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Porijrunnj Auto V,

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen.
Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

<*
Hem
Hipp

.

Vask

Vallermy rene

og
Føhn
Massasje

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150
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i takt med tiden!

Brustrøket — Porsgrunn

Etter velvillig bistand fra «Varden».
cz-zz-.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger

i

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Porsgrunn

Stikk innom

«Ekko»

Selv om vi så vidt har begynt på
sommeren må det gå an å minne
om lysløype-planer her på Vestsi
den som snart bør realiseres. Pla
nene bør koordineres med det pris
verdige arbeid som nå er i gang
for å få reist et sportskapell/
sportshytte i «15—18 Klubbens»
regi. Både reelt og figurlig sagt så
nytter det ikke bare å bygge en
tidsmessig «bro» dersom tilførselsveiene er dårlige eller mangler helt.
Samarbeid og samkjøring er vel
brukte ord for tiden, la oss vise
omverden at i dette tilfelle så kan
handling følge ord. De naturskjøn
ne omgivelser ved og omkring
Hvidstentjønn egner seg ypperlig
som et turknutepunkt såvel som
terrenget egner seg til legging av
lysløype. To prosjekter står ster
kere enn ett, så her gjelder det å
følge opp. Skal man få full glede
(utnyttelse) av et slikt sted som

når Dere skal haltobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Lnnstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

qå tii

SKIEN

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

ortaoteponktet i Hvådsten-

tjønn

Den norske Creditbank

Forsere;
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SKIEN
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an i løypa
er under realisering hos de flittige
ungdommene i «13—18 Klubben»
må det kunne benyttes uke ut og
uke inn hele året og da er en lys
løype uunværlig i vinterhalvåret.

På

bildet

ser vi trematerialer

omhyggelig tatt vare på fra Vest
sidens

sanneringsstrøk

og gjort

klar for transport inn i Solums-

skogene. Måtte alt klaffe på veien

fram mot målet. Porsbladet (og

sikkert alle porsere) støtter tilta
ket helhjertet så her skulle det ik
ke mangle oppbakking og en hjel

pende hånd om det skulle behøves.
red.

deg i form
ta idrettsmerkot

PORS-BLADET

RORS-BILADET

6

Idrettsmerket

2-I X-X og 6 poeng

.

det vært spilt fire fulle omganger
i 2. divisjon. Start-fasen, eller med

andre ord den første tredjedelen av
årets serie er unnagjort. For Pors
må det sies at starten har vært
meget god selv om hellet ikke akku
rat har fulgt «de blå» 100 %.

Spesielt tenker vi på poengdelingcn

L

'■

med Eik i det siste oppgjøret på
Stadion. Med litt mere konsentra
sjon i avslutningene og «litt-gran»
flaks skulle mer enn bare en ball

ren på det tidspunkt Eik klarte å
utligne. Dessuten skal vi huske at

Sl

te
ji

det er faktisk at «hands», kanskje

begge litt unødvendige, som har
gitt våre motstandere sjansen til

det ene poenget. Det kan nå være

en ren tilfeldighet. Det som ikke

7J

er noen tilfeldighet derimot er den

plass Pors har inntatt pa tabellen.

Fra Pers—Eik kampen pa Stadion.

Øistein Nunnne ser langt etter ballen.

Vi tror at med dette jevnt gode
mannskap «Jeiscn & Co.» rår over

nå, så er vår posisjon i norsk 2.

div. så absolutt berettiget. Ja, Pors
kan såmenn bli det lag som trekker

det lengste strå i avdeling A når

høstoppgjørene setter inn for al
vor. Med disse få kommentarer vil
Porsbladet .bare gratulere fotball -

gruppa

med

innsatsen hittil og

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 vises kaffeserviset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servise. Spør etter Spire
fra Porsgrunds PorselænsfatrJc.

&SPIRJE

ønske lykke til videre.
red.
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VI ØNSKER ALLE
BLADETS LESERE OG
MEDLEMMER EN GOD
SOMMER !
Red.

.

.

O -

intet mål, men inspirasjon til god helse

I det Porsbladet går i trykken har

ha sittet i maskene bak Eik keepe

7

»!

Nå er sommeren her igjen, den som
vi alle går og venter på gjennom
en lang og kald vinter. I skrivende
øyeblikk har vi enda ikke fått den
riktige sommervarme, men sola
skinner og kveldene blir lange og
lyse. Vi kryper ut av vinterdvalen,
myser mot sola og strekker oss så
det riktig knaker i ledd og musk
ler. Muskler ja — er disse blitt
sterkere og kraftigere i løpet av
vinteren? Og er leddene blitt my
kere? Har vi passet på å holde
dem i aktivitet gjennom mørketia? Det er vel heller tvilsomt.
Det mest sannsynlige er vel mye
«avslapping.
ved TV’n, ved ra
dioen eller i bilen. «Slapp av» hø
rer en så ofte, ja, det er rent blitt
et slagord, et misbrukt og misfor
stått sådant, av mange kanskje
brukt for å dekke over dårlig ved
likehold av vår fysiske tilstand.
Jeg tenker ikke her på alle de som
driver aktiv idrett i en eller annen
form. Disse må en gå ut fra er i
orden. Men alle vi andre, kvinner
og menn, unge og eldre, bør vi
ikke nå foreta en undersøkelse av
oss selv, en prøve på vår fysiske
•status, om vi er blitt sterkere eller
svakere, rent fysisk sett. Men på
hvilken måte kan vi kontrollere
dette? Den beste måten å få kon
statert dette på er å ta en tur på
stadion noen kvelder i uka, mens
det er sommer og sol. Ta noen
prøver på hva du kan greie,
løp, i sprang, i kast og i utholden
het. Det er verken synd eller skam.
Her er det idrettsmerkeutvalget
gjerne vil hjelpe til, og hvorfor
ikke da forsøke på å ta idretts
merket, når du først er igang. Da
har en jo et synlig bevis på at
fysikken er iorden. Ikke alle greier
det ved de første forsøk, men med
noen øvelseskvelder bak, kan de
aller fleste ta merket. Gjør et for
søk og jeg kan garantere at du
etter hvert vil merke en fysisk
velvære, som ingen patentmedisin
kan gi deg.
Jeg skal gi en liten oversikt over
de mest alminnelige øvelser som
kreves for idrettsmerket. Kravene
er delt opp i 3 aldersgrupper:
Kvinner : 17—34 år, 35
•41 år og over 42 år.

Menn: 17—41 år, 42—49 år
og over 50 år.
Videre er øvelsene inndelt i 5
grupper. Her er kravene oppført
i samme rekkefølge som i alders
gruppene:
Menn: Gruppe 1. Ferdighet.
Sykling og/eller svømming.
Sykling 10 km — 30 min., 33
min., 40 min.
Svømming. Minimum 25 m. 200
m uten tid.

Gruppe 2. Spenstighet.
Høydehopp 1,36, 1,25, 1,10 m.
Lengde med tilløp 4,50, 4,10 og
3,70 m.
Lengde uten tilløp 2,40, 2,30 og
2,10 m.
Gruppe 3. Hurtighet.
60 m løp 8,6, 9,2 og 10 sek.
100 m løp 13,5, 14,5 og 16 sek.

Gruppe 4. Styrke.
Diskos 23,5, 22,5 og 21,0 m.
Kulestøt 8,25, 8,00 og 7,60 m.
Spyd 31, 30 og 28 m.

Gruppe 5. Utholdenhet.
5000 m 22,45 og 2’4,30 min.
3000 m (bare over 50 år) 15 min.
Sykling 20 km, 48, 53 og 60 min.
Kappgang 10 km, 1,20 t.
Kappgang 15 km, 1,50 og 2 tim.
Kvinner: Gruppe 1. Ferdighet.
Sykling 10 km, 38, 41 og 45 min.
eller svømming.

Gruppe 2. Spenstighet.
Høydehopp 1,10, 1,00 og 0,90 m.
Lengde m. tilløp 3.40, 3, 2,70 m.
Lengde u. tilløp 1,9, 1,8, 1,7 m.

Gruppe 3. Hurtighet.
60 m 10,5, 11,5 og 12,5 sek.
100 m 16, 17,5 og 19 sek.
Gruppe 4. Styrke.
Ballkast 30, 28 og 26
Slengball 23, 21,5 og
Kulestøt 6, 5,8 og 5,5
Diskos 23, 21,5 og 20

m.
20 m.
m.
m.

Gruppe 5. Utholdenhet.
Sykling 20 km 58 og 63 min.
Sykling 10 km (over 42 år)
35 min.
Svømming 500 m 15 og 16 min.
Svømming 300 m (over 42 år)
12 min.
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Her er oppført de mest gjengse
øvelser. Det er selvsagt mange an
dre øvelser også, men som vi dess
verre ikke har muligheter for her
hos oss enda.
Som tidligere nevnt, de aktive
regner vi med kan ta merket når
det passer, men vi andre bør opp
arbeide en form nå utover somme
ren. Det er verd å merke seg at
jentene or mye lettere å få med på
øvelsene enn guttene. De er ivrige,
mens guttene er trege som tjære,
Jentene er i overlegent flertall
med merkeprøvene hvert år. Skal
vi ikke få en liten forandring i år?
Sluttord til alle dere andre som
er kommet til det stadium da ak
tiv idrett er en saga blott! Riv
deg løs og ta en tur med gummi
sko på Stadion en kveld eller to i
uka nå i sommer, og mosjoner di
ne støle lemmer. Idrettsmerket er
i seg selv ikke noe mål, men skal
være en inspirasjon til å verne om
din helse, såvel fysisk som mentalt.
Med litt vilje bak vil du greie det,
og du vil komme til å glede deg
over å kjenne at kroppen din er
i orden. Du kan hvis du vil!

Andreas Skilbred.

E.S. Vi kommer med melding når
banene er i orden.

Idrettens
fornyelse og
foryngelsen
Året 1969 vil sikkert i vår idrettshistorie sta som et merkeår. En
vel fundert og grundig gjennomar
beidet prognose fra SAMO-komiteen har til fulle vist hva idretten
trenger av penger for å kunne iva
reta de interesser og oppgaver den
er utpekt til å ha ansvar for. Det
er gjennom presse, kringkasting
og TV drevet en intens PR-virksomhet for å åpne øynene på alle
ansvarlige myndigheter i vårt land
hvilken betydning vår idrett er
som samfunnsak. Man har ennvidere tatt opp forhandlinger med
myndighetene på de forskjellige

plan. Forbund mot Storting, id
rettskrets mot fylkesadministra
sjon og endelig lag mot kommune.
Det er klart at idretten trenger
disse penger det er tale om, for å
kunne fullbyrde det ansvar som er
pålagt den. Den sviktende fysiske
form hos vår oppvoksende slekt er
et rødt faresignal som ikke kan
ignoreres. Idretten akter heller
ikke å gjøre det. Ingen organisa
sjon her i vårt land er vol bedre
rustet til nettopp å påta seg disse
oppgaver. Men vil idrettsorganisa
sjonene makte det, selv med øken
de bevilgning? Vil ikke flaskehal
sen nettopp være det som alle klub
ber sliter med, inklusive vår egen,
nemlig mangel på ledere. Er det
ikke en kjennsgjjerning at ledere
i klubben faktisk opptrer som de
berømte «Tordenskjolds soldater» ?
Hva er årsaken til sviktende til
gang nå ledere? Skyldes det vårt
velferdssamfunn,
hvor vanlige
mennesker ikke ønsker å gjøre
noe som ikke er betalt eller er til
egen interesse. Er det ikke rime
lig at våre idrettsorganisasjoner
må finne seg i å gå i samme spor
som andre organisasjoner som har
tatt konsekvensen av mangel på
ledere og har opprettet enkelte
betalte stillinger?
Hvis vi betrakter lederne i de
forskjellige klubber er det noe annet som også slår en. Gjennom
snittsalderen for administratorene
og ledere er langt over 30-årene.
Det ungdommelige innslag er me
get tynt. Spørsmålet er om en ikke
legger for liten vekt på å få ung
dommen med i administrasjonen
av en fritidsbevegelse som nettopp
er bygget opp for dem. Flere ung
dommelige ledere ville kanskje
skape kontakt med den ungdom
som står utenfor. Dog tror jeg
ikke at ungdommen alene kan ad
ministrere en klubbs omfattende
virksomhet, men et sterkt ungdom
melig innslag vil kanskje mer enn
noe annet gi idretten den NewLook den trenger. La oss derfor
se alvorlig på disse problemer og
forsøke med alle midler å skape
en balanse i vår administrasjon
mellom ungdom og eldre.

Pors Hovedstyre,

H. C. Grimsgaard,
formann.

Barnekretsturnstevne 1969
Enda en gang er et større arrange
ment brakt vel i havn i I. F. Pors’
regi. Arrangementsmessig 100 %.
At været ikke var det aller beste
kan selv ikke Pors gjøre noe med,
men under avshitningsoppvisningen skinte sola igjen og vi fikk se
hvilken fin og vakker idrett dette
er.
Det er et kjempearbeid turngruppa, med Eva Mclby Andersen
og Reidun Skilbred i spissen, har
nedlagt. De som ikke selv ha-’ vært
med på noe lignende har ingen mu 
lighet å vite alt arbeide. Etter al:
å dømme ble det ikke bare en
sportslig suksess, men ogsa øko
nomisk burde det bli meget bra.
Søndag kveld stelte turngruppa
istand on hyggelig fest for alle som
hadde vært med å bringe arrange
mentet vel i havn. Festen foregikk
som seg hør og bør i klubblokalet.
Det var fullt hus, og stemningen
på topp. Her nyttet hovedforenin
gens formann, Grimsgaard, anled
ningen til å takke turngruppa for
deres innsats og sa bl. a. at det er
ved slike store arrangementer man
får se at hele foreningen, uansett
gruppe, er et samlet hele. Uten at
samtlige grupper engasjerer seg
er det umulig å påta seg så store
arrangementer, i dette tilfelle hele
1700 deltakere.
Turngruppas formann, Eva Melbye Andersen, på sin side takket
alle for at de hadde medvirket til
at det hele hadde blitt så vellykket.
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Klær til enhver !

Jubileumsting i framskrittets tegn
Telemark Idrettskrets-50 år
Strukturforandring og nytenkning aldri hoen konklusjon på.
Ung
var ord som flittig ble brukt i de dommen driver som kjent aktiv
batten og det var stor enighet om idrett og de som ikke gjør det de
at det måtte til en effektivisering ef heller ikke interessert i å være
av
... idrettsadministrasjonen.
---- -------- ---------- j-----. med å lede. Kanskje kunne det
Idretten trenger kanskje i enda være en idé å gripe tak i de juniosterkere grad entusiastiske ledere réne som faller fra den aktive idog tillitsmenn i dagens samfunn rettsgarden i 17-18 års alderen.
enn tidligere, men det kom også
Gjesteinnleggene på tinget ble
klart fram at behovet for lønnede meget interessant avrundet av
funksjonærer i heldagsstilling for NIF’s formann Torfinn Bentzen
lengst hadde meldt seg. Problemet som trakk opp rammebetingelsene
var bare å finne fram til en mest for idrettsadministrasjonen i de
mulig smidig og god samarbeids nærmeste år.
form mellom de kvinner og menn
red.
som ofrer sin fritid for en sak
de tror på og de som får klingende
mynt for strevet.
PORS EGEN LILLEPUTTSERIE
Rekrutteringen av idrettsledere
av alle kategorier må i alle fall startet mandag den 19. mai
bedres gjennom økede opplærings i år og sesongens kampprogram
tilbud, så som kurser og mere er følgende:
permanente undervisningsopplegg. Mandag 19. mai:
I denne forbindelse kom det fram
Løvene—Hvepsene.
gode nyheter om folkehøyskole- Onsdag 28. mai:
prosjektet i Seljord. Planene er i
Pappegøyene—Kjempene.
ferd med å bli realisert så nå må Mandag 2. juni:
klubber og særkretser være på
Hvepsene—Kjempene.
vakt og velorientert om de mu Onsdag 4. juni:
ligheter et slikt etablisement kan
Stjernene—Kjempene. *
by på.
Mandag 9. juni:
Etter manges mening ble den
Stjernene—Hvepsene.
aktive idrett for lite berørt på Mandag 25. august:
tinget, eneste innslag gjalt TRIM
Kjempene—Løvene.
og idrettsmerket. Idrettsmerkeprø- Onsdag 27. august:
vene i 1968 viste at PORS var
Tigrene—Kjempene.
nest beste klubb i Telemark når Mandag 1. september:
det gjaldt nye merkeprøver for Onsdag 21. mai:
kvinner. Vel blåst Andreas SkilStjernene—Tigrene.
bred & Co.
Onsdag 28. mai:
Stjernene—Løvene.
Stui-sjefen, Carl E. Wang, kas
tet mange brannfakler under sitt Mandag 2. juni:
Tigrene—Pappegøyene.
debatt-innlegg på tingets andre
dag. Han fikk det ordentlig til å Mandag 9. juni:
Pappegøyene—Løvene.
brenne rett som det var, og det
utspant seg hissige ord-dueller. Mandag 25. august:
Pappegøyene—Stjernene.
Hans definisjon på dagens idretts
leder kan være fristende å gjengi, Onsdag 27. august:
Tigrene—Hvepsene.
-nemlig: «En mann med sølv i hå
ret, gull i tenna og BLY i baken». Mandag 1. september:
Pappegøyene—Hvepsene.
Her manglet altså bare PorseKamper som blir utsatt vil det
glosen «broilerhjerne». «Den røde
tråen» i Wangs innlegg var at det bli gitt melding om.
måtte en fornying til i idretsadministrasjonen ved at ungdommen Kjære foreldre !
måtte komme aktivt med. Gjeme
Ovenfor finner dere en fullsten
17-åringer, men hvor og hvordan dig liste over de kamper deres egen
disse skulle rekrutteres ble det sønn eller sønner skal spille i løpet

av sesongen 1969. Det er cn serie
innen Pors, men det er like spen
nende for det. Det er en enorm
interesse for ballspillets edle sport
blant barna, og vi vil så instendig
vi bare kan be om at også dere
møter opp og er til stede når deres
håpefulle spiller sine kamper. Vi
kan forsikre dem om at de tar det
alvorlig, og det vil stimulere og
oppmuntre dem å ha dere som til
skuere. Deres tilstedeværelse vil
også være en stimulans for oss
som tror på idretten som cn sunn
utviklende lek for barn og voksne.
Vi tror bestemt at idretten og spe
sielt lagidretten gir barna ikke ba
re fysisk fostring, men også sunne
psykiske impulser.
Hjertelig velkommen til Pors
Stadion.
Pors Lilleputt avdeling.

etter treningen-----tlapp av i en god stol

««t «tvak - høy kvalite( G& til

fra

en

S
V. brua Porsgrunn

BOTNEN
Telefon

Oscar Olsens Eftf.

Osebro SX28

REFLEX

Olav Rossing

Torggt V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI

Telefon 50 260

brua 52 951 —

Telt. 51 632

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

KOMMER PORS-BLADET

Jo Pettersen

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthiosen A.s

Telefon. 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

TIL RIKTIG ADRESSE?
Hvis ikke bruk nedenforstående
kupong og send de riktige data til
Porsbladets redaksjon, adr.: Jan
Rønhaug, Hovetbakken 16. Pors
grunn eller overrekk den i utfylt,
stand til en av foreningens tillits
menn.
På forhånd takk!

ex føemsrillÆt av
beste korn det ster
keste bindemiddel

Navn:

Når De velger
en shpeskive. så Hnn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad - den
som 'ril passs for Dem.
Vi har alle.

Adr.:
Postnr, og sted:

Telefon nr.:

NORRØNÅ FABHIKER A/S

Undergruppe i Pors:

PORSGRUNN
Evnt. andre opplysninger:

Vennligst trykte bokstaver.

Skal det hele bli vellykket må opp
lysningene være riktige og vi hen
stiller derfor til de som har kor
rigeringer å komme med at de bru
ker kupongen for adresseforand
ringer.

/ /
• /

Produsent for Telemark:

Lundøtangens Bryggeri
r . ■

Det beste i,..: ...
Fnikt, Sjokolade og R^ykcsaker .

får De hos

Vestsiden
Frukt-; & Cigarforretning
‘

iP&R/Sn
SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

ALT'!f6r SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Porsgrunn
Kino

Abreham Aas
Telefon 52102

Storgt. 108

Vasfcerø
• HENTER OG BRINGER
Telefon 51 611
Fergegt. 5, Porsgrunn

An dr. Aasland
Jernvareforrefning

Telefon 52 092 — Porsgrunn

GRØNNSAKER — FRUKT — SJOKOLADE
SPORTSÅRTIKLER

Kommisjonær for Norsk Tipping A.s

Trikotasje-Magasinet
O SEBR O

Telefon 52127

/JlT

> r*>'- T r r

w m
Vestsiden Blomsterforretning

feAM....

-i

PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN

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

H POrøWM HEL mmø
VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

HVEM, HVA, HVOR
I PORS
For å lette kommunikasjonene i
foreningen, i og mellom de enkelte
grupper, vil vi forsøke oss på en
«Porsekatalog» som gir opplysnin
ger om de forskjellige tillitsmenn
som er valgt i dette arbeidsåret.

